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„Vannak napok, melyek nem 
szál  lnak el,
De az idők végéig megma
radnak,
Mint csillagok ragyognak bol
dogan
S fényt szórnak minden szü
lető tavasznak.” 

Juhász Gyula

Jó volt zajzonis diáknak, szülő-
nek, négyfalusinak vagy környé-
kinek lenni március idusán, hisz 
négynapos program zökkentett ki 
a megszokott mindennapokból, s 
hirdette, hogy a Sza badságharc 
minden dicsőséget megérdemel.

Március 12-én, csütörtökön zaj-
lott le A magyar szabadságért sza-
való ver seny a Zajzoni Rab István 
Középiskola türkösi épületében.

Az V.–VI. osztályosok kategó riá
já ban első díjat nyert KósaSzékely 
Kin cső (ZRIK, V. oszt.), máso-
dik lett Fa ze kas Tímea (George 
Moroianu Líceum, V. oszt.), har-
madik díjas Nagy Emese (ZRIK, 
V. oszt.) és Imbrea Anita (George 
Moroianu Líceum, VI. oszt.), vala-
mint dicséretben részesült Kajcsa 
Anett (George Moroianu Lí ce um, 
V. oszt.).

A VII.–VIII. osztályosok kate
góriá já ban első díjat nyert Kovács 
Eszter Apol ka (ZRIK, VII. oszt.), 
második lett KissIstók Dávid 
(ZRIK, VII. oszt.), valamint dicsé-
retben részesült Gocsmán Emese 
(ZRIK, VII. oszt.).

A középiskolások kategóriájában 
első díjat nyert Rab Boglár (ZRIK, 
XII. oszt.), második lett Szász 
Gyöngyi (ZRIK, XI. oszt.), valamint 
harmadik díjban részesült Szitás 
Zsombor (ZRIK, XI. oszt.). Dicsé-
retben részesült Székely Anna 
Zsófia (ZRIK, IX. oszt.).

*
Március 13-án Székely István és 

Kovács Lehel István ellátogatott a 
Kőba völgyébe, s számos kaland 
közepette felszerelték a ’48-as 
kőre az emléktáblát. A gránittáblá-
ért kö szö net illeti Miklós Istvánt, a 
profi akkus fú rógépért Tóth Csaba 
Lehelt, a lét rá ért pedig a Metromat 
Kftt.

Szintén március 13án a ZRI DT 
(Diáktanács) har madik alkalommal 
megszervezte a MÁRCIUS15–

4FALU moz góversenyt, amely 
keretén belül 41 csapat, azaz 182 
diák versenyzett. A versenyen nem 
csak a Brassó megyei diákok vet-
tek részt (a négy fa lusi Zajzoni Rab 
István Kö zép is kolából és George 
Moroianu Lí ceum ból, a bras sói 
Áprily Lajos Fő gim ná zium ból és 
15-ös általános iskolából, a tatrangi 
általános iskolából), hanem a Kisúj
szál lásról érkezett vendég diá kok 
is (az Illéssy Sándor Szak közép is-
kolából és Szakiskolából). 

A tanulók a Zajzoni Rab István Kö-
zép iskola türkösi és csernátfalusi, 
valamint a HMIK-székház között 
ingázva a következő feladatokat 
kellett megoldják: 1. Szudokú – a 
számok helyett a Szabadságharc-
hoz kap cso ló dó rajzok voltak; 2. 
Kérdések a megadott anyagból; 
3. Egy lapról húzott helyzetet 
kellett eljátszodjanak; 4. Zajzoni 
Rab Istvan Facebook-oldalának 
elkészítése; 5. Ki kellett rakni két 
személyiség arcképét, s egyik ről 
egy ötmondatos fogalmazást írni; 
6. Egy első látásra elolvasott verset 
le kellett rajzoljanak; 7. Meg kel lett 
találjanak bizonyos, a Sza bad ság-
harchoz kötődő formákat, s abból 
egy képet készítsenek.

A verseny nem csak kreativitást 
és tudást igényelt, hanem gyorsa-
ságot és tájékozódási készséget is.

A versen díjazottai igencsak szép 
nye reményekben részesültek. A 
díjazás két kategoriában történt, 
kö zépiskolai és általános iskolai 
szin ten. 

Az V.–VIII. osztályosok közül har
ma dik díjazott a Muszkaasztal ifjai 
(tagok: Bálint Tímea, Bálint Dávid, 
Fejér Dalma, Fejér Péter, Fóris 
Amália) csapat, második helyezett 
a Haza fu tók (tagok: Kiss-Istók 
Dávid, Pál Eszter, Kovács Eszter 
Apolka, Balázs Mi hály) csapat, 
első pedig az Arany csa pat (tagok: 
Benedek Norbert, Gödri András, 
Székely Csongor, Buna Bo tond, 
Benedek Andír András) lett.

A IX.–XII. osztályosok közül a har
ma dik díjas a Márciusi ifjak (tagok: 
Kriz bai Timár, Nagy Tímea, Szőke 
Tímea, Gegő Csenge) csapat, a 
má so dik díjas az ÖtBátorSasEgy
Célért Küzd (tagok: Nagy Edwárd 
Szilárd, Petki Pál Milán, Berszán 
Gréta Sha lo mé, Bacsó Péter Ta-

más, Gosuly Timea) csapat, első 
díjas pedig a Prag ma tica (tagok: 
Veress Beatrice, Bencze Rebeka 
Alondra, Bálint Lóránd, Máthé 
Renáta, Simon Kinga Krisztina) 
csapat lett.

Köszönettel tartozunk a lelkes 
részt ve vőknek, a Zajzoni Rab Ist-
ván Kö zép is kola vezetőségének, 
tanárainak és nem utolsó sorban 
a támogatóinknak. 

A verseny támogatói: Négyfalusi 
Erdészeti Hivatal (1000 lej), Géczi 
Gellért (300 lej), Unicspot (300 
lej), Dencopan (200 kifli), Timega 
(245 lej), Met romat (100 lej), titkos 
támogató (100 lej), Apemin Zizin, 
Barcasági Csángó Egyesület.

Szervezők: Deák Tímea, Kiss
Budai Anikó, Tóth Tímea, Czóguly 
Mónika, Köllő Mihály, Köllő Hunor, 
Bíró Barna, Bözödi Júlia (VIII. 
osztály), Kiss Blanka, Székely 
Anna Zsófia, Sipos Emese, Dombi 
Orsolya (IX. osztály), Gósuly Kinga 
(X. osztály).

Önkéntesek: Kolozsi Izabella, 
Benedek-Istók Csilla, Jónás Hen-
rietta, Boronkay Andrea, Miklós 
Botond, Bálint István, Gyárfás 
Sámuel, Magdó Sándor, Szitás 
Ferencz, Ádám Nor berth, Ferenc 
Zsuzsanna. 

Felügyelő tanárok: Gödri-Oláh Il-
di kó, Kovács Enikő, Török Beatrix, 
Ko vácsKalit Előd, Miklós Melinda, 
Papp Ár pád, Tomos Tünde.

Pár versenyző így vélekedett a 
ver senyről: 

„Azért szeretem ezt a versenyt, 
mert nem az a tipikus, unalmas, 
mint az általában rendezett verse
nyek, hanem van mozgás benne 
és ráadásul a csa pa tot is össze
kovácsolja.”

„Egy mozgalmas vetélkedő, amit 
nem tudnék kihagyni, ugyanis a 
csapatversenyek középiskolában 
már kiveszőben vannak.”

„Szeretem ezt a versenyt, mert 
össze rázza a csapatot és alkal
munk van megismerni Négyfalut 
és a helyi történelmet.”

A kicsik közben Csernátfaluból 
Türkösbe vonultak, s az evangé-
likus templom kertjében egy-egy 
szál piros szegfűt helyeztek az 
emlékműre.

*
„De akik megmenekültek, sem 

jár tak sokkal jobban. Tél lévén, 
a hó elá rul ta a menekülők útját, 
utánuk mentek, s ha nem is ölték 
meg, de min denükből kifosztották 
őket, míg so kat az izgalom, a fagy 
és éhség tett éle tére nyomorékká. 
Magam is le men tem Alsótömösről 
a Kőba völgyébe, s ma is több
ször nézegettem meg a ki nyúló 
sziklatetőt, melynek oltalma alatt 
meghúztuk magunkat. Hál Is ten
nek, hogy elmúlt.”

Borcsa Mihály
(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás az előző lapszámunkból.)
1941. március 31-én az iskola leltára: 

14 pad 2100 lej értékben, 1 asztal 2 
székkel 500 lej, 1 szekrény 300 lej, 1 
kályha 400 lej, 2 táblatartó 400 lej, 1 
számológép 150 lej, 7 térkép 1200 lej, 
3 országcímer 300 lej, A király képe 500 
lej, Zászló 400 lej, Különféle arcképek 
500 lej, Kísérleti tanszerek 2000 lej, A 
királyi himnusz 100 lej, Iskolai könyvek 
1000 lej, Könyvtár 2000 lej, 2 fogas 200 
lej, Mértani testek 300 lej.

„Az 1941/42-ik iskolai évet nyugodtan 
és rendben kezdtük meg. Igen sok gye-
rek kérte felvételét, de az előírás alapján 
csak 42 gyereket vettünk fel. A csángó-
ság az utóbbi években kezd magyar 
öntudatra ébredni, de még most sem 
annyira, hogy áldozatot is tudjon vállalni, 
különösen a türkösi ev. egyházközség 
hitvallásos magyar iskolát állítana fel.”

1942. május 17-én XII Piusz pápa 
25 éves évfordulóján a szentmise után 
az iskolában rendeztek ünnepséget a 
hívek részvételével s a gyerekek közre-
működésével, akik szavaltakéséne- 
keltek.

„Az iskolai évet június első felében 
isten segedelmével jól és ünnepélyesen 
zártuk le. Az egész iskolai évben nem 
volt a gyerekek között, hála Istennek, 
komolyabb megbetegedés vagy más 
zavaró, kellemetlen dolog, az állami el-
lenőrző bizottság sem kelle met len ke dett, 
amire a feszült viszony miatt csak nem 
biztosan számítottunk, de az Isten ettől 
megőrzött minket.”

1943-ban „az iskolai évet szeptember 
28-án kezdtük 44 gyerekkel. A háború fo-

kozódása miatt azt gondoltuk, hogy alig-
ha lesz alkalmunk gondtalanul dolgozni. 
Főleg a légitámadások fokozódtak a bé-
kés és védtelen városok, polgári lakosok 
ellen, melyben az an golok és amerikaiak 
vezetnek. Nemcsak Németországnak, 
hanem más orszá goknak is volt részük 
ebben, köztük Ro má niának is… ”

„Karácsonyra, mint eddig is iskolai 
ünnepéllyel készültünk, hogy legalább 
ennyi lelki örömünk legyen, és legalább 
arra a néhány percre feledjük háborús 
bajainkat és nehéz gondjainkat. megelő-
ző vasárnap tartalmas és szép műsoros 
karácsonyi előadás volt az iskolában 
színdarabbal, énekekkel és szavalatok-
kal. A rendezésben a tanítónő is tevéke-
nyen részt vett. Természetesen nagyon 
sokan voltak. Mind be sem fértek. Már 
évek óta mi rendezzük a lehetőségek 
szűk korlátai között, a keresztény szel-
lemű és egészen magyar, jó minőségű 
előadásokat. Nagy kár, hogy nincs jó 
nagy termünk” – olvashatjuk a Historia 
Domusban.
1944-benaférfiaknagyrészekatonai

szolgálaton vagy munkaszolgálaton 
volt. 

Május 30-án már megtartották, sok 
érdeklődőjelenlétében,családiashan-
gulatban az évi hittan vizsgát.
Június6-án,azelsőáldozásdélután-

ján apák-anyák ünneplés volt szép, 
meghatóműsorszámokkal,melyet
a tanítónőés a plébános tanítottak 
be.

„Az iskolai beíratást szeptember else-
jén kezdtük meg és a tanítás kezdete 
15-án volt. 45 gyereket írtunk be, kiknek 

szülei önként felajánlott fenntartási díjjal 
járultak hozzá az iskola fenntartásához, 
melyből szép összeg folyt be” – írta a 
plébános.

Az 1945-re vonatkozó bejegyzések 
visszafogottan számolnak be az egy ház-
köz ségben folyó iskolázásról és nevelés 
fontosabbeseményeiről: „Az egy ház-
köz ségi élet és a katolikus iskola a maga 
medrében halad, s végezzük munkán-
kat a rendes módon és lelkiismere- 
tesen.

Május 27-én délelőtt volt az első 
szent áldozás napja, du. 4 órai kezdettel 
nagyszerűen sikerült szülők napja a plé-
bános és a tanítónő rendezésében… Az 
iskolai évet rendes módon és si ke re sen 
fejeztük be. ..

Az iskolai év elején munkálatok foly-
tak, de igen nehezen. Iskolai dolgokban 
egyáltalán nem jön semmi útbaigazító 
rendelet. A magyarság több magyar 
tanítót szeretne, de az állami hatóságok 
nem-igen buzgólkodnak ezen ügyben. 
Az evangélikus szülők többsége gye-
rekeiket állami iskolába akarja íratni, 
feledve a hálát, amelyet tanúsítani kel-
lene iskolánk iránt, mely a legnehezebb 
időkben az ő gyerekeiket is befogadta, 
és sohasem tett különbséget katolikus és 
más vallású tanulók között. Pedig eléggé 
figyel mez tettem, hogy esetleg rosszul 
fognak járni, mert eljön az iskolai év 
kezdte, és a magyar tannyelvű iskolákból 
nem lesz semmi, s akkor a gyerekek is 
iskola nélkül maradnak, és a katolikusis-
kolának sem lesz a megengedett számú 
növendéke.”

1948. augusztus 3-án a Hivatalos 

Közl öny ben megjelent a 175. számú 
„tanügyi reform” rendelet, mely államo-
sította az egyházi iskolákat. A gyulafe-
hérváriegyházmegyéből12óvodát,173
eleminépiskolát,10 főgimnáziumot,2
tanítóképzőt,1óvónőképzőt,1mező-
gazdasági, 1 ipari népiskolát, 17 neve-
lőintézetet,2árvaházatállamosítottak.
Köztük volt a türkösi római katolikus 
népiskola is. Az államosítást a brassói 
Magyar Tankerületi Főigazgatóság 
körzeti tanfelügyelője, Fúró Gyula irányí-
totta. Péter Ernő iskolaigazgató helyett, 
aki akkor Kolozsváron karnagyképző 
tanfolyamon vett részt, Simon András 
bácsfalusi állami iskolai igazgató volt 
megbízva a római katolikus elemi nép-
iskola államosításával, aki jól ismerte 
az iskola áldásos munkáját, és azt is 
tudta, hogy az iskolaépületben volt a 
kántortanítói lakás, valamint a mellék-
helyiségekben az iskola több ingóságát 
tárolták. Simon András az államosítást 
megelőző napon értesítette Szigeti Lajos 
akkori egyházközségi gondnokot, minek 
következtében a másnap reggeli államo-
sítás alkalmával csak az iskola épülete 
és irattári leltára kerültek államosítás-
ra – emlékezett vissza az eseményre 
2002-ben Simon András nyugalmazott 
pedagógus.
Azállamosítássalmegszűntarómai

katolikus elemi népiskola, ahogy ország-
szertemegszűntakeresztényszellemű
oktatás.

A türkösi római katolikus elemi népiskola 
épületében rövidesen állami óvoda kezdett 
működniarómaikatolikusegyházközség-
nek való vissza szol gál ta tá sáig.

adattár

a  b r a S S ó  M e g y e i  iSkOlaHálózat kOrSzerűSítői
Közismert, hogy a magyar oktatási 

rendszertEötvösJózsefkorszerűsí-
tette az 1868-as tanügyi törvényre 
támasz kod va. ebben a munkában 
segítették az akkori vármegyékbe 
kinevezettkirályitanfelügyelők.A
korabeli ma gyar sajtónak köszön-
hetően néhányukmunkásságába
betekinthetünk, s aki ket közülük a 
jóisten írói vénával is meg ál dott, 
az annyi év távlatából emberileg is 
körvonalazódik. Koós Ferenc tan-
felügyelőről többet ismerhet e lap-
nakköszönhetően isvidékünkmai
magyar olva sója, de Réthi Lajosról, 
Kakujay Ká roly ról, Vajna Sándorról 
már ugyancsak keveset, pedig az 
1918 után többször is újrarendezett 
iskolahálózatunkat ők alakították
felelősségtudattal, áldozatosmun-
kával. Érdekes egyéniségek, s leg-
több írásuk ma is élvezetes olvas-
mány.

Hochbauer Gyula

RÉTHI LAJOS:
BRASSÓI EMLÉKEIMBŐL

1869-től1873másodikfeléig,négy
évenkeresztülvoltamFelsőFehér
me gye, Brassó és Fogaras-vidékek 

tanfelügyelője.Addigi tartózkodási
helyeim: Marosvásárhely, Kolozs-
vár, Budapest szokásaitól, hogy úgy 
mondjam,közképétőlannyieltérőt,
idegenszerűt, valóságos keletiest
tapasztaltam Brassóban, mintha 
idegen országba költöztem volna. 
Kétélesenkülönbözőnemzetiség,

a szász és a román, küszködik ott 
a fölényért, s jelentékenyen élénkíti 
a küzdelmet az a körülmény, hogy 
a magyar is, mely a lakosságnak 
csak nem egy harmadrészét tette 
már ott lé tem korában, mind hatá-
ro zot tab ban kifejezte nemzeti ön-
érzetét. 

A szászok háta mögött sokszá-
zados külön intézmények, polgári 
szorga lom mal és takarékossággal 
felgyűltvagyonselnemtagadható
értelmiség állanak. A románság 
főként a szomszéd Romániával
folytatottsűrűérintkezésből,keres-
kedésbőlmerítierejét.Amagyartaz
a tudat emeli, hogy Magyarország 
területén mindenütt hazájában van. 

Pár hónap múlva 14 esztendeje, 
hogy eljöttem onnan; egészen más 
viszonyok közt, erősen elfoglalt
életet foly tattam. Ami mindennek 
daczára megmaradott emlékeze-

temben az ottani benyomásokból, 
annak élénknek kellett lenni. 

I. Br. Eötvös irányadása

Márnéhányhónapitanfelügyelői
működésemután, 1869 nyarának
végén, nagy eseménynek néztünk 
elébe.Azországfényesnevűvallás-
és közoktatásügyi miniszterének, 
br. Eötvös Józsefnek látogatását 
vártuk. 

A Székelyföldön jött keresztül, 
ahol kitörő, mondhatni, rajongó
lelkese dés sel fogadták mindenütt. 

Engem maga elé rendelt Sepsi-
szent györ gyre, hogy tájékozódást 
sze rez zen a további vidékek han-
gulatáról. 

Úgy volt értesülve, hogy Brassó 
tün tet ni fog mellette, Nagy-Szeben 
pedig ellene. 

Én biztosítottam, hogy Brassó 
éppen nem lelkesedik sem éret-
te, sem a magyar kormányért, a 
szebenieknek pedig több eszök 
van, mintsem ellene tüntetnének. 
Úgy is lett. 

A nagyszebeni fogadtatás még 
inkább volt szívélyesnek mondható, 
mint a brassói. 

Brassóban megadtak minden 
hiva ta los tiszteletet, de egészen 
hidegmaradottirántaavárosvezető
eleme. 
ANro1.czíműszállodábanren-

dez tek be számára három szobát. A 
középsőbenőmagalakott;kétfelől
kedvenc kísérője,MolnárAladár
és én. 

Két napig maradt ott. Meglátogatta 
az összes tanintézeteket s egyik nap 
a híressé vált csángó Hétfalut. Fe-
lette ko rán kelt, fáradhatatlanul járt 
egész nap, este aztán hamar visz-
szavonult s lefek vésig csak Molnár 
Aladár és én képeztük társaságát. 

Elragadtatva beszélt székelyföldi 
ta pasz talatairól. Az a nép olyan – 
mondá–,aminőnekőeszményében
megal kot ta a valódi népet: dolgozik 
folyvást,és jókedvű folyvást.Eza
szabad intéz mé nyek eredménye. 
Molnár Aladár köz beszólására ki-
fejtette, hogy ilynemű eredménye
a privilégiumnak nem le het, mert 
az még hamarább meg ront ja a 
privilegizáltat, mint az elnyomottat. 
Ma gyarországon valódi egyetemes 
szabadság csak a Székelyföldön 
volt.

(Folytatás a 3. oldalon.) 



* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési társaság – © HMMt, 2015. * issN 1582-9006 *

3. oldalH é t f a l u2015. március 19.

adattár

a  B r a s s ó  M e g y e i  isKolaHálózat Korszerűsítői
(Folytatás a 2. oldalról.)
Egyik nap seregestül kísértük a pia

con át a román gimnáziumba. 
Én hátul mentem a sokaság közt, 

ka ronfogva és élénken beszélgetve 
Petrik román esperessel. 

A miniszter hátranézett, és meg
akadt rajtam a szeme. Utóbb még 
kétszer is visszafordult és erősen 
szemügyre vett. 

Este, mikor megint csak hárman 
maradtunk, azt kérdezte, hogy mióta 
va gyok ismeretségben azzal az es
pe res sel. Mondám, hogy csak azóta, 
amióta ott működöm. 

– És miképp tudott oly rövid idő a latt 
annyira bizalmas érintkezésig jutni? 

Ez a kérdés felettébb meglepett, 
mert én minden számítás nélkül 
egyszerűen természetesnek találtam, 
hogy mindazok bizalmának megnye
ré sére törekedjem, a kikkel együtt 
kell munkálkodnom a népnevelés 
érdeké ben. 

Nem is hiszem, hogy valami helyes 
feleletet adtam volna. 

De arra jól emlékszem – és nem 
fogom elfelejteni soha – ami ezután 
következett. 

Az a csupa lelkesedésből és esz
ményi magasztosultságból álló em
ber megdicsért. 

Ez a helyes út – monda – ezt kö
vesse egész életében. Nekünk nem 
az a feladatunk, hogy huzalkodjunk, 
vi szály ban éljünk együttélő más 
szárma zású honfitársainkkal. Meg 
kell őket győz nünk, hogy mikor az 
ország javán munkálunk, az az ő 
javuk is, éppen úgy mint a miénk; 
meg kell nyernünk, hogy bízzanak 
és együttműködjenek. 

És áldólag tette fejemre kezét. Isten 
lát ja lelkemet, hogy nem tévesztettem 
szem elől ez irányadást. 

II. Nem oláhok, hanem urak

A Bolgárszeg nevű városrészben 
laktam, egy terjedelmes nagy régi 
házban. 

Egy vasárnap, amint hazamentem 
ebédre, újságolják az otthon levők, 
hogy felette sokan kerestek. Annyi
an voltak, hogy a szobákban el sem 
fértek volna; kinn állottak meg az 
udvaron. Cilinder kalapos, frakkos, 
előkelő társaság; amint mondják, az 
itteni oláh kaszinó tagjai. 

Erre közbeszólt az én jó édes 
anyám is, aki látogatáson épen 
nálunk tartózkodott, s a maga leg
erősebb bi zony kodó kifejezésével 
mondott ellent az előadottak utolsó 
részének. 

Istenteremtőm! – monda – én is 
láttam azokat, akik itt voltak, de azok 

nem oláhok, hanem urak! 
A  n y á r á d s z e n t b e n e d e k i 

papi lakban, ahol felnőtt és az 
erdőcsinádiban, ahol a mi fölnevelé
sünkkel töltötte életét, a nagyszámú 
oláh nemzetiségből nemigen lát
hatott egyebet egyegy bocs ko ros 
juhásznál. Nem tudta össze egyez
tet ni egymással az úr és az oláh 
fo gal makat. 

Én aztán elmondottam neki, hogy 
az oláhok közt épen úgy lehetnek 
urak, mint más nemzetiségben, s 
tényleg vannak is. Van közöttök ne
mes, lovag, báró és elég sok gazdag 
ember. Helyt, Brassóban a számos 
szép fogatnak, amelyek naponta alá 
s fel robognak, nagyrésze oláhoké. 
Tanárok, ügy vé dek, orvosok vannak 
közöttök, egyál talában felette sok 
előkelő ember. 

Mindezeket végig hallgatta szép 
szelíden, s mivel tudja, hogy én neki 
még csak tréfából sem hazudtam 
so ha, azt felelte rá: 

– Furcsa! – s ezzel megnyu go dott 
a dologban. 

Nem csodálkozhatom édesanyám 
elébbi kétkedésén, mert valóban 
maga br. Eötvös is láthatólag meg 
volt lepve, midőn látogatása alkal
mával legalább 2–300, félkörben 
felállított frakkos úri ember fogad
ta a görögkeleti gim ná zi um előtt 
«szetreaszke» kiáltással. 

Másnap, amint mentem be a piac 
felé, már jó messziről rám kiáltott az 
utcán egy román úri ember, akit csak 
látásból ösmertem. 

Öles magasságú, előkelő maga
tar tású tekintélyes férfi: Padurának 
hívták. Úgy hallottam, hogy keres
kedelmi ügynök s 3–5000 Ft évi 
jövedelme biztos. Különben nagy 
vadász, Schwarzenberg herceg és 
más főurak vadászatainak gyakori 
társa. 

– Ha él még, fogadja szíves üdvöz
letemet. 

Padura úr tekintélyes fölénnyel 
magához intett, s én elmosolyodtam 
egy kissé, de szót fogadtam. 

– Hát hol volt tegnap a maga prin
cipálisa? – kérdé. – Kerestük, mind 
az egész kaszinó, hogy tiszteletet 
tegyünk neki; de nem találtuk otthon. 

Észre akartam vétetni tévedését, 
s megjegyeztem, hogy nem volt 
tudomásom megtisztelő látogatá
suk ról; másképp bizonyosan otthon 
ma radtam volna. 

– Nem magát kerestük, fráter – 
uta sí tott rendre –, hanem a maga 
prin ci pá lisát, a királyi tanácsos tan fe
lü gye lőt. Magát már láttam sokszor, 
de maga annak az urnak csak az 
írnoka. 

Nem volt okom csodálkozni, hogy 
aki hercegekhez szokott, belőlem 
sehogy sem tudta kilátni a királyi 
tanácsost. Csak olyan 30 éves fiatal
ember voltam, és öltözetemen, meg
jelenésemen semmi követelődzés. 

Elég az hozzá, hogy édesanyám jól 
megkapta a tromfot. Ha ő az urakat 
nem akarta elfogadni oláhoknak, 
Padura úr sem nézte ki az ö fiából a 
királyi tanácsost. 

Így lettem én saját magamnak az 
írnoka, amely hivatalt, közbe legyen 
mondva, megtartottam mind e mai 
napiglan. 

Nemsokára meglátogatott egy 
tisztes ősz, Almásán tanár, s a román 
kaszinó küldöttjeként elmondotta 
előttem a nagy látogatás célját. 

Úgy értesültek – monda –, hogy 
én nem viseltetem ellenséges in
dulattal a románság iránt, hogy a 
román iskolák fejlődését is igye
kezem előmozdítani. Azt kívánták 
megköszönni; egyúttal felajánlják 
őszinte közreműködésöket minden 
törekvésemben. 

Minő fogalmakkal várhatták ők a 
hazai kormány hivatalnokát! Ha nem 

ellenséget, legalábbis tőlök elzárkó
zó idegent kellett képzelniök benne, 
midőn ez egyszerű kötelességtel
jesítésért is hálára és bizalomra 
buzdultak! 

Amint később megtudtam, az 
akkori zernyesti esperest – jelenleg 
Aradnak rokonszenves és tisztelet
ben élő püspöke – Metianu János, 
támasztotta bennök ezen kedvező 
hangulatot. 

Elmondotta, hogy az ő felügyelete 
alatt álló iskolákat már mind elláttam 
a kormány által ajándékozott kitűnő 
taneszközökkel, s az összes iskolai 
állapotok fejlesztésében segítségé
re vagyok. Tanácsolta nekik, hogy 
ne ellenzékeskedjenek a kormány 
intéz ke déseivel szemben, mert sok
kal több re mennek, ha bizalmasan 
közelednek. 

Én pedig hazám egysége érde
kében igen nagyra becsültem ezt 
a bizalmat, mert reménység felett 
könnyen volt megnyerhető, s nem 
kételkedtem ben ne, hogy méltányos, 
igazságos eljá rás sal meg is tartható.

(Vasárnapi Újság. 1887, XXXIV. 
évfolyam, 21. szám)

132en vettek rész a 2015. március 14iki honismereti túrán, melynek kere
té ben felavattuk a Kőba völgyében a Szabadságharc Véres karácsonyára 

em lé keztető gránittáblát. A 13 km hosszú túrán számos, a Szabadságharcra 
emlékeztető helyszínt felkerestünk Négyfaluban. A Kőba völgyében nemcsak 

himnuszaink hangoztak fel, hanem hagyományos fogadalmunk is.  
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(Folytatás az 1. oldalról.)
2015. március 14-én 132-en in dul-

tunk el a bácsfalusi templomkertből, 
hogy bejárjuk azt az utat, amelyet a 
gyülekezet leghosszabban szolgáló 
lelkésze, Borcsa Mihály is szám ta
lan szor beárt. Először bujdosóként, 
majd azért, hogy kegyeletét rója le. 
S az utó kor is ugyanazzal a kegye-
lettel kell, hogy kövesse lépteit, mi-
kor a Kőba véráldozatos útjára lép.

De először a név és a történelem.
Árvay József (A barcasági Hét-

falu helynevei, Minerva, Kolozsvár, 
1943) sze rint a Kőba helynév a 
Kőbába rövidítése. A népi megfi-
gyelés szerint a völgy fölött egy ülő 
öregasszonyra emlékeztető kiálló 
szikla őrködik, még az összekötött 
kendő is jól kivehető a fején. Az 
öregasszonyt jelentő bába csángó 
tájszó. Később a nép a Kőbába 
nevet helyhatározós alaknak érez-
te (vö. „Megyek a Kőbába.”), ezért 
lerövidítette és megmaradt a ma is 
használatos Kőba alak.

1848. december 23án, szomba-
ton, Bácsfalu előtt őrség állott: 8 
hétfalusi magyar. Mind a nyolcukat 
lemé szá rol ták a Hétfalura törő 
bolgárszegi és hétfalusi román 
népfelkelők. Közben szász önkén-
tesek a mező felől egy mel lékutcán 
keresztül a faluba nyo mul tak. A 
Véres karácsonynak 51 csángó 
esett áldozatul, közöttük Szász 
György hosszúfalusi evangélikus 
lelkész is. Homokkő sírköve a hosz-
szúfalualszegi templom bejá ra tá nál 
található. A fosztogatások, rablások 
után felgyújtották a falvakat. A tűze
se tek hatására 1850től többet nem 
volt szabad Hétfaluban zsindelyes 
házakat építeni, ekkor tértek át a 
borona há zak ról a kőházakra. Sokan 
a Kőba völgyé be menekültek ekkor.

A menekülők nemcsak a kará
csonyt, de a szilvesztert is a Kőba 
szik lái alatt töltötték, január elején 
mer tek csak visszamenni a falvak-
ba. En nek állított emléket a sziklába 
vésett „1849”es évszám, amely 
sajnos mára már teljesen lekopott 
az intenzív sziklamásásoknak kö-
szönhetően.

Ezt az évszámot véste Miklós 
István türkösi sírköves egy gránit-
táblára, hogy a Zajzoni Rab István 
Középiskola kezdeményezésére 
felkerülhessen a sziklára, örök 
emléket állítva a Véres karácsony 
menekültjeinek, áldo za tainak.

A bácsfalusi temető honvédsír-
jait (Borcsa Mihály, Simon István) 
láto gat tuk meg, s itt tisztelegtünk a 
csángók nagyasszonya, Bereczki 
Anna emléke előtt is, aki Kossuth 
Lajos szemfödelét hímezte.

Utunkat a Sándor vizénél szakítot-
tuk meg, hisz az egyik magyarázat 

SzerkeSztőSég
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szerint a forrás a Tömösiszoros 
hős védőjéről, Kiss Sándor honvéd-
ezredesről kapta a nevét. Követke-
ző megállónk a Kos suthliget volt, a 
bácsfalusiak kedvenc majálishelye, 
s ahol az iskolások a madarak és a 
fák napját szokták ün nepelni május 
10-én.

A Kőbapatak jobb ágán folytattuk 
utunkat. A patakágak elnevezése jó 
példa a hétfalusi csángó hely néva
dás ra és gondolkozásmódra. Míg 
tudo mányo san úgy határozzuk meg 
egy patak melletti hely fekvését, 
hogy a patak folyásának irányában 
(a for rásnak háttal) állva jelöljük 
meg a jobb, illetve a bal oldalát, ad-
dig a hétfalusi csángók a falujukból 
kiinduló és attól távolodó irányban 
képzelik magukat, így lesz a bal 
ágból jobb és a jobb ágból bal.

Mintegy 2 kilométert dagasztottuk 
még a sarat, míg a völgy előbb 
kiszélesedett egy olyan hellyé, 
ahol egykoron a menekülők sze-
kértábora állhatott, majd teljesen 
bezárult a patak mentén. Itt értünk 
fel a sziklák alá.

S most, Borcsa Mihály szava-
ival „Szóljon a bácsfalusi Kőbai 
völgyben az a szikla, melybe az 
1849. szám van bevésve, s a me-
lyen felül, a patak bal partján egy 
előrehajló nagyobb kőszikla alatt 
dideregtek az ide menekült férfiak, 
nők és csecsszopó gyermekek. […] 
Borzasztó karácsonyi és ezt követő 
újévi ünnep!”

132-en tisztelegtünk a hatalmas 
kövek előtt, s az emléktábla révén, 
a gránitba vésett évszám sokáig 
fogja még hirdetni elődeink nagy-
ságát, áldozatvállalását, valamint 
dicső Szabadságharcunkat!

*
A Hatátalanul pályázat keretén 

belül, 2015. március 12–15 között 
25 diák és 3 kísérő látogatta meg a 
Zajzoni Rab István Középiskolát. A 
kisújszállási diákok az Illéssy Sán-
dor Szakközépiskola és Szakiskola 
tanulói, akik 2014. október 16–19 
között Kisújszálláson fogadták a 
négyfalusi diákokat.

A tapasztalatcserén 50 diák 
vett részt, illetve az őket kísérő 6 
tanár, valamint mindkét részről az 
iskolák tantestületének jelentős 
része. A látogatások 4–4 napot 
tartottak, napok amelyek lehető-
séget adtak az ismerkedésre, az 
ismeretke fejlesz tésére és új helyek 
megismerésére. A projekt témája 
két település megismerése minél 
több szem szög ből. Az ide látogató 
diákok megis mer kedtek az iskola 
épületével, diákjaival, tanárjaival, 
az iskola bentlakásával, ahol el is 
voltak szállásolva, a kör nyék kel, 
ugyanis meglátogatták Brassót, 

a prázsmári vártemplomot, Tölcs
várat, Rozsnyót, és nem utolsó 
sor ban együtt ünnepelték a március 
15-ét.

A tapasztalatcsere diákoknak, 
tanárnak, közösségnek egyaránt jól 
fogott, friss légkörrel gazdagította 
mindazokat akiknek sikerült bekap-
cso lódni ebben a rövid, de tartalmas 
prog ramba.

A péntek délelőtti projekten kép-
verset kel lett készíteni (még a taná-
rok is!), ver set kellett illusztrálni, a 
Leánymező egyik szakaszát meg-
jeleníteni álló szo borként, Zajzoni 
Rab István életének helyszíneiről 
kollázsokat készíteni, műveit nép-
szerűsíteni plakát készítés által, s 
a társaság még éne ket is tanult: 
Zajzoni egyik Mácsa fej által meg-
zenésített dalát.

Szombaton közös búcsúvacsorát 
szer veztünk a Piroska panzióban. Itt 
adtuk át a kölcsönös ajándékokat is.

*
Igencsak zsúfolt volt a vasár-

napi nap! Március 15én az is-
kola diákjai két isten tiszteleten 
is felléptek: Cser nát fa luban és 
Bácsfaluban. Délután Alsó tömösön, 
a Magyarvárnál koszo rúz tunk, 
azután a Petőfiszobornál és a 
hosszúfalualszegi evangélikus te
me tő ben lévő Csángó Szobornál. A 
sza va lóverseny győztesei minden-
ütt elszavalták választott versüket.

16 órától pedig Kovács Lehel 

István vetítettképes előadását 
nézhettük meg a Szabadságharcról 
a Kárpát-ka nyar ban. 26 helyszínt 
mutatott be ké pe ken, felelevenítve 
a történelmi össze füg géseket.

A rendezvénysorozatban közre-
mű köd tek: Zajzoni Rab István 
Közép is kola, a hétfalusi történelmi 
egyházak, az EKE Brassó, a Hétfa-
lusi Magyar Mű ve lő dési Társaság, 
az RMDSZ négyfalusi szer vezete, 
a Barcasági Csángó Ala pít vány, 
a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub 
(HMIK).

Nem hiába írta az egyik tanuló a 
Fa ce bookbejegyzésében: „Nagyon 
köszönöm az iskolánknak, hogy 
ennyire jól telt nekem az utóbbi há-
rom nap! Nagyon jó volt pénteken 
a mozgóversenyen, attól, hogy az 
én csapatom nem nyert, nagyon 
jól éreztük magunkat! Köszönöm 
a tegnapi napot! Nagyon jó volt a 
túra! Attól, hogy csuromvizesek és 
sárosak, meg hullafáradtak lettünk, 
nagyon jó volt! Ma is nagyon jó volt 
Alsótömösön! Attól, hogy lefagy-
tunk, jó volt! HAJRÁ ZRI!!!” (Márton 
Andrea Noémi)

*
Négy nap a Szabadságharc égi-

sze alatt! Messze földön híressé 
tette az iskolát, mind szervezői 
készségei, mind résztvevői potenci-
álja szem pont jából. Igen, így méltó 
emlékezni a vé ge ken a Szabad-
ságharcra!


	hetfalu 1
	hetfalu 2
	hetfalu 3
	hetfalu 4

