
SzerkeSztők: HocHbauer Gyula éS 
dr. Kovács leHel István

AlApítottA éS SzerkeSztette (1906–1911):
dr. FeKete endre éS KIss béla

Független művelődéSi éS helytörténeti hAvilAp

XXvI. évFolyam 10. (716.) szám, 2020. oKtóber 15. – cSütörtök

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési társaság – © HMMt, 2020. * issN 1582-9006 *

bereczKy dorottya

fejfedőK BudapesteN

A Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége minden évben pályá-
zatot hirdet hagyományos viseleti 
darabok alkotására vagy újragondo-
lására. Tavaly a lábbeliket mutatták 
be, idén a fejfedőket. Sajnos, az idei 
helyzetben kevés nyilvánosságot 
kapott a pályázat és a végeredmény, 
hiszen elmaradt az általában a Bu-
dai várban rendezett Mesterségek 
ünnepe, amely idén nem a magyar 
fővárosban kapott helyet, hanem 
különböző vidéki településeken. A 
pályázat végeredményét azonban 
a budapestiek láthatták egy szeré-
nyebb kiállítás keretében a Hagyo-
mányok Házában. 

Itt láthatták az érdeklődők a cse-
peszünket is, a hétfalusi csángó 
viselet egykori fontos kellékét. A 
pályamunkát, illetve annak prototí-
pusait Pásztori Anna és Gödri Anna 
készítette. Pásztori Anna már meg-
horgolta a 35-ik csepszét is, ahogy 
ő mondja, és a kísérletezés mellett 
az is közrejátszott, hogy 1956 telén, 
a nagymama halála után eljátszotta 
az egykori fejfedőt, amely soha nem 
került elő. Így, amikor Négyfaluban 
megszervezték a varrókört, kérte a 
tagokat, hogy hozzanak régi min-
tákat.  Gödri Anna elsősorban a 
viseletrekonstrukcióban jeleskedik 
manapság, ám a pályázat kedvéért 
vállalta, hogy a csipkét elkészíti, 
újragondolva az egykori mintáinkat: 
egy múlt századbeli eredeti után 
életfa, gránátalma, szegfű és csilla-
gok szerepelnek rajta. A benyújtott 
pályamunka nem szerepelt a díjazott 
alkotások között, bár a kurátor kü-
löndíjra érdemesítette volna. A lé-
nyeg azonban, hogy ezáltal felhívták 
a figyelmet egy olyan népcsoportra, 
nevezetesen a barcasági csángó-
kéra, akikről még mindig alig esik 
szó nemcsak Magyarországon, de 
még Erdélyben is. Az eredménytelen 
pályázat, szerencsére nem szegte 
asszonyaink kedvét, akik továbbra is 
varrják, horgolják a viseleti darabo-
kat, időnként az egykori leírásokhoz 

is nyúlva, amelyekből azonban igen 
kevés van. 

A hétfalusi csepeszt, már Orbán 
Balázs is megemlíti a Székelyföld 
leírásában, 1868-ban, és több fény-
képünkön láthatunk felkonytolt 
asszonyokat, ám csepesz a maga 
valójában igen kevés maradt meg.

Hogy milyen szerepe lehetett a 
szinte láthatatlan fejfedőnek, amely 
eleinte kontyfedő volt, és elöl a „me-
nyecske-pántlika” fedte, amelyet a 
menyasszony a vőlegénytől kapott 
ajándékba, afölött pedig az áttetsző 
fátyolkendő – csak találgathatunk. 
Miért hímeztek rá nagy gonddal apró 
mintákat, ha senki sem látta azokat? 
Olyan kérdések ezek, amelyekre 
átfogóbb tanulmány során kellene 
válaszolni, ha egyáltalán e kevés 
forrás alapján még megtalálnánk rá a 
válaszokat. Az egykori darabok leírá-
sát azonban még el tudjuk végezni.

A csepesz félgömb alakú horgolt 
fejfedő, amelynek más, mint jel-
képes szerepe nem lehetett. Nem 
melegített, nem díszítette a fejet (hi-
szen alig látszott valami belőle), még 
csak nem is tartotta a kontyot, ezt a 
kontytűk tették. Komoly fontosságot 
tulajdoníthattak neki, mint tárgynak, 
mert aprólékosan kidolgozták és 
hímezték (vagy verzselték, ahogyan 
Orbán Balázs kifejezi). A csepeszt 
nem varrták, hanem horgolták vagy 
kötötték, többszínű anyagból. A 
fellelhető csepeszek szerint a piros, 
avagy a bordó volt a domináns szín 
(de léteznek kék csepeszek is), ez a 
szín szerepelt a csepesz szélén és 
közepén, köztük több más szín is 
csíkozta: sárga, kék, zöld, de néha 
fehér, sőt narancs- vagy rózsaszín 
csíkok is tarkították. Tulajdon-
képpen olyan színekből alkottak, 
amelyekhez hozzájuthattak. A szé-
lesebb alapszínű csíkokra mintákat 
hímeztek, napot, holdat, csillagokat, 
de életfát, herelapit, gránátalmát 
és szegfűt is. A legszélső csíkon 
feltüntették a tulajdonos nevének 
kezdőbetűit, valamint a készítés 

évét, amely minden bizonnyal egy-
úttal a házasságkötés éve is lehetett.

Mivel fontosnak tartották, hogy a 
haj ne látszódjon ki a csepesz alól, 
a kerek fejfedőhöz horgolt csipke 
tartozott, amely a tarkón lógott le. 
A csipkék már különböző technikák-
kal készültek, nem csak horgoltat 
találunk az egykori darabok között, 
hanem recéket is.

A csepeszt kizárólag friss me-
nyecskék viselték. Házasságkötés 
után tették fel az újdonsült feleség 
fejére az asszonyok, és a következő 

időszakban a fiatalasszony viselte, 
főleg vasárnap a templomban, amíg 
fiatalasszonynak nevezhette magát. 
Ez falunként változott, volt, ahol né-
hány hónap után letették a csepeszt, 
volt, ahol évekig hordták. 

A továbbiakban érdemes lenne 
utánanézni más tájegységek hagyo-
mányainak is, összevetni a megma-
radt darabokat a máshol fellelhető 
fejfedőkkel. Addig is csak gratulálni 
tudunk Pásztori Annának és Gödri 
Annának az elvégzett munkáért, és 
várjuk a folytatást.
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veres emese GyönGyvér

a barcasáGI maGyar evanGélIKus 
IsKoláK rendHaGyó története

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Ha eddig a csernátfalusi egyházi 

iskola alapításának körülményeit te-
kintettük át, most nézzük meg, hogy 
mi volt a helyzet a tankönyvekkel, 
illetve az állami támogatással.

Az Evangélikus Néplap 1921. szep-
tember 4-i számában olvassuk az 
alábbi körlevelet az elemi iskolai 
tankönyvek beszerzése tárgyában:

„Tudomására hozzuk a n[agytisz-
tele]tű iskolafenntartó egyházaknak, 
hogy a kormány által engedélyezett 
és a magyar felekezetek által kiadott 
elemi iskolai tankönyvek (Olva-
sókönyvek és földrajz) a Minerva 
r. t.-nál (Calea Regina Maria 2 sz. 
Cluj-Kolozsvár) megrendelhetők.

Ez úton is figyelmeztetjük tanító 
atyánkfiáit, hogy a kormány által 
nem engedélyezett tankönyvek be-
vezetésétől iskolájuk érdekében tar-
tózkodjanak. A végrehajtó-bizottság 
az ezt figyelembe nem vevő iskolák 
érdekében, amennyiben ebből bajok 
származnak, nem interveniál, de a 
tanítóval szemben fegyelmileg eljár.

Kelt Nagyernyén és Kolozsvárt, 
1921. aug. hó 15-én.

báró FEILITZSCH ARTÚR elnök s. k.
dr. Fritz László jegyző s.k.”
Már ebből a körlevélből is egyértel-

műen kiderül, hogy az egyébként is 
nehéz helyzetben a magyar evangé-
likus egyház vezetősége igyekezett 
a rendelkezéseket betartani, hiszen 
az amúgyis súlyos anyagi gondokkal 
küzdő egyházközségek nem vállal-
hattak további szankciókat.

A gyülekezeti levéltárakban első-
sorban néhány olyan tankönyv ma-
radt meg, amelyet a vallási oktatás 
céljából állítottak össze különböző 
lelkészek. 1927-ben, például, a 
következő körlevelet kapták a gyü-
lekezetek lelkészei.

„A Rédei, Argay és Dávid lelké-
szek által megírt Hit és Erkölcstan, 
valamint Egyháztörténet, amelynek 
kiadását a V[égrehajtó] B[izottság] 
elhatározta és amely könyvnek 
kiadására mélt[óságos] B[á]r[ó] 
Ambróczy Andor 20 000 lei előleget 
adott, megjelent kemény karton 

kötésben. A könyv ára á 35 lei és 
megrendelhető Rédei Károly nagy-
károlyi lelkész úrnál. Ezen tankönyv 
az elemi iskola V-VI., valamint a 
középiskolák alsó osztályaiban 
használandó. tisztelettel kérem az itt 
jelzett hittankönyvnek még ez évben 
való beszerzését és a hittanoktatás-
ban még e tanévben tankönyvként 
való bevezetését. […] Frint Lajos V. 
B. elnök”.

A kutatás előrehaladtával minden 
bizonnyal a többi tankönyvre is fény 
kerülhet. A fenti levélben szereplők 
egyébként Rédey Károly nagykárolyi 
lelkész mellett Argay György aradi 
lelkész, későbbi püspök, valamint 
Dávid Károly zajzoni lelkész, illetve 
báró Ambróczy Andor egyházkerületi 
felügyelő.

Közben a Barcaságra látogatott a 
tanügyminiszter is, illetve a gyüle-
kezete képviselői többször kérték 
a Brassó megyei tanügyi revizor 
közbenjárását is, de mint kiderült 
eredménytelenül. Minderről az 
Evangélikus Néplap rendszeresen 
beszámolt.

Miniszterlátogatás Hétfaluban
Petroviciu I. munkaügyi miniszter, 

aki ezidőszerint a szabadságon levő 
kultuszminisztert is helyettesíti, f. 
hó 28-án délután meglátogatta a 
brassómegyei Hétfalut. A Csernátfa-
luban lezajlott díszes fogadtatáson a 
négyfalusi csángó nép képviseleté-
ben megjelentek az összes lelkészek 
és a tanítótestületeknek legtöbb 
tagja, ezenkívül az egyházközségek 
vezetőemberei közül többen. […]

Az egyházmegye tisztelgése után 
a csernátfalusi ev. egyházközség 
kiküldöttei állottak elő panaszukkal 
iskolaépületüknek állami iskola 
részére való lefoglalása miatt. A mi-
niszter, bár reszortjához nem tarto-
zik, megígérte, hogy támogatásával 
teszi át a benyújtandó memorandu-
mot a közoktatásügyi miniszterhez.

A csernátfalusi iskola lefoglalása
Folyó hó 25-én, nem is egy héttel 

az iskolai év kezdete előtt kapta 

meg a csernátfalusi elemi iskola 
vezetősége a március hó folyamán 
kiadott miniszteri leiratot, melyben 
a felekezet tulajdonát képező iskolai 
épületet állami tulajdonnak jelentet-
te ki és lefoglalta a felállítandó állami 
iskola számára. A jogaiban megsér-
tett egyházközség a miniszteri leirat-
tal szemben a jobban értesítendő 
miniszterhez folyamodik. Reméljük, 
hogy ez az ügy is a kormány igazság 
szeretetével és lojalitásával fog talál-
kozni és addig is, amíg az ügy újból 
felülvizsgálva nincs, reméljük, hogy 
a 300 iskolás gyermeket addig sem 
fogják kizárni — saját iskolájából.

(Evangélikus néplap, 1921. szep-
tember 4.)

Dau Pompilius Brassó vármegye 
tanügyi revizora e hó 13-án meglá-
togatta a Hosszúfalu-alszegi elemi 
iskolát. A látogatás végeztével 
legteljesebb elismerését fejezte 
ki az iskola tan-testületével és az 
iskolafenntartó egyházközség is-
kolaszékével szemben a magyar nép 
gyermekeinek oktatása körül kifej 
tett eredménye munkásságukért. 
— Jól eső érzéssel állapítjuk meg 
hogy a revizor úr a hazafias szellem-
ben való nevelés mellett igen nagy 
súlyt helyez a nemzeti szellemben 
való nevelésre. Nem renegátokra, 
becsületes, fajukat szerelő, derék 
magyarokra van szüksége a Román 
államnak is. — Egy nehány könnyen 
teljesíthető észrevétel után azzal 
az ígérettel távozott el, hogy ez év 
folyamán többször fel fogja keresni 
iskolánkat. — Legyen minél gyakrab-
ban szerencsénk!

(Evangélikus néplap, I. évf., 19. 
szám, 1921. december 18., 7–8., 
13–14. old.)

„Felekezeti iskolák ügyének tár-
gyalása rendjén főesperes jelentést 
tett a kerületi inspektorátus évközi 
intézkedéseiről. Jelentette, hogy Dr. 
Blaga főinspektor úr azon felhívásá-
ra, miszerint tanácsolja iskolák be-
zárása előtt azoknak államosítását 
bizonyos, az egyházakra előnyös fel-
tételek mellett, az egyházközségek 
egyhangúlag arra kérték főinspektor 
urat. hogy iskoláinkat látogassa 
meg, tegye meg az esetleges észre-
vételeit, adjon alkalmat az egyház-
községeknek a hiányok pótlására. A 
látogatás megtörtént. Az inspektor 
úr iskolaszékeinkkel érintkezésbe 
lépett, észrevételeit közölte. Ez 
alapon az egyházközségek közgyű-
lései foglalkoztak az iskolai üggyel 
és időhaladékot kértek a hiányok 
pótlására. Bár a határidő még nem 

telt le, főesperes felekezeti iskoláink 
ügyében a következőket kénytelen 
előterjeszteni: közli tank. főigazgató 
úrnak szóbeli értesítését Anghelescu 
miniszter úrnak ama rendeletéről, 
mely szerint a Bácsfalu, Türköss és 
Tatrang egyházközségek felekezeti 
iskolák folyó tanévtől kezdve bezár-
attak. Csernátfalu, Pürkerecz megin-
tettek, Zajzon ügye függőben van. 
Apáca iskoláját pedig már feladta. 
Az iskolák bezárásának indoka: a 
helyiségek és felszerelések hiánya 
és az a körülmény, hogy a tanítói 
fizetések nem egyenlők az állami 
tanítok fizetésével. Közli továbbá, 
hogy a miniszter úr a bezárt egyhá-
zak iskoláinak 1-1 képviselőjét f. évi 
szeptember hó 20-ra kihallgatásra 
maga elé rendelte. 

Közgyűlés főesperes jelentését 
megdöbbenéssel és nagy lelki 
megrázkódtatással vette tudomá-
sul. Az iskolák bezárásának kérdé-
sét főesperes indítványára ez idő 
szerint még nem vette érdemleges 
tárgyalás alá, minthogy írásbeli ren-
delkezést sem az érdekelt egyházak, 
sem az egyházmegyei elnökség még 
nem kapott. Érdemleges tárgyalásig 
azonban az egyházakat felhívta, 
hogy képviselőiket szeptember 20-
ára Miniszter úr elé kihallgatásra és 
tárgyalásra küldjék fel. 

Kocsis János indítványára pedig a 
közgyűlés elhatározta, hogy mind-
azon egyházak, amelyeknek iskolai 
bezárattak, kötelesek tanerőiket, 
amennyiben időközben elhelyezést 
nem nyernének, f. évi december 
hó 31-ig fizetni és minden járandó 
járandóságaikat hiány nélkül kiszol-
gáltatni. 

Sipos András pedig indítványozta, 
hogy azonnal tétessenek intézkedé-
sek iskolák építésére, mit a közgyű-
lés melegen pártfogolt, és már most 
felhívta az egyházközségek vezetőit, 
hogy számoljanak az adott helyzet-
tel és a sürgősségire való tekintettel, 
feszítsék meg az egyházközségek 
minden erejét avégből, hogy az épít-
kezések mielőbb meginduljanak.”

(Jegyzőkönyv a brassói ág. hitv. 
ev. magyar egyházmegyének Pür-
kereczen, 1924. évi szeptember hó 
9-én tartott közgyűléséről)

(Folytatjuk.)
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HocHbauer Gyula Közlése

bálInt andrás Kérése a mo. 
oKtatásüGyI mInIszteréHez

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Az 1931. évi hatalmas pénzügyi 

válság azonban arra kényszerítette 
a bank vezetőségét, hogy fiókinté-
zeteit bevonja. Így maradtam újból 
kereset nélkül, s jóideig csak mező-
gazdálkodásból és sertéstenyész-
tésből tengettem életemet.

Végre, amikor a romániai zsinat-
presbiteri evangélikus egy¬ház-
kerület nyugdíjintézete kezdett 
erősödni, és méltóságos Purgly 
László egyházkerületi főfelügyelő úr 
óhajára is a bankszerű vagyon-ke-
zelésre és könyvvezetésre tért át 
az intézet, jutottam álláshoz. Az 
egyházkerületi közgyűlés mint a 
könyvelésben jártas egyént, engem 
választott meg a nyugdíjintézet 
könyvelő pénztárosává igen szerény 
díjazás mellett. Ebben a minőségben 
szolgáltam mostanáig, és így ért az 
a lesújtó döntés, mely a barcasági 
csángó-magyarságot továbbra is a 
kisebbségek mostoha sorsára ítélte.

A letelt 22 esztendő alatt a meg-
élhetésért folytatott szakadatlan 
küzdelem dacára pillanatig sem szűn-
tem meg a magyarság előhaladásán 
önzetlenül munkálkodni, s minden 
igyekezetem arra irányult, hogy a 
személyemmel szemben annyiszor 
megnyilvánult bizalomnak becsü-
letesen és hűséggel megfeleljek. 
Evégből mint a magyar párt helybeli 
vezetője a letelt két évtized alatt lan-
kadatlanul biztattam, serkentettem a 
csángó-magyarságot a legszorosabb 
összefogásra és együtt munkálko-
dásra. Megszerveztem a bácsfalusi 
gazdakört, s mint annak elnöke és a 
szomszédságok vezetője a legválsá-
gosabb időkben szolgáltam a küsz-
ködő magyar gazdák érdekeit, külö-
nösen nemesített vetőmagvakkal és 
fajállatokkal való ellátásukat. Mint a 
Barcasági Magyar Gazdasági Egylet 
titkára sorra jártam a községeinket 
és a legtöbbjének a segítségére vol-
tam a gazdakör megszervezésében, 
amit az alakuló közgyűlésekről fel-
vett jegyzőkönyvek bizonyíthatnak. 
Brassó Vármegye Törvényhatósági 
Bizottságának a magyar párt képvi-
seletében 10 éven át voltam a tagja, 
egy cikluson alelnöke és tanügyi 
előadójának helyettese.

A magyar evangélikus egyházban 
pedig mint Bácsfalu, Hosszúfalu, 
Türkös egyházközségeinek felügye-
lője; mint a szegény sorsú közép- és 
főiskolai tanulókat segélyező Erdélyi 
Magyar Evangélikus Gyámintézetnek 
a világháború óta a mai napig világi 
elnöke; a brassói magyar evangélikus 
egyházmegye pénztárosa; a romániai 
zsinatpresbiteri evangélikus egy-
házkerület továbbá az evangélikus 
nyugdíjintézet könyvelő pénztárosa; 
több egyházmegyei és egyházkerületi 
bizottság tagja fáradoztam a magyar-
ság megmaradásán.

A csángó-magyar nép faji öntuda-
tának felébresztése és ápolása céljá-
ból – mint arról a budapesti rádióban 
is említés történt – feldolgoztam a 
barcasági 10 csángó-magyar község 
közül Csernátfalu, Apáca, Pürkerec, 
Krizba, Barcaújfalu, Tatrang, Hosz-
szúfalu, Zajzon és Bácsfalu törté-
netét; összeállítottam a barcasági 
csángó-magyarság hősi halottainak, 
a világháborúban elesett fiainak 
névjegyzékét. Mindezek a Csángó 
Naptár hasábjain jelentek meg, és 
állottak minden magyar ember ren-
delkezésére. Ezen kívül a Vármegyei 
Mezőgazdasági Kamara megbízá-
sából átdolgoztam a Tudnivalók 
a sertéstenyésztés köréből című 
ismeretterjesztő füzetet, melyet a 
kamara magyar nyelven adott ki, és 
ingyenesen osztott szét a vármegye 
magyar lakossága között.

Ezekben a legnagyobbrészt tisz-
teletbeli állásokban szolgáltam 
magyar nemzetem ügyét jó és bal-
sorsban egyaránt, amit hiteles és 
eredeti okmányokkal készséggel 
igazolhatok.

Kegyelmes Uram!
35 esztendei szakadatlan munkás-

ság közben az idő észrevétlenül el-
suhant fölöttem, s most a legutóbbi 
sorsdöntő események kényszerítő 
hatása alatt, 54 éves fejjel vagyok 
kénytelen állásért folyamodni, és a 
megértő szívek támogatását kérni, 
nehogy ismét az állástalanság réme 
fenyegessen, s mert képtelen va-
gyok, hogy mint esküt nem tett tiszt-
viselő tovább viseljem a kisebbségi 
sors megpróbáltatásait, és nap-nap 

után lássam az annyiféle béklyóba 
vert magyarság vergődését.

Evégből terjesztem alázatos ké-
résemet Nagyméltóságod kegyes 
színe elé, s abban a reményben, 

hogy jóindulatú meghallgatásra 
talál, maradtam

Bácsfalu-Baciu, 
1940. szeptember 28-án
alázatos szolgája: Bálint András

HocHbauer Gyula
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Barabás Sándor jegyezte a Népta-
nítók 1882-11-25/47. szám, 758. ol-
dalán megjelent tudósítást, melyből 
azért szemelgettem, mert hiszem, 
hogy ha a tanítókban felszabadul-
hat annyi a nevelésre és tanításra 
fordítható energia, mint ez írás ko-
rában, a legtöbb gyermeknek nem 
lesz kényszer iskolába járni, mert a 
tanító is örömmel megy oda, és így 
becsülete lesz a világban.

Szerettem volna ott lenni a Brassó 
megyei tantestület évi rendes köz-
gyűlésén a brassói állami polgári 
iskolában 1882. november 1-jén és 
2-án, amelyet Orbán Ferenc tartott 
volt meg, s amelyen 60 tanítótestü-
leti tag és Koós Ferenc királyi tanfe-
lügyelő vett részt. 

Miért?
Mert a gyűlést a brassói kör ve-

gyes-kara a Himnusz összhang-
zatos előadásával nyitotta meg, a 
tantestület jegyzőkönyvben is meg-
örökítette Arany János halála feletti 
részvétét, s létesítendő szoborra 5 
forint hozzájárulást szavazott meg.

Mert Málly Nándor polgári iskolai 
tanár a természettan köréből az 
élenyt [Éleny, (él-eny) fn. tt. éleny-t, 
tb. ~ek. A légalakú vegyelemek 
egyike, mely ezen nevezetet azon 
sajátságánál fogva nyerte, hogy az 
az élet fenntartására múlhatlanul 
megkívántatik. A természetben min-
den vegyelemek között legnagyobb 
mennyiségben fordul elé; a közön-
séges légnek vagy levegőnek 1/5 
része, a víznek 8/9 része élenyből áll. 
Fölfedezték 1774-ben Pristley angol 
és Scheele svéd vegyész. (Török Jó-
zsef). Görög-latin neve: oxygenium 
szótól, mely a többek közt savanyút 
jelent, a honnan eleinte a magyar 
vegyészek savító-nak nevezék. (A 
magyar nyelv szótára – Czuczor–Fo-
garasi)]mutatta be a kísérletekkel 
fűszerezett szabad előadásában.

A tantestület vagyona – a pénz-
tárnok jelentése szerint– 243 forint 
34 krajcár, az Apáczai Csere János 
emléke alapban 150 forint 24 krajcár. 
1880-tól a Brassó megyei tantestület 

valamennyi tagja az Eötvös-alap-
nak [Eötvös alap, a magyarországi 
néptanítók pénzalapja, amelyet 
Péterfy Sándor indítványára 1878. 
a II. egyetemes tanító gyűlés ötve-
nes bizottsága kezdett gyűjteni oly 
célból, hogy kamatjaiból a tanítók 
tanuló gyermekei ösztöndíjakat, 
özvegyeik és kiskorú árváik pedig 
segélyösszeget nyerjenek. A tanítók 
országos árvaházát is támogatta 
évenként egy bizonyos összeggel, 
segélyezte az elaggott és csekély 
nyugdíjakból megélni nem tudó, 
továbbá a hosszabb ideig súlyos 
betegségben szenvedő tanítókat. Az 
Eötvös-alap országos tanítói egye-
sülete és alapszabályai értelmében 
a fent jelzett módon csakis tagjait 
támogatta. (A Pallas nagy lexikona)] 
is kötelezett tagja.

Mert a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi magyar királyi mi-
niszter úr 1881. évi november 23-án 
Apáczai Csere János szülőházának 
emléktáblával való megjelöléséért 
s 1881. évi okt. 28-án a leleplezés 
alkalmából tartott Csere-iünnepély 
rendezéseért és Apáczai Csere János 
emléke című alap megteremtéséért, 
ő excellenciája őszinte magos elis-
merését nyilvánította.

Mert Molnár Viktor hosszúfalusi 
lelkész, áll. felső népiskolai gond-
noksági elnök és a megyei népne-
velés egyik fáradhatlan bajnokának 
1882. évi február 3-án történt halála 
alkalmával nem csak részvétirat s a 
temetésen való megjelenés, hanem 
a Molnár Viktor emléke című 100 
forinttnyi alap előállításával rótta le 
tantestületünk e kiváló férfiú iránti 
kegyeletét.

Mert „a női kézimunkának a köz-
ségi iskolákba leendő behozatala 
ügyében dicséretes buzgóságot 
fejtett ki, a mennyiben a női kézi-
munkából a nép szükségleteinek 
megfelelő alkalmas tantervet készí-
tett. Hol tanítónőkkel nem rendel-
keznek, ott a tanítók nejei tanítják a 
női kézimunkát, s az elért eredmény-
ről tanfelügyelő úr igen kedvezően 
nyilatkozott.”

(Folytatjuk.)
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HlavatHy zsuzsanna

a BúzaKalász új élete

A 20. században készült szőttesek 
mintái között igen népszerű volt a 
búzakalászos. Drapériák, terítők, 
könyvborítók közkedvelt díszítő ele-
me volt főleg abban a korban, amikor 
ismét feléledt a szövés művészete 
a század második felében. Mivel a 
búzakalászos kompozíció jellegze-
tesnek bizonyult a barcasági csángó 
textilkultúrában, a Barcasági Csángó 
Kézműves Egyesület vezetője, Czim-
bor Izabella úgy döntött, hogy érde-
mes e mintát egy olyan foglalkozás 
középpontjába állítani, amely során 
nemcsak magát a mintát lehet meg-
szőni, de az alapokig vissza lehet 
tekinteni. Erre lehetőséget nyújtott 
a Csoóri Sándor Alap és a Hagyo-
mányok Háza által támogatott A 
barcasági búzakalász szövése című 
pályázat is. A pozitív elbírálás öt 
foglalkozást, illetve az eredmények 
bemutatását tette lehetővé.

A foglalkozásokat elsősorban 
Czimbor Izabella szövő-, illetve 
varróműhelyében tartották, az ér-
deklődőknek megfelelően változó 
létszámban, ám mindig meglepő 
volt, hogy mennyien érdeklődnek a 
textilkészítés különböző módozatai 
iránt. Bár a hétfalusi csángók nem 
foglalkoztak a gyapjú feldolgozásá-
val és talán festésével sem, hiszen 
ez a juhtartó mokánok feladata volt, 
ma már az egykori szerepek teljesen 
átalakultak. Ez nem jelenti azt termé-
szetesen, hogy a gyapjú feldolgozá-
sát is megtanulták a résztvevők, de 
a festéssel kísérleteztek. Páll Etelka, 
Portéka Egyesület tagja, a székely 
festékesek újraalkotójának útmu-
tatása alapján növényi színezékkel 
jöttek létre a később a műhelyben 
szintén hagyományos eszközökkel 
gombolyított fonalak.

A második foglalkozás a hagyo-
mányos szőttesek világát tárta fel. 
A hétfalusi hímesek középpontjában 
ezúttal a búzakalászos minta állt. 
Természetesen a hagyományos szín-
világhoz szokott szemlélő picit meg-
hökken(hetet)t, a különleges színű 
kétnyüstös hímeseket látva, ám a 
cél elsősorban a szedettes technika 
elsajátítása volt, illetve a korábban 
megfestett fonalak feldolgozása 
volt. Nyilván a hagyományokat 
tisztelő helyi népművész, Czimbor 
Izabella elsősorban a korábbi meg-
szokott színeket (pirosat, feketét, 
kéket) részesíti előnyben, ám nem 
mehet el azon korabeli kihívások 
mellett, amelyek során az egykori 

darabokat meg kell újítani, vagy 
pedig ezeknek újabb funkciókat kell 
találni. Ennek volt eredménye az 
Úrvacsora évében az a négy darab 
liturgikus színű kehelytakaró, ame-
lyet szintén láthattak az érdeklődők 
a Szent Mihály-napi rendezvény 
tárlatán.

A kiállításon bemutatott harmadik 
csoport felelt meg talán leginkább a 
kor kihívásainak: régit új köntösben, 
avagy 21. századi darabok hagyo-
mányos mintákkal. A négynyüstös 
szövést a kisbaconi szövőnő, Ke-
resztes Bíborka útmutatásai szerint 
végezték a résztvevők. A fenyő- vagy 
barackmagmintával készült darabok 
között vannak asztali futók, terítők, 
de különböző formájú táskák is. 
A negyedik alkalommal gyapjúból 
vállkendők és mellények készül-
tek, amelyeknek szövését Magdó 
Gyöngyi oktatta. Ezek a textilek 
különböző formákban és színekben 
valósultak meg, mindenki ízlésvilága 
szerint.

A minisorozat ötödik alkalma a 
viseletkészítésé volt, Gödri Anna 
varrónő segítségével. A barcasági 
csángók négyfalusi asszonyai már 
évek óta szorgoskodnak, hogy 
rekonstruálják és újra elérhetővé 
tegyék az egykori festői ünnepi vise-
letet. A rendelkezésre álló idő, de az 
anyagiak sem tették lehetővé, hogy 
minden résztvevő egy teljes ruhát 
varrjon meg, így az ún. kicsiding 
elkészítésére esett a választás. Ezt a 
darabot a csipkeing alatt viselték és 
viselik a hétfalusi asszonyok, a többi 
három falu öltözete eltérő lévén. A vi-
selet alakulásáról és jelentőségéről 
bővebben hallhattak a résztvevők 
abban az előadásban, amelyet Veres 
Emese-Gyöngyvér néprajzkutató 
tartott a kiállítás megnyitóján. A 
kutató kiemelte a viselet jellegzetes-
ségét és a Kárpát-medence magyar 
viseleteit tekintve egyedülállóságát, 
amely miatt olykor a térséget nem 
ismerők műviséggel illetik annak 
viselőit. A barcasági csángók művé-
szete és egyáltalán élete, kultúrája 
nem ismerhető meg az együtt élő 
nemzetiségek (románok, szászok) 
egymásra hatása nélkül, kiraga-
dottként, mintegy kontextus nélkül 
nem értelmezhető maradéktalanul 
e csángó világ.

E foglalkozás és kiállítás ismét rá-
világított arra, hogy – mint annyiszor 
a történelem során – ez a kicsiny, 
egyre fogyatkozó Kárpát-kanyarban 

élő csángó közösség újból és újból 
magára tud találni, kultúráját, ha-
gyományait igyekszik tovább vinni. 
A 21. század kihívásainak megvaló-
sítása mellett örvendetes volt látni, 
hogy igen fiatalok is bekapcsolódtak 
e munkába, illetve a kiállításra már 
olyan alkotó is hozta munkáit, aki 

ugyan elszármazott e vidékről, de 
minden rendezvényre hazatér, és 
csángó őseinek mintáit alkalmazza 
és gondolja tovább dísz és haszná-
lati tárgyain. Mindezek tükrében a 
kézműves csapat újabb terveket sző: 
jövőre a hagyományos festett búto-
rok mintáival kívánnak foglalkozni.


