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Kovács Lehel István

Karácsonyvárás a Csángó Házban

S z e r e t e t t e l j e s  k a r á c s o n y i  ü n n e p e k e t ,  e r e d m é n y e k b e n ,  s i k e r e k b e n  g a z d a g ,  á l d o t t  ú j  e s z t e n d ő t  k í v á n u n k !

Sok karácsony távolságra a tavalyitól, 
at  tól bizonyos szempontból átellenben van 
a kápolna, melynek védőszentje hirtelen 
nem jut eszembe, de – mint ahogyan lenni 
szo kott –, közületek valaki még tudja.

Minden valószínűség szerint a török 
lép be a sekrestyeajtón, majd onnan a 
szen tély be, ahol órák hosszat szokott 
ülni az ol tárkép felé fordított rezzenetlen 
arccal. Hét esztendeje járt itt először, 
amikor egy por tyázó csapattal törtek rá 
az akkor ka rá csonyukat imádkozókra.

Azóta decemberente jön. Egyedül. A 
ha tárt őrzőknek békejelt lobogtatva. Azok 
ak kor sem hittek neki, ha valóban ve szély-
te lennek tűnt, s eleinte többen, majd egyre 
ke vesebben elkísérték, de hatodszorra már 
csak az egyik. Lovát az övéik mellé köt te az 
egyik mindig szabad helyre. Passzusa soha 
nem volt: sem onnan sem innen.

Nemigen értettek a nyelvén, de annyit 
ki olvastak a látogatásokból, hogy ezek 
va la mimódon a karácsonnyal függenek 
össze. Hetedszerre, noha ő ezt kissé fur-
csáll hatta, hogy a határnál egy árva ma-
dár ral sem találkozik, s már nem kísérik 
az ünnep szombatján, ő azt gondolhatta, 
lát ták az ünnepi miséken, s megjegyezték, 
hogy mindig második harangszóig ott az 
ol tár előtt, ahonnan csak akkor vonul a to-
rony alatti, déli ablaksarokhoz. A plé bá nos 
már mindig ott érte, s második al ka lomtól 
kezdve odabiccent neki áldáskor.

Most okok között turkálva már azon 
is el  gondolkozott, nem volt-e sokszor 
hosszabb ez az esztendő, mint amilyent 
az ember mér ni szokott, s közben to-
vábbporoszkált. 

– Utoljára a sekrestyében hagytam a kí-
sérőmet, akinek a szavát az út egy ré szén 
megértettem. Azt tervezte, hogy ami kor 
már nem kell őrizni majd itt ezt a ha tárt, 
vagy – s emlékszem mikor ideért, ak korra 

valamiként elém került, s úgy fog ta a 
kantárszárát, hogy egy mondatig az én 
lovam sem léphetett tovább: „Amikor 
már eltűnik innen a határ, akkor én ha-
ran gozok majd a kápolnádban”. Mire 
továbbindultunk, elmosolyodtam, hogy 
va jon mit tudhat ez az ember rólam.

Meggyőződhettem, hogy mindenről töb-
bet tud, mint látszik, ugyanis ahol a patak 
az úthoz simulva az utolsó előttit ka nya rod-
ta volna a Kálvária-dombig, hajszálra úgy 
mint az előbb, elém került, s úgy állt meg, 
hogy egy mondatig az én lovam sem lép-
hetett tovább. „Tudod, én mindig hal lom, 
de mesélték is az itteniek, hogy a mi kor kell, 
magától szól a kápolna fölött a ha rang.” S 
miközben beköttük lovainkat az istállóba, 
elárulta nekem, hogy többször lát tak volt 
engem azon az úton, amelyet majd egy 
ideig Béldi útjának fognak ne vez ni, akik 
ezt a környéket fogják majd lakni.

A kedves olvasónak úgy tűnhet, hogy 
a török utolsó útjain vala mennyi re 
összekuszálódott a világ. Nyu godjon 
meg, egy-két részlet még nem a világ! 
Különben még az is elő for dulhat, hogy 
az első öt esztendőről is elhangozhatnak 
furcsaságok. Tud ják, mennyire nem tő-
lünk függ, hogy mi merüljön feledésbe?

Erre az idegen már odaért. Leült az 
ol tárkő elé. Fölötte kéklett a mindenség. 
Már a legtöbb ablak az egekig ért. Kis idő 
múlva két kő közötti résbe beszorult egy 
csillag... Másnap reggel hó hullott ar cá ba. 
Mikor rendre az ablakrésekre né zett, majd 
a tavalyi ajtók felé: mindenütt gye rekek. S 
mikor a sekrestyeajtóra ke rült a tekintete, 
mintha ez lett volna a jel – csen gő hangon 
énekelni kezdtek a gyer me kek. Valaki 
harangozni kezdett, amire gyűl ni kezdett a 
falu is. A pap is érkezett. És elkezdődött az 
a Karácsony, amelyet teg nap még errefele 
csak kevesen hittek.

Hochbauer Gyula

Karácsony itt, de távol a tavalyitól

A karácsony a szeretet, a fény, a Meg-
vál tó születésének ünnepe. És amint 
an nak idején Betlehembe, a három nap-
keleti bölcs, a mezőkről angyalszóra siető 
pász to rok ajándékot vittek a megszületett 
Kis ded nek, szeretetünket mi is úgy pró-
báljuk leg inkább kifejezni, hogy ajándé-

kozunk. A karácsony a család ünnepe is, 
hisz a szent család a jászol köré gyűlve 
ün ne pel te Jézust. Mondhatnánk a tágabb 
ér te lemben vett nagycsalád, hisz igen, az 
an gyalok, a pásztorok, a napkeleti bölcsek 
mind egy családhoz tartoztak, mert már 
az első percben megértették az égi jelt és 

siettek összegyűlni, hogy együttlétük me-
leget adjon a Világmegváltónak, aki egy 
sziklaistállóban, hideg jászolban látta meg 
a napvilágot. Mi is leginkább azoknak 
szok tunk ajándékozni, akik egy családot 
ké peznek velünk, szeretteink, bajtársaink, 
sors társaink, sőt tágabb értelemben véve 
egy szerűen azért, mert embertársaink, egy 
közösséget alkotnak velünk.

Az együttlét, a közös foglalkozások, 
kö zös ajándék- és dísztárgykészítés örö-
mét pró bálta felerősíteni a Hétfalusi Ma-
gyar Mű velődési Társaság keretei között 
mű kö dő Négyfalusi Kézműves Műhely a 
va ká ció első napján, 2009. december 14-
én, amikor közös kézműveskedésre hívta 
a négyfalusi I–VIII. osztályos tanulókat. 
A fűrészmezei Csángó Ház nagyterme, 
kony hája és előszobája zsúfolásig megtelt 
sür gő-forgó kézművesekkel, s a ka rá cso-
nyi zene kellemes akkordjait csak a kony-
há ból kiáramló éppen sülő mézeskalács 
il lata múlta felül. A mézeskalácson kívül 
szal madíszek, csuhéangyalkák, ka rá cso-
nyi üdvözlőlapok, hajtogatott papírdíszek, 
fa díszek, gipszfigurák, faliképek, festett 
ü vegek, szélcsengők, ajtó-, ablak- és asz ta li 
díszek készültek természetes a nya gok ból. 

Jó volt látni a nagy mozgást. „Ké rem a 
pa pírt!”, „Hol van a ra gasz tó pisz toly?”, 
„Mek  ko ra drótot vág jak?”, „Megsült 
már a po gá csa?”, „Mi kor lesz kész?” – 
min den pil lanatban volt mit tenni.

A mintegy három órára nyúló fog-
lal kozás után 30 liter forró mentatea és 

i szonyatos mennyiségű szendvics várta a 
több mint 200 tanulót. Közben a fog lal koz-
tató pedagógusok kiállítást szerveztek az 
elkészített dísztárgyakból, a ján dé kok ból.

A foglalkoztatók – Ádám Hajnal, Aliz 
Gabriella, Balázs Rita, Bálint Hajni, Be-
ne dek-Káplár Ildikó, Berei Irénke, Csáka 
Má ria, Csere Margit, Csukás Károly, Fe-
ke te Magda, Gócza István, Imbrea Klára, 
Ká dár Enikő, Kedves Réka, Kis Edit, 
Kó sa-Székely Enikő, Köpe Ilona, Krizbai 
Me linda, Manta Gyöngyi, Papp Ilonka, 
Si pos Marika, Soós Anna Mária, Szitás 
Má ria, Tikosi Magdolna, Tomos Tünde –, 
valamint egy jópár lelkes szülő, nagy szü-
lő, tovább próbálták vinni az év szá za dos 
karácsonyi hagyományokat, hisz az em-
léklap tanúsága szerint is kézműves az, 
aki kézi szerszámokkal készíti tárgyait, ősi 
technikát, hagyományokat ápolva, ko runk 
igényeihez igazodva igyekszik valami 
szé pet, hasznosat, maradandót alkotni.

Mindezek nem valósulhattak meg lel-
kes támogatóink nélkül, akik az aranyat 
ho zó napkeleti bölcs szerepét vállalták 
a zért, hogy anyagi ajándékaik szellemi és 
lel ki ajándékokká váljanak a fog lal koz ta-
tók és gyerekek kezében.

S majd, ha a havasan sziporkázó ég bolt-
ból Szenteste angyalok szálnak alá, a ka -
rácsonyfa tövében minden gyerek bol do  gan 
mondhatja: „Látjátok, ezt én ké szí  tettem, 
hogy szüleim, testvéreim, sze ret teim ö rül-
jenek, hogy szebb legyen a fa, szebb legyen 
az ünnep, szebb le gyen a világ!”
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.
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ifj. Magdó János

M e g y e i  i f j ú s á g i  t a l á l k o z ó  é s 
Z ö l d  K a r á c s o n y

Percre pontosan érkezünk a hosszú fa lu si 
Csángó Ház elé. Még csak szombat tíz óra, 
de már élénk, fiatalokból álló csa pa tot találunk 
a kapu előtt. A társaság ve gyes korosztályból 
áll, a tíz- tizenkét évestől az egyetemet végzet-
tekig. Szerencsére nem kell sokáig várnunk 
a hideg novemberi idő ben, mert hamarosan 
megtörténik a ka punyitás. 

Egy kis készülődés után szólítanak, 
hogy men jünk át a templomba, hogy meg-
tart has suk az istentisztelet. Hogy be me le-
ged jünk egy kis énekléssel kezdünk, amit 
if jú sági lelkészünk, és egyben gitárosunk 
ifj. Domokos Jenő vezet. Talán vége se 
sza kadna az önfeledt éneklésnek, ha az 
el ső padsorból fel nem áll egy idegen 
és va lamit mond érthetetlen nyelven. 
Min den ki figyelni kezd rá. Kiderül hogy 
Orbán Att ila misszionárius lelkész, és amit 
mond az nem más mint zulu nyelven való 
kö szö nés. Egy kis afrikai nyelvlecke után 
ha marosan megkezdi a prédikációt. 

A Máté evangéliuma 25. rész. 1-12. 
ver se ket olvassa fel a Bibliából. Mennyire 
igaz, gondolom magamban. Hisz az ember 
egész életét annyi mindennel tölti el, és 
mégis megfeledkezik egyről, a leg fon to-
sabbról, hogy készen legyen a Te rem tő vel 
való találkozásra. Mert mint a Biblia ír ja: 
„Vigyázzatok azért, mert sem a na pot, sem 
az órát nem tudjátok, a melyen az ember-
nek Fia eljő.” - Mt (25:12). Min denki 
csendesen meghallgatta az igét, majd egy 
énekkel zárva az ifjúsági is ten tisz teletet, 
kivonulunk a templomból.

A program a Csángó házban folytatódik. 
Itt is énekkel kezdjük, majd Orbán Attila 
be mutatja svájci barátját, aki röviden 
össze foglalja eddigi életútját. Életrajza 
hét köz napi bizonyítékká válik számunkra, 
ho gyan lesz egy rakoncátlan kisfiúból, 
majd egy kicsapongó, istentagadó életet 
élő if jú ból egy példás magaviseletű csalá-
dapa, aki nemcsak hogy jó példával szol-
gál, ha nem Isten országának építésében is 
részt vál lal. Ilyenkor akaratlanul is magát 
látja az ember: Hisz ki ne dorbézolt volna 
haj na lig, ki nem követett el csínyt, akár 
kisebb bűn tényeket élete során, de ki mer 
olyan len ni mint ez a férfi itt, ki mer fel-
vállalni, és bevallani bűneit, ki meri feladni 
eddigi „nor mális” életvitelét egy olyanért 
mely Is tennek tetsző. Ilyenből kevés van 
köz tünk, de hiszem azt hogy mindenkinek 
ezen kell fáradoznia, mert csak akkor lesz 
az élete boldogabb, és csak akkor részesül 
Is ten kegyelmében. Ezekkel a gon do-
la tok kal zárja újdonsült svájci barátunk 

elő a dását, majd újra Orbán Attila misszi-
o ná ri us lelkész veszi át a szót. 

Előadása „Az Ébredés”-ről szól. Első 
hang zásra viccesnek tűnik a cím, már ha 
csak a magam nehéz reggeli pillanataira 
gon dolok, de később kiderül egyáltalán 
nem a vicc tárgyát képezi, hanem komoly 
gon dolatok vannak e szó mögött. Éb re-
dés, mint felkelni ebből a mindennapi 
élet vi telből amibe a hosszú hétköznapok 
so rán belerázkódunk. Ráébredni arra, 
hogy a miért mi küzdünk azok gyakran 
valótlan ér  tékek, délibábok amik mögött 
bol dog sá gunkat véljük felfedezni. Észre 
kell ven nünk, hogy változtatni kell vala-
mit ezen, ne másokon kérjük számon, te-
gyük meg mi az első lépést! Legyek én az 
első aki fel  ébred ebből a „Csipkerózsika” 
álom ból. Na igen ám, ébredni, változtatni, 
de mé gis hogyan, miként, merre stb. tevő-
dik fel a kérdés? A válasz pofonegyszerű. 
Ha a zsúfolt hétköznapjainkban sok e gyéb 
tevékenység mellett helyet hagyunk Is-
tennek, akkor nem döntöttünk rosszul. 
Akkor miért ne tehetnénk meg?! Ezekkel 
a gondolatokkal zárja előadást Orbán At-
ti la misszionárius lelkész.

A program következő szakaszát is mer-
ke déssel töltjük, így kiderül kik és honnan 
va gyunk ezen a találkozón, majd ismét é nek-
léssel fojtatjuk és ezzel le is zárul a nap első fele.

Az utána következő kis ebédszünet 
min denkinek jól esik, mert habár nagyon 
ér dekes volt az előadás, de mégiscsak 
meg éhezik az ember. Szerencsére az 
asz talokon már sorakoznak a szend vi cses 
tálak, és a meleg tea.

A nap hátralevő részében az EKE által 
szer vezett „Zöld Karácsony” program 
kez dődik el, melynek célkitűzése, mint 
ké sőbb megtudjuk, hogy hagyományos, 
ter mé szetes anyagokból összeállított, sa-
ját ma gunk készített díszek kerüljenek ün-
nep kor a lakásba. Négy foglalkozás közül 
vá laszthatunk: szélcsengő-, karácsonyi 
üd vözlet-, vesszőfonatos karácsonyi dí-
szek illetve adventi koszorú készítése. A 
tár saság lelkesen áll munkába, szét osz la nak 
az asztalok között. Legtöbben az ad venti 
koszorú készítésében vesznek részt, de 
szép számban akadnak je lent ke zők a többi 
tevékenységeken is. Mire fel eszmélünk már 
mindenki elkészített valamit, vagy akár több 
dolgot is. A leg szeb beket le is fotózzák, talán 
a jövő ge ne rációnak.

Lassan besötétedik, és a fiatalok él mé-
nyekkel és kézimunkáikkal a ke zük ben 
készülődnek  hazamenni, nem fe led ve azt 
hogy az igazi értéket csak Isten ke zéből 
kaphatjuk meg, és csak rajtunk mú lik 
hogy élünk ezzel lehetőséggel, vagy csa ló 
árnyakat követünk, melyek előbb u tóbb 
tévútra visznek.

Antal-Bacsó Enikő

B é k é s c s a b á n  j á r t u n k
November 15-én, vasárnap kis csoport 

zaj zonis diák, meg szüleik álldogáltak 
cso ma gokkal megrakódva, a Türkösi 
Evan gé likus Egyház udvarán.  Békéscsa-
bára ké szültünk, cserediákoknak az ottani 
Evan gélikus Gimnáziumba. A hétfős csa-
pat élén ifj. Domokos Jenő állt, ő volt a 
ki rán dulás főszervezője. 

A nyolc órás út, jó társaságban hamar 
el telt. Már sötét volt mire odaértünk. A 
kol légium (ahova szállásoltak minket) 
vi szony lag csendes volt, vasárnap lévén 
a diá kok is most jöttek vissza az otthon 
töltött hét végéről.

Kicsomagoltunk, berendezkedtünk 
és kez dődhetett is az ismerkedés.  Este 
sen ki nek se kellett ringatás, kifárasztott 
min den kit az út. 

Hétfő délelőtt Békéscsabát néztük meg, 
dél ben a kollégium vezetőjével, Uhrin Má-
ri ával találkoztunk, ebéd után pedig az is-
ko la igazgatójával, Kolarovszki Zoltánnal.

Délután, mivel a kollégium diákjainak, 
ta nulniuk kellett, mi elmentünk vá sá-
rol gat ni, illetve a Csaba Centerbe, amit 
ideiglenes törzs helyünké választottunk.

Kedden és szerdán osztályok szerint is-
ko lába mentünk. Jó móka volt úgy órára 
men ni, hogy biztos nem fogunk felelni 
sem miből. Különböző órákon vettünk 
részt, így fel tudtuk mérni a tanrendszerek 
köz ti eltéréseket.  Szerintem a legnagyobb 

kü lönbség az, hogy ott sokkal gya kor la ti-
a sabban tanulnak mindent.

Délutánonként a kollégiumi diákokkal 
is merkedtünk, barátkoztunk csocsózás, 
vagy asztali teniszezés közbe. Szerdán 
részt vettünk a „Kör”-ön, ami egy ifjúsági 
be szélgetés Péterné Benedek Ágnessel, 
az iskola lelkészével. Elbeszélgettünk az 
if júságról és az életfelfogásokról.

Csütörtökre egy budapesti városnézést 
ter veztünk. Az időjárás is velünk tartott, 
az addigi ködös napokkal ellentétben, 
gyö nyörű napsütéses időben nézhettük 
meg Budapest látnivalóit. Voltunk a budai 
vár ban, a Hősök terén és az állatkertben. 
Saj nos idő szűke miatt nem tudtunk több 
min dent meglátogatni.

Pénteken úszni kellett volna menjünk, 
de mivel páran közülünk megfáztak kicsit, 
el maradt ez a program. Helyette el men-
tünk Gyulára, megnéztük a várost, már 
amit láttunk belőle a köd miatt.

És elérkezett a szombat is, a hazautazás 
nap ja. Kicsit nehéz szívvel vettünk búcsút, 
szí vesen maradtunk volna meg pár napot. 
Az úton mindenki csendesebb volt, s 
mint ha lassabban is haladtunk volna.

Összességében egy jó kirándulás volt. 
Jól telt ez az egy hét, mindenki jól érezte 
ma gát, talált kedvére való elfoglaltságot 
is. Világot láttunk és jó élményekkel tér-
tünk haza.

Szerkesztőség

H é t f a l u s i  h í r e k
2009. december 4-én ven dég sze-

re pelt Négyfaluban, a Zajzoni Rab 
István Kö zépiskola türkösi épületében 
Dinnyés József zeneszerző, elő a dó-
mű vész, „daltulajdonos”, aki száza-
dokon és határokon átívelő utazásra 
hívta a hall gatóságot, így keltek dalra a 
Kárpát-me  dence magyar versei a XVI. 
szá zad tól napjainkig. Az előadóestet 
ma gyar karácsonyi énekek zárták.

*
A Zajzoni Rab István Középiskola 

Diák tanácsa (ZRI DT) 2010. január 
11–15. között NVP – nem vagyok 
passzív heti programot szervez. A 
prog ram fő célja a passzivitás el ke rü-

lé se a diákok között.
A program diák igazgatóban áll, va-

gyis a diákok megválasztják a kívánt 
diák igazgatójukat és az a személy ve-
ze ti az iskolát a héten. Hétfőn a jelöltek 
csa patot alkotnak és kampányolnak, a 
kam pányolás kedden is folytatódik, 
a mi kor játéknap lesz. Szerdán meg vá-
laszt ják az igaz ga tó ju kat és ez 3 napon 
diák igazgató lesz. A hetet játékokkal és 
film nézéssel zárjuk. Egész hét fo lya-
mán fordított napok lesz nek.

A programot a Communitas Ala pít-
vány (www.communitas.ro) tá mo ga-
tá sával valósítjuk meg.

Bálint Attila ZRI DT elnök
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Kovács-Kendi Lehel

Az EKE négyfa lus i  osz tá lya 
és  e lnöke ,  Kovács  At t i la

A mai rohanó világban előbb-utóbb ész-
re vesszük, hogy egészségünk megőrzése 
ér dekében változtatnunk kell eddigi é let-
vi telünkön. Napjaink egyik nagy kihívása 
kell legyen egészségtelen életmódunk 
meg változtatása. Hiszen egyre több időt 
töl tünk el a TV és a számítógép előtt ülve. 
A növekvő igények miatt, egyre kevesebb 
idő jut arra, hogy tudatosan ápoljuk még 
meg lévő egészségünket. Pedig ez többet 
ér minden pénznél és minden hatalomnál. 
A technika fejlődésével egyre jobban el-
ké nyelmesedünk, egyre kevesebbet moz-
gunk, egyre szennyezettebb környezet 
vesz körül bennünket, egyre több gén ke-
zelt, vegyszerekkel tartósított és ízesített 
é lelmet fogyasztunk. Állandóan sietünk 
va lahová, nem jut időnk az egészséges 
ki kapcsolódásra, testi és lelki fel fris sü lés-
re. Rá kell ébredjünk annak fontosságára, 
hogy friss levegőn lehetőleg minél több 
i dőt töltsünk el aktív mozogással. Ennek 
pe dig legegyszerűbb módja a gya log tú-
rá zás, a hegymászás. 

Négyfalu földrajzi helyzete nagyon 
elő nyös, hiszen gyönyörű hegyek lábánál 
fek szik. Nem kell egyebet tenni, mint 
el in dul ni, és kimászni a napsütötte hegy-
ol da lak ra. Ezt az egészségmegőrző élet-
módot már közel 130 éve űzik a brassói 
szászok. Tő lük a magyarok is eltanulták. 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület, mely 
1891-ben alakult meg, a szász  Sieben-
bür gischen Karpatenverein (SKV) 
min tá jára, célul tűzte ki a gyalogtúrázás 
meg sze rettetését, terjesztését az erdélyi 
ma gyar ság körében. Ezért elődeink a 
Kár pá tokban turista utakat építettek ki, 
jel zé sek kel és pihenő-helyekkel láttak el 
azo kat, térképeket és útleírásokat adtak 
ki. A menedékházak építése is ekkor 
kez dő dött el.

A Négyfalu határában égre törő cso dá-
latosan szép havasokat, a Nagy kő ha vast 
és a Csukást, keresztül-kasul jól kié pí tett 
turistautak hálózzák be.  Az EKE már a 
múlt század elején megépítette mind két 
havason a menedékházat, a Csu kás ban 
a Tészla mezején, a Nagy kő ha va son a 
Csűr-kő mezején. A Nagy kő ha va son 
már 1884-ben épített egy kis fa-me-
nedékház az SKV, mely 17 évig szol gál-
ta a Nagykőhavasra látogató tu ris tá kat. 
1902 októberében égett le. Miután az 
EKE Kis-Királykőn épült me ne dék há za 
is leégett 1903-ban, a magyar és szász 
turisták az elkeseredett hangulatban egy-
másra találva, abban állapodtak meg, 
hogy azontúl a Nagykőhavas legyen az 
EKE, a Kis-Királykő az SKV tevé keny sé-
gi területe. 1910-ben Halász Gyula EKE 
elnök fáradhatatlan, kitartó tevé keny sége 
nyomán  sikerült felépíteni az első EKE 
menedékházat a Nagy kő ha va son. A tu-
ristaforgalom igazán ezután len dült fel. 
Sajnos az első világháború le lo hasztotta a 
kirándulási kedvet, sőt 1916-ban a román 
betörés idején, a vissza vo nu ló magyar 
tüzérség ágyútüzétől lángba bo rult és 
leégett a menedékház is. 

1927-ben az EKE brassói osztálya 
Bras sói Turista Egyesület néven önálló 
egye sületté alakult át, és nagy lendülettel 
fo gott hozzá egy új menedékház épí-
té sé hez. 1928-ban meg is épült egy fa 
me ne dék ház, mely megszakítás nélkül 
egészen 1996-ig szolgálta a Nagykőha-
vasra láto ga tó turistákat. Ekkor felelőtlen, 
bűnös ke zek széthordták, csak törmelék 
maradt he lyén. 

A BTE közben nekilátott egy modern, 
kor szerű turistaszálló építéséhez. Halász 
Kál mán tervei alapján 1930. augusztus 
10-én avatták fel ezt az új menedékházat, 
mely Erdély legkorszerűbb turistaháza 
volt. 1940-ben, a bécsi döntés után a 
BTE-t hatóságilag feloszlatták, vagyonát 
az állam vette kezelésbe. 

Feladatát azért ellátta, a 60 éves mű-
kö dése alatt turista nemzedékek ebben a 
me nedékházban pihenhették ki magukat 
a Létrásút meredek kaptatója után, ide 
hú zódhattak be vihar elől, itt éjszakáztak, 
meg csodálva a ház előtti teraszról Brassó 
esti fényeinek sziporkázását. 1990 ok-
tó ber 18-án lángra lobbant, oltani nem 
le he tett, nem maradt más belőle, csak 
az üsz kös téglafalak. Azóta is ott állnak, 
da col va az időjárás viszontagságaival. 
1996-ig a fa-menedékház még úgy-ahogy 
mű kö dött, de miután az is megsemmisült, 
a me nedékház hiánya nagyon visszavetet-
te a nagykőhavasi természetjárást.

1991-ben újraalakult az EKE Brassói 
Osz tálya, majd 1997-ben Négyfaluban 
is meg  alakult az EKE osztály, mely célul 
tűz  te ki, visszaadni a turistaságnak az 
egy re jobban mellőzött Nagykőhavast. 
Új ra  festették a lekopott jelzéseket, hi-
dakat, lét rákat, pihenőhelyeket építettek. 
Újra for  galomba hozták a már feledésbe 
ment ré gi utakat, új jelzőtáblákat, jelző 
osz lo po kat helyeztek el. A lelkesedésből 
jelesre vizs gázott kis turistaegyesület 
azonban nem érte be ennyivel: 2000-ben 
el ha tá roz ták, menedékházat építenek és 
mű köd tetnek a Csűrkő-réten, a leégett 
me ne dékház közelében. Sikerült 500 
négyzetméter területet megszerezni a 
Négyfalusi önkormányzattól, amely 
koncesszióba adta azt az egyesületnek. 
Megkezdődött az építkezés, mely során 
Malomdombról, 690 m-ről, az 1630 m 
magasságban levő Csűrkő-rétre 4 éven 
ke resztül hétről-hétre hátukon hordták 
fel az építőanyagot a lelkes turisták. Fenn 
meg építették az új menedékházat, egy új 
for rást foglaltak betonmedencébe, az új 
ház közelébe. A 4 évi kitartó munka meg-
hoz ta a gyümölcsét: 2004 május 15-én, a 
Csűr kő-réten felavatták a sorrendben 5. 
me nedékházat. Erdélyben az EKE ez 
idáig egyetlen menedékházát. A me-
ne dékház felavatásával nem ért véget a 
mun ka. Működtetni és bővíteni kellett és 
kell állandóan. Forgalma évről-évre nő, 
híre rövid idő alatt elterjedt nemcsak a 
Bras só környéki, hanem az egész ország 
tu ristái körében. 

A Négyfalusi EKE osztály alapítója, 

szer vezője és elnöke az a Kovács Attila, 
aki mint a Brassó megyei osztály fiatal 
és lelkes tagja nagy lendülettel vette ki 
ré szét az újjáalakult egyesület te vé keny-
sé gében. Országos tájékozódási-tájfutó 
ver senyeket nyertek meg, túravezetői 
tan fo lyamot végzett el és az osztály egyik 
leg tevékenyebb túravezetőjeként tar tot ták 
számon. Osztályának hírnevét nehéz, té li 
mászásokkal is öregbítette (Királykő, Fo-
garasi-havasok). Tevékenyen részt vett a 
munkatúrákon, 1995-ben igazi ezer mes-
ter ként tevékenykedett a Létrás-sza ka dék 
bejáratánál, fém alkatrészekből össze-
szerelt menedékkunyhó fel ál lí tá sá nál. 
1994-ben a Bükszádon tartott tisztújító 
vá lasztáson országos alelnökké vá lasz tot-
ták, majd 1995-ben őt választották meg 
a Brassó megyei EKE Osztály elnökévé. 
Man dátuma alatt szervezték meg a Ma-
lom dombokon a brassóiak és négy-
fa lu si ak közösen a IV. Országos EKE 
Ván dor tábort, 1995 július 27-30 között. 

1997-ben Négyfalu külön EKE osztályt 
ala pít, melynek elnöke Kovács Attila lett. 
Ek kor fogalmazódott meg a fiatal, lelkes 
négy falusi ekésekben az elhatározás: me-
ne dékházat építenek a Nagykőhavason. 
És a kis csapat, mely az országos EKE 
leg kisebb létszámú egyesülete, nekifogott 
a merész álom valóra váltásához. Nem 
volt könnyű feladat, rengeteg utánjárást, 
ki lincselést jelentett a bürokrácia út-
vesz tő iben, sokszor kellett csalódottan 
meg torpanni, de mindig volt erejük a 
foly ta tás hoz. Mert hittek benne, hogy 
meg tud ják valósítani. És ezt a hitet Ko-
vács Attila tar totta bennük. Ahhoz, hogy 
ez a merész terv valóra váljon, szükség 
volt egy lelkes, bá tor, ügyes, jó vezetőre, 
aki maroknyi csa patát össze tudta tartani, 
a mun ká la to kat jól meg tudta szervezni. 
Rengeteg ál dozatos munka, lemondás, fá-
radtság, van mögöttük. De megérte! Az új 
me ne dék ház fellendítette a Nagykőhavas 
tu ris ta életét, érezhetően nőtt a hegység 
vonz ereje. És ez, gazdasági szempontból, 
az alatta fekvő Négyfalunak is jó, hiszen 
a vendégfogadás kezd egyre inkább meg-
él hetési iparággá válni Erdélyben. Egyre 
töb ben látogatnak el Negyfaluba és egyre 
több pénzt hagynak itt a turisták. 

Remélem, Attila barátom és túratársam 
még sokáig tudja cipelni a nagykőhavasi 
me nedékház gondozásának és bő ví té sé-
nek igencsak súlyos terhét. Remélem, 
hogy a Négyfalusi EKE osztály is 

meg iz mosodik, és mindig kerül néhány 
meg szál lott ekés, aki önzetlenül besegít 
a me ne dékház körüli munkálatokba. Kí-
vánok eh hez erőt, egészséget és kitartást 
Atti lá nak és a négyfalusi EKE osztály 
csa pa tának.

A Brassó megyei magyar kisiskolások 
szá mára meseversenyt tartottak a 8-as 
szá mú Általános Iskolában.

Az első fordulón résztvevő 30 csapat 
kö zül 14 Négyfaluból jelentkezett: 9 csa-
pat (össze sen 36 tanulóval) a Zajzoni Rab 
Ist ván Középiskolából; 4 csapat (összesen 
16 tanulóval) a George Moroianu Elméleti 
Lí ceumból; 1 csapat (összesen 4 ta nu ló-
val) az 1-es számú Általános Iskolából.

A második fordulón már csak 20 
cso port mérte össze az erejét, közöttük 
ü gyes kedtek a négyfalusi gyermekek is (a 
Zaj zoni Rab István Középiskola 5 csa pa ta, 
a George Moroianu Líceum 4 csa pa ta, az 
1-es számú Iskola 1 csapata).

A verseny következő (harmadik) for-
du lójára készülő 10 csapat közül három 
a Zaj zoni Rab István Középiskola IV. A 
osz tá lyának a tanulóiból áll, egy pedig a 
Geor ge Moroianu Líceum harmadiko-
saiból.

A résztvevő gyermekek így vélekednek 
a versenyről:

„Nagyon érdekes volt. Tetszettek a 
me sék, a feladatok és a csoportmunka 
is. Összedolgoztunk, és egymásnak se gí
tettünk.” (Soós Márton) 

„Én azért jelentkeztem a versenyre, 
mert a tavaly is voltam, és érdekes volt.” 
(Jónás Szilárd) 

„Sokat készültünk a tanító nénivel, sok
szor elolvastuk a népmeséket, mert szé pek 
voltak.” (Köpecsiri Anikó) 

„Elolvastuk, megbeszéltük a me sé ket, 
feladatlapokat oldottunk, fel ké szül tünk a 
versenyre.” (Piroska Krisz ti na) 

„A következő fordulóra még többet fo
gok olvasni.” (Partin Anita) 

„Nagyon szeretném, ha tovább jut nánk, 
mert így nemcsak magunknak, ha nem 
az iskolánknak is örömet sze rez hetünk.” 
(Stanciu Richárd)

„Szerintem nagyon jó a verseny, sok ta
pasztalatot szereztem, és bátrabb is let tem. 
Ajánlom másoknak is, hogy pró bálják 
meg.” (Lőrincz-Kónya Sándor)

Csáka Mária

M e s e v e r s e n y
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Bencze Mihály

Egy félbeszakított színházi előadás
Aranytoll

A 15-ös Általános Iskolában szer vez ték 
meg az Aranytoll meseíró verseny me gyei 
szakaszát. Négyfaluból Dombi Or solya 
és Székely Anna-Zsófia, a Zaj zo ni Rab 
István Középiskola IV. A osz tá lyos tanulói 
vettek részt.

Matematikai Körverseny
Kimagasló eredményeket értek el a 

négy falusi diákok november 27-én Kéz-
di vásárhelyen a Megyeközi Matematika 
Kör verseny XXXIII. fordulóján: Miklós 
Bo tond (Zajzoni Rab István Középiskola, 
VI. oszt.) I. díj; Baricz Anita (George 
Mo ro ianu Líceum, VII. oszt.) I díj; Jakab 
E di na (ZRIK, VI. oszt.) III díj; Gósuly 
Ró bert (ZRIK, VII. oszt.) III. díj; Raul 
And rea (GML, VI. oszt.) 5-dik hely, Tóth 
Me lin da (ZRIK, VIII. oszt.) 5-dik hely.

A XXXIV. fordulót a Zajzoni Rab Ist ván 
Középiskola szervezi 2010 má ju sá ban.

A második világháború bécsi döntése a 
hétfalusi csángóságot nem csatolta vissza 
a Székelyföldhöz, így a román ha tó ságok 
a csángó legényeket gyorsan be so rozták 
katonának. Semmiféle kiképzés nél kül, 
töltelékként a szovjet hadigépezet e lé 
taszították. Aki tehette, már a behívó e lől 
megszökött a kökösi határnál, akit mé gis 
elvittek, az a harctérről próbálta meg a szö-
kést. Így Kolozsváron és Csík sze redában 
számos hétfalusi csángó talált me nedéket, 
kialakítva egy-egy kis kö zös sé get. A ko-
lozsvári csángó közösség na gyon szerette a 
lacikonyhákat, a magyar ze nét is szolgálta-
tó hangulatos kocsmákat, a finomabb lelkü-
letűek pedig Operába, de főként a Magyar 
Színházba jártak heti rend szerességgel. A 
Magyar Színház vég re visszakerült a saját 
Hunyadi téri é pületébe, amit két évtizedig 
új hon fog la lók bitoroltak. Gyerekkorom-
ban a csángó ma jálisokon, az egybegyűlt 
egykori ko lozs vári csángók, átszellemülten 
mesélték a színházi élményeiket, a János 
vitézt, a Bánk Bánt, és akkor rázendítettek 
a” Ha zám, hazám te mindenem…”dalra. 
En nek a dalnak a katarzisát csak egyetemi 
hall gatóként élhettem meg szintén Ko-
lozs várom, de már nem az igazi Magyar 
Szín házban. Akkorra a gyerekkorom 
ma já lisain a csűrdöngölőt járó egykori 
ko lozs vári veteránok, a Csaba királyunk 
égi út ján jártak.

Másodéves koromban a Mamaia ká-
vé zó törzsvendégei, az egyik vizsga 
után be tértünk egy „trotilra (sör és vodka 
u gyan olyan arányban), hogy törüljük 
tisz tá ra agyunk matematikai képletekkel 
te le írt tábláját a következő vizsgára. A 
tör té nelmet tanulmányozó egyetemi 
kol lé gá ink sok olyan tényről számoltak 
be, amit az akkori hatalom elhallgatott.” 
Románia alá írta a fegyverszünetet a Szov-
jetekkel 1944. szeptember 12-én, ami 
arra kö te lez te Bukarestet, hogy szakítsa 
meg a kap csolatait a tengelyhatalmakkal, 
va la mint fegyverezze le és internálja a 
te rü le tén található magyar és német ál lam-
pol gárokat. A román érdekek szem pont-
já ból az egyezmény 19. pontja kimondta, 
hogy „A Szövetséges Kormányok a bécsi 
dön tésnek Erdélyre vonatkozó határozatát 
sem misnek tekintik, s egyetértenek azzal, 
hogy a békeszerződésben történő jó vá-
ha gyástól feltételezetten Erdély (vagy 
an nak legnagyobb része) adassék vissza 
Ro mániának, s a Szovjet Kormány hoz-
zá járul, hogy ebből a célból a szovjet csa-
pa tok Romániával közös katonai had mű-
ve letekben vegyenek részt Németország 
és Magyarország ellen. Washington a 
ha tá rokra vonatkozó minden utalást ki 
akart hagy ni, végül Churchill javaslatára, 
azzal a megszorítással fogadták el, hogy 
az e gész erdélyi kérdésről majd csak a bé-
ke kon ferencia fog dönteni. Kolozsváron 
szep tember közepén az Erdélyi  Magyar 
Ta nács szervezte meg a lakosság és az 
a nyagi javak védelmét. Bíró Tibor tar ta-
lé kos főhadnagy vezetése alatt hétfalusi 
csán gók is vállaltak Városi Őrséget. Az 
Őr ség kezdetben a rendőrség mellett 
mű kö dött, majd a csendőrség október 9-i 

tá vo zása után a közbiztonság megőrzése 
tel jesen reájuk hárult. Marosvásárhelyről 
szep tember 26-án kivonultak a magyar 
rend védelmi szervek, és a szovjet csa-
pa tok bevonulásáig, szeptember 28-ig 
a nar ch ia lett úrrá a városon. Ezt Kolozsvár 
el kerülte. Torda felől már nyomultak a 
szov jet csapatok...”. A sörözésünk véget 
ért, bezárt a kolozsvári kocsma, ahol egy-
ko ron szüleink átélték, most pedig mi ele-
ve nítettük fel az ő történeteiket. Olyan volt 
ez a mámoros nyári éj, mint egy szür re alista 
film, ahol a szülők és gyerekeik vi lágát egy 
ismeretlen szerző ugyanarra a filmvászonra 
vetíti. Véget ért a szesszió és mi rohantunk 
haza tele tervekkel, álmokkal.

Mihály napját ünnepeltük három ba rá-
tom mal a csernátfalusi Fényes kocs má-
ban. Hozzánk ült egyik rokonom, aki a 
má sodik világháború poklát élte túl, és sok 
ér dekes történetet mesélt. Tordáról már 
nyo multak a szovjet csapatok. Ő is Ko-
lozs váron élt már negyedik éve, és 1944.
október 10-én a Magyar Színházban ő is 
jelen volt, amikor egy érdekes szín da rabot 
játszottak, de a színdarab címére már nem 
emlékezett. Hirtelen a színdarab mag-
szakadt és egy fekete ruhás hölgy lé pett 
ki a színpadra, és elszavalta Ady End re A 
legoktalanabb szerelem című ver sét, amit 
ismerősöm is elszavalt.

Mikor most szinte minden nemzet te met, 
/ Sirathassam meg mégis csu dá la tos, / 
Dacos, kicsi, árva én nem ze te met.

Békételen, bűnös, büszke, bánatos: / 
Jaj, mióta csak sorsát éli szegény, / Az 
öregebbik Sors mindig rátapos.

Mindig kicsi volt, hős, bús, ám meg ma radt, 
/ Elválasztott és kiválasztott derék, / Igaz s 
mártír hazug századok alatt.

Poétát: – nem bölcs, nem friss eszű: – 
okos, / Ki ha felcserél kicsijéből so kat, / 
Kezében élet és áldás a fokos.

Csak magát ne bántaná vad szilajul / És 
csak ne volnának buta urai: / Meg nőne, 
szépül, igazulna, javul.

Mit tagadjam? – siratom és szeretem, / 
Mit tagadjam? – talán ez az igazi / S ez is 
oktalan, de legszebb szerelem.

A kolozsvári Magyar Színház függönye 
ez után végleg leereszkedett. Másnap ok-
tó ber 11-én Kolozsvárra bevonultak a 
szov jet csapatok, a 27. hadsereg és a 18. 
lö vész hadosztály egységei. A szovjeteket 
a fehér zászlót lengető Nagy László fő ü-
gyész mellett magyar kommunisták ma-
rok nyi csoportja fogadta. Október 12-én 
az ellenállási mozgalom baloldali vezetői 
fel keresték a szovjet városparancsnokot 
Ma kedont, és tájékoztatták arról, hogy mit 
si került megóvni a pusztítástól. A pa rancs-
nok utasította a csoportot, hogy indítsák 
új ra a város életét, gondoskodjanak a 
vas út, a hidak javításáról, szervezzék meg 
az ellátást, a kereskedelmet, nyissanak az 
üzletek, működjenek a kórházak, a temp-
lomok, az iskolák. Egy dolgot a zon ban 
nagyon kategorikusan közölt a ve ze-
tők kel: a lakosság vegye le a házakról a 
vörös zászlót, mert a Szovjetunió állami 
zász laja, s ha mindenáron ünnepelni akar, 
ak kor használja a saját zászlaját! Ko lozs-

vár akkor használta utoljára a magyar 
zász lót, mert ma még mindig törvény tiltja 
a használatát. 

Rokonom, tudva azt, hogy Kolozsvá-
ron va gyok egyetemi hallgató, arra kért, 
hogy tud jam meg a címét annak az utolsó 
szín da rabnak, amit akkor ott a Magyar 
Szín ház ban játszottak. És ha lehet, annak a 
drá ga színésznőnek a nevét, aki akkor azt 
a gyönyörű Ady verset szavalta. Idő köz-
ben a Fényest a kommunista hatóságok 
meg szüntették, én meg elkerültem Ko-
lozs várról, Adyt még jobban meg sze ret-
tem, rokonom égi dimenziókban jár, de a 
kér désére soha nem tudtam meg a vá laszt. 
A mindennapi élet sodrásában las san én 
is elfelejtettem az ígéretemet. De mit ad 
az Isten, egy néhány hete ki nyi tot ták a 
Fényest, Mihály napjára egy néhány jó 
baráttal oda vitt a sors, és hírtelem min den 
eszembe jutott. És nagyon fáj, hogy most 
se tudok válaszolni a kérdéseire. Ezért 
mindenkihez szólok, és kérem, tud juk már 
meg melyik volt az az utolsó szín da rab, 
és ki szavalta az Ady verset.

Orbán Irma

Benedek Elek - gyermekek cimborája
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apója. Nagyra értékelt mun kás sá gá nak 
középpontjában az új, népies jellegű 
gyer mekirodalom megteremtése állt, ezt 
te kintette a korabeli magyar mű ve lő dés po-
litika alapvető kérdésének. Meg győ ző érve-
lése mindig időszerű: „...valamint a házat is 
alulról kezdik építeni, azon kép pen a magyar 
irodalom olva só kö zön sé gének nevelését is 
alul, a gyermekeknél kell kezdeni.”

Székelyföldi író, mesélő és népköltészet 
gyűj tő, Kisbaconban született 150 évvel 
ez előtt, 80 éve hunyt el, 40 éve működik 
a kisbaconi emlékház. Gyermekkora és 
diák évei maradandó élménye a nép köl-
té szettel való szoros kapcsolatteremtés. 
Kis  baconi szülőházát „a mesék végtelen 
bi rodalmának” nevezi. Családjukban 
nép szerű volt Kriza János népköltési gyűj-
teménye a Vadrózsák, ennek ha tá sá ra ő is 
gyűjteni kezd. Erre így emlékezik: „Ennek a 
könyvnek tulajdonítsátok, hogy első köny-
vemet az én népem nótáinak, bal ladáinak, 
meséinek szentelém”.

A székelyudvarhelyi kollégium rend-
kí vü li kedvező légkört biztosít Benedek 
E lek törekvéseinek, s a mesehallgatást a 
me segyűjtés váltja fel, 1982-ben a Ma-

gyar Népköltési Gyűjtemény III. kö te te-
ként Székelyföldi Gyűjtés címen jelenik 
meg. E kötet a meséken kívül tartalmaz 
mon dákat, balladákat, dalokat, táncszókat, 
gyer mekjátékokat, találós kérdéseket, köz-
mondásokat, szólásokat.

A budapesti egyetemen magyar és ro mán 
nyelv- és irodalmi előadásokat hall gatott, 
majd pályáját megszakítva új ság író lett.

Gondolkodását a kiegyezés korának 
tár sa dalmi és gazdasági ellentmondásai 
be fo lyásolják, szülő, földjének el ma ra-
dott sá ga, az új, városias Magyarország 
ki bon takozása vívódó élményként rak-
tá ro zó dik el benne – ez készteti arra, 
hogy a nagyajtai kerület képviselőjeként 
po li tikusként is hallassa szavát.

1888 februárjában mondta eljelentős 
kép viselőházi beszédét, mely tu laj don-
kép pen az új magyar gyermekirodalom 
kez de tét is jelenti. „A gyermekkönyv, az 
ifjúsági könyv legnehezebb faja az irodalmi 
műnek. Ide nem elég erős írói tehetség. 
A leg zseniálisabb író is kudarcot vall, ha 
te hetségéhez nem járul mélységes mély ke-
dély s mindenekfelett: a gyer mek vi lág nak 
erős szeretete” – állapítja meg.

(Folytatjuk.)


