
* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2013. * ISSN 1582-9006 *

Szerkesztők: Hochbauer Gyula, 
dr. Kovács Lehel István

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Független művelődési és helytörténeti havilap
XIX. évfolyam 12. (633.) szám, 2013. december 26. – csütörtök

Hochbauer Gyula

K a r á c s o n y o k  k ö z ö t t

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben gazdag, áldott új esztendőt kívánunk!

Mártonka éppen felfele osont az ő lép
té nél jóval nagyobbakra s igen meredekre 
sza bott lépcsőfokokon fel a harangkötél 
fe lé, pedig ilyenkor ott senkibe nem üt
köz hetett. Már pár napja ő harangozott 
ap ja helyett, akit a Kacán túli Aranyhegy 
mö gé küldtek huszadmagával az állítólag 
ar rafele rejtőzködő holmi garázda idege
nek el len. Azt tartották, hogy ameddig a 
szem el lát legjobban ő ismeri a határt. 
Ezt a tu dást pedig apjától örökölte, akitől 
a ha ran gozóság is szállott rá, s hogy a 
két do log között kapcsolat van, azt bizony 
nem is sejtették. A torony kémlelőjéből 
rög zült bennük a környező világ képe, 
amit olyanszerűen tudtak lent is felidézni, 
mint ahogyan a sas a magasból. Ez lent 
jár tukbankeltükben megtelt részletekkel, 
s előfordulhat, hogy hihetetlensége el le
né re valóban öröklődéssel is halmozták 
ma gukban ezt a tudást.

Az ő léptei alatt nem nyikordult a lép cső, 
s mikor a karzat előtti lépcsőről jobb láb bal 
lendült volna a megszokott szussza nóhoz, 
lélegzete elállt, s lábát vissza parancsolta 
a másik mögé, meg ka paszkodott az aj
tófélfába, amely mögül tá tott szájjal nézte 
a karzaton meg pil lan tott gerébet. Tudta, 
hogy a papjukon, s raj tuk kívül neki is 
sza bad bejárása van a temp lomba, mégis 
meg hökkent, szíve fel gyor sult: majdnem 
le lep le ző dött, hogy az ö reg helyett ő 
haran goz.

Az úr nem vette észre, annyira be le me
rült abba, amivel foglalkozott. A déli fal felé 
for dulva hajladozott a karzat peremének 
vé delmében, s láthatóan a nemrég fel
szen telt falfreskón keresgélt valamit. Szent 
Ka ta linhoz innen lehetett a legközelebb. 
Úgy tű nik, más nem érdekelte, mert fejét 
más fe lé nem fordította: kis felületet vizs
gál ga tott. Nem magában gyönyörködött, 
u gyan is a róla mintázott alak 4 méterrel is 
er rébb volt. Mindenki tudta, hogy egy zacs
kó aranyába került, hogy ráfestesse ma
gát a képre. Sokan meg is mo so lyog ták 
emiatt, mert a festő a városka lakói kö zül 
elég sokat teljesen ingyen meg min tá zott, 
s közismert volt, hogy melyik alak kit vitt 
bele Alexandriai Szent Katalin tör té netébe.

Ebben a pillanatban a legényke rájött 
ar ra, hogy miért éppen most van itt az 
úr, mert észrevette, hogy a szent fölötti 
i ker ab lak kőpereme izzik, s emiatt alatta 
is min den más mint egyébkor. Örvendett, 

hogy nem töltötte perceit hasztalanul, s 
in dult felfele, mert a harangszó nem kés
het, s megnyugtatta magát, hogy a geréb 
in nen nem jöhet rá, hogy fennebb ő ha
ran goz. Megkondult a harang, s ő, míg 
húz ta, imádkozott. Így tanították egyszer, 
hogy harangozás közben a jövőért kell 
i mád kozni. Az utolsó kondulásokat sze
ret te leginkább. Miután már nem húzta 
to vább, leült mindig a harangszó tövébe, 
s gyönyörködött abban, ahogyan a harang 
ma ga befejezi az elkezdett mondatot. 
Most ott maradt óra hosszat is, meglehet. 
A város gonddal őrzött pallosának a tör té
ne te pergett előtte egymás után többször 
is egyre aprólékosabb részletezéssel. Ő 
tit kon láthatta már, noha a kora szerint 
még nem lett volna joga ehhez. Látta, de 
nem érintette. 

Akkora volt a csend, hogy hallatszott az 
ajtócsukódás.

Nemsokára apja is hazakeveredett, s itt 
is, mint mindenütt, egyik nap a másikat ér
te. Marci már akkor eldöntötte, hogy a nap 
különböző óráiban kipróbálja, mit vizs gál
hatott akkor a geréb. Naponta szánt is er re 
szerinte elegendő időt, mert akkor még 
bőven volt idő. A teplom egyre több he
lyéről figyelgette a jelenést fogadó Ka ta lint. 
Azután a tanító, majd a szenvedő Ka talint 
tette magában melléje. Be le bi zser gett a 
fel ismerésbe: a három Katalinvál tozat 
másmás képpen nézte.

A kegyúri karzatról volt majdnem a leg
ér  dekesebb, pedig magában már azt is 
el ját szotta, hogy miután beavatja őket a 
ter  vé be, egy hatalmas létrát ácsoltat ap
já val s nagyapjával, de nem nagyobbat 
an nál, mint amekkorát fel lehet húzni a 
nyílt karzat ra, s onnan a toronynak arra 
az emeleté re, amelynek ők az urai, s arra 
al kalmas idő ben a templomhajóban a le
gen dához közel állítva emberközelből is 
meg ismerkednek egyenként mindenkivel, 
de különösen Szent Katalinnal. Hálából a 
lét ráért megen ged né, hogy az öregek is 
be avatódjanak a titokba. Persze e gyen
ként, de az esemény u tán az élményt 
ala po san elemeznék e gyütt. A leg ér de
ke sebb, valószínű, hogy az el ső képelem 
len ne, mert ott van a gyermek Jézus is, 
a kit jó volna még közelebbről megis merni. 
Ez a vágy karácsonykor erősödött meg 
benne, mert ekkorra gyűlt fel benne ele
gen dő élmény.

Még arra is kezdett készülgetni, hogy 
fel menjen a legendába, s egy ideig ott is 
ma radjon, de erről hamarosan letett, mert 
eh hez nem voltak m egfelelő eszközei. 

Apjával s nagyapjával ment a toronyba. 
Be ültette őket is a géréb helyére. Ott olyan 
volt, mintha a torony oltárra néző fala 
hi á nyoz  na, ami lentről, a templomból is 
kü lön  leges, de innen olyan érzésed van, 
mint  ha lényegileg is a legenda ma gas
sá gá  ban élnél. Miután minden el csen
de se dett az éjféli misét követő időben, 
le ve zet ték az al templomba a palloshoz. 
Kő la pot csúsztat tak el napnyugat felé 
for dít va. Alól is ha talmas kőlap. Középen 
hosszan ta kivájva. Benne feküdt a pallos. 
A nagyapa odatér delt: megsimogatta. Az 
a pa odatérdelt: meg simogatta. A gyerek 
o datérdelt: megsi mogatta.

Telttelt az idő a Fehérhegy, Far kas ve
remtető és az Aranyhegy között egészen 
a második nagy világégésig. Veszélybe 
ke rült a pallos, s úgy döntöttek, el me ne kí tik 
ar rafelé, amerről hozták volt an nak i de jén, 
még jóval templomépítés előtt. De nél küle 
nem érezték biztonságban ma gu kat, s 

utána eredtek. Mielőtt útra keltek vol na, 
sokan kerestek házaiknak, föld jeik nek, 
templomuknak új gazdát. Mikor a templom 
meg telt, átadtak nekik mindent. Már tonka, 
miu tán minden eddiginél hosszabban 
húzta a harangot, nem várva meg, hogy 
magára ma radjon a legendával a néppel 
telt templomban, Katalin felé for dult, és 
beszélgettek. Mindenki a déli fal fe lé 
fordult. Beszélgettek a legenda har ma dik 
táblájában élve.

– Aki szorongattatásában vagy halála 
ó ráján megemlékezik az én kínjaimról, 
azt se gítse meg az ég. – mondta nekik 
Szent Ka talin.

Ezután a szászok mindenüket átadták 
a kiválasztottaknak, és eltávoztak.

Az ezt követő első karácsonyban Már
ton ka húzta a harangot, mert ezzel őt 
bíz ták meg. Miközben húzza, imádkozik, 
mert így tanították. A torony kémlelőjén 
bir tokba veszi az alatta húzódó világot.
Tud a pallosról is, melynek mása ott a 
temp lom kapu melletti bal alsó kövön, s 
mielőtt el jönnék onnan, a kezem ráteszi 
a kő pal los markolatára...
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Bencze Mihály

Emlékezzünk Kajcsa Annára

Lőrincz Samu (a falusiak bivalyos Lő
rincz nek nevezték, mert így különböztették 
meg a sok Lőrincz családnevűt) (1896. 
feb ru ár 20. – 1969. szeptember 26.) 
Hosszú faluAlszeg híres gazdája volt. 
Samu (szü le tett 1852) apja ezermestersé
gét, és Papp Anna (született 1860) anyja 
szívét ö rökölte. A Mező utca 19 szám alatt 
a csa lád példás gazdaságot vezetett. Köpe 
György (1862 –1935. október 20.) Alszeg 
hí res juhos gazdája volt, Fazakas Anna (? 
– 1940. december 23.) feleségével együtt 
gya rapították a gazdaságukat. Kuláklistára 
is kerültek. Köpe Ilona (1901. augusztus 7. 
– 1967. október 19.) lányuk a házi mun ka 
mellett, a gazdaságban te vé keny ke dett. 
Lőrincz Samu végül feleségül vette Kö pe 
Ilonát, és virágzó házasságukból Anna 
(1928. február 7. – 2012. november 13.), 
János (1929. szeptember 14. – 1981. jú lius 
26.), Samu (1931. augusztus30. – 1955. 
december 13.), Sára (1939. szep tem ber 
27. – 2009. október 28.) és Ilona szü letett, 
akit még kisgyerek korában ha lá losan 
ütött el a házuktól nem messze ro bogó 
csángó expressz. Lőrincz Anna e le mi 
iskoláit HosszúfaluAlszegben kezd te, 
majd a VII. osztályig az alszegi gaz da sá gi 
iskolába járt. Itt tanították meg a var rást, a 
horgolást, a kötést és a fonást. Is ko lái után 
a házi gazdaságban dolgozott, va lamit 
földműveléssel is foglalkozott.

Kajcsa János (1887. október 6. – 1952. 
no vember 30.) Pürkerec jómódú gazdája 
volt, (apja Kajcsa Samu, született 1853. 
au gusztus 13., akinek szülei Kajcsa 
Samu és Deák Anna, és anyja Géczi 
Sára (szü le tett 1886., akinek szülei Géczi 
György és Géczi Anna). Jakab Sánta Sára 
(1886. szep tember 24. – 1967. november 
9.) csa lád ja (apja Jakab Sánta János és 
anyja Ja kab Sánta Kata) pedig Türkösben 
élt. Összeházasodtak, majd Bukarestbe 
men tek dolgozni, a férfi kőművesként, a 
fe leség szolgálóként. 1914ben, Tür kös
ben a Malom utca 19 szám alatt meg é pí
tet ték a családi házukat. Házasságukból 
Já nos (1909. május 21. – 1974), Ida 
(1915. már cius 14. – ?, a román férjével 
gye rek te len házasságban éltek, bukaresti 
öreg ott honban halt meg), András (1919. 
no vem ber 27. – 1996.) és Sándor (1925. 

ja nu ár 10. – 1999. szeptember 17.) szü
let tek. Sándor az IVII osztályt Türkösben 
vé gezte, majd az inasiskolát Brassóban 
a Hosszú utcában működő Horváth & 
Kond rad cégnél 1933ban kezdte mind 
víz és gázszerelő segédmunkás, négy 
éves szer ződéssel. A brassói Astra va gon
gyár ban kezdett dolgozni, amit később 
te her gép kocsi gyárrá alakítottak át, ahol 
49 évig dol gozott víz és gázszerelőként.

Kajcsa Sándor és Lőrincz Anna 1952. 
szep tember 9én házasságot kötöttek, 
és nem sokára megszülettek gyerekeik: 
Sán dor (1955. február 23.), László (1962. 
már cius 18.) és Ernő (1963. július 14.).

Kajcsa Anna a türkösi evangélikus egy
ház alkalmazottjaként 16 évet dolgozott. 
1969ben kezdett foglalkozni a hétfalusi 
szőt tesekkel, Antal Márton türkösi, és Má
tyás Béla pürkereci lelkészek kérésére. A 
leg ősibb hétfalusi csángó minták Pür ke
re cen maradtak fenn. A pürkereci Jakab 
An na néni már özvegy volt, és mindhárom 
gye rekét a szőttesek eladásából tartotta 
fenn. A brassói Fekete utcában a zsi na
gó ga és a Katalinkapu között lakott egy 
jó módú zsidóasszony, aki felvásárolta a 
hí res pürkereci szőtteseket. Végül Jakab 
An na elvállalta Kajcsa Annát, és átadta 
tu dását. A türkösi Vajda Jenőtől kölcsön 
kért szövőszéken kezdte a pályafutását, 
ez a szövőszék most is megvan, azóta 
több feljavítást ért meg. Négyfaluban ő 
volt az első személy, aki újraélesztette a 
csán gó szőttesek csodálatos világát. A 
két keze munkájával, szőttesei ér ték e sí
té sével segített a családnak. Erőss József 
a türkösi iskola igazgatója, Kajcsa Annától 
meg rendeli az osztálynaplók bevonóját, 
hét falusi szőttesből. Ezek egy része még 
ma is megvan. 1972ben Seres András 
(Krizba, 1935. március 23. –Árkos, 1992. 
no vember 25.) néprajzkutató is felfigyel 
Kaj csa Anna tevékenységérére, éveken 
ke resztül jár hozzá gyűjtési munkát vé
gez ve. Könyvében Barcasági magyar 
nép köl  tészet és népszokások. (Sajtó alá 
ren  dezte Keszeg Vilmos. Kriterion Könyv
ki adó, Bukarest, 1984.) is említi Kaj csa 
An nát. A Brassói Lapok Szennyei Sán dor 
írásait közölte Kajcsa Annáról. Az ak kori 
Előre is sokszor közölt be szél ge té se ket 

Kajcsa Annával. A Mű ve lődés fo lyó írat se 
maradt ki a közlésből.

A türkösi származású és Budapesten 
élő jogász Tóthpál Endre, Csaba fiával 
e gyütt 1978ban kiállitást szervez Bu da
pes  ten Kajcsa Anna szőtteseiből, mun kái
ból. Kajcsa Anna szőttesei meg ta lál ha tók 
templomainkban, így Türkösben is. Ve res 
Károly lelkész 1983ban Kajcsa An nát kéri 
fel, hogy a bácsfalusi evangélikus temp
lom oltárát csángó szőttesekkel öl töz  tesse 
fel. 1992ben meglátogatják Svájc  ból, 
Magyarországról és Amerikából. 2007
ben a brassói Népművészeti mú zeum 
igazgatonője Ligia Fulga, interjút és filmet 
készit róla a brassói TV részéere, egy ben 
felkérik a türkösi Népművészeti mú zeum 
csángó szobájának a be ren de zé sére és 
igazgatására. 2008 ban a Bras sai ma
gyar TV igazgatója Bálint Ferenc ké szit 
filmet róla. 2009–ben a Duna TV „Vannak 
még vidékek” rovatának fő sze rep lője. 
2010–ben a Duna TV „Kívánság ko sár” 
műsorát a türkösi templom kert jé ben tar
totta Pünköst hétfőjén, itt meg te kint hető 
volt Kajcsa Anna kiállitása, és egy ben 
interjú és készült vele. A ,,Zajzoni Rab 
István Líceumban“ részt vett a Seres 
And rás évfordulojára rendezett kiállitáson. 
1990ben megalakul a hétfalusi falu tu riz
mus, minden országból érkező turisták 
meg csodálhatják Kajcsa Anna rendkívüli 
mun káit. Farkas Zoltán: Erdélyi utazás 
cí mű könyvében is ír Kajcsa Anna szőt te
seiről. 2012ig nagyon sok ma gyar or szá gi, 
francia, német, kanadai turista cso dál ta 
meg a gyönyörű szötteseit. Sajnos a 
szövészetben Kajcsa Anna nem nevelt 

utó dot, reméljük, hogy gyerekei mégis 
ké pesek lesznek egyszer folytatni ezt az 
ér tékes munkát. Kajcsa Anna a csángó 
ru hát anyósától, Jakab Sánta Sárától 
ö rö költe. 1969 április 20án a csernátfalusi 
e vangélikus templomban Bartalis János 
e gyetemes felügyelő – költő születése 
75ig évfordulója alkalmából tartott ünnepi 
is ten  tiszteleten, Kajcsa Anna is felöltözött 
csán gó ruhába. A csángó ruháját együtt 
újí  totta fel menyével Annával, akinek a do
má nyozta e családi ereklyét.

Az ősi pürkereci mintákat Orsi Árpád 
és Mátyás Béla szerezte meg, ezeket 
ta nulta meg Kajcsa Anna, valamint a sza
kadt, elhasznált szőtteseket újraszőtte, 
vagy kijavította. Ismert minták a kakasos, 
a buzakalászos, a kis csillagos, a nagy 
csil  lagos, a babérleveles, valamint ezek 
kom  binációi. A csángó szőttesek több sé ge 
piros, kék, fekete, és vegyesen piros kék, 
sárga. Ezekből készitettek kendőköt, fal 
védőköt, ágytakarót abroszokat, te rí tőket, 
könyvbevonót stb. Mario Alinei, majd 
Michelangelo Naddeo történészek vették 
észre az ősi magyar, az etruszk, az ujgur 
szőttesek mintáinak azonosságát, amik 
be illeszkednek a szkita nép jel kép rend
sze rébe. Ezen minták szerves része a 
hét falusi szőttesek mintarendszere, ami 
a matematikai fraktálelmélettel is ta nul
má nyozható, és az ősi szakrális for ma e
ner giák megnyílvánulási formái. Valamikor 
min den hétfalusi háztartásban, a nők a 
csa lád használatára szőttekvartak, át ö
rök ítve a több ezer éves jelrendszert, ezen 
be lül pedig a saját családjára vonatkozót 
is. Olyan volt, mint egy írott történelem.
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Kovács Lehel István

Zajzoni Rab István-díjas a 120 
éves EKE-Brassó

Nehéz nekem az EKE-Brassóról mél ta-
tást mondanom, de úgy hozta a sors, hogy 
a díjosztó bizottságban is benne va gyok az 
alapítás óta, és az EKE-Brassó al elnöke 
is vagyok, sőt történelmi a da tok kal sem 
akarom untatni az egy be gyűl te ket.

120 év hosszú idő, s még hosszabb 
ér ték teremtésben, hisz még legalább 120 
é vig fogja a barcasági magyar turizmus 
ér tékeit meghatározni. Ezekre az ér té kek-
re szorítkozva igyekszem felépíteni mél-
ta tásomat: természetjárás, honismeret, 
környezetvédelem.

Az EKE Brassói Osztálya 1893. ok tó-
ber 29-én alakult meg, működési területe 
a Kiskirály-kő és a Csukás-hegységre 
ter jedt ki, a Bucsecs, a Nagykirály-kő, a 
Ke resz tény-havas és a Nagy-kőhavas az 
SKV turistáinak a területe volt.

A brassói EKE 1895. június 8-án a Kis-
ki rály-kőn menedékházat avatott. A Csu-
kás-hegységben, a Teszla-réten, pedig 
1900 nyarán a határőrök egykori faházát 
a lakították át menedékházzá. 

1902 októberében leégett a nagy-kő-
ha va si menedékház, 1903 végén pedig 
a Kis ki rály-kőn lévő menedékház. E két 
tra gé dia hatására döntött úgy az EKE és 
SKV el nöksége, hogy területet cserélnek: 
a Nagy-kőhavas lett az EKE területe, a 
Kiskirály-kő a SKV-jé.

1906-ban Gombos F. Albin EKE elnök 
in dítványozta egy új menedékház fel é pí té-
sét a Nagy-kőhavason. 1907-ban Halász 
Gyula lett az új elnök.

A Nagy-kőhavason 1910. július 3-án 
a vat ták fel a II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
ne vét viselő menedékházat, amelyet egy 
á gyúgolyó tett tönkre 1916-ban. 

Trianon után az új államhatalom nem 
is merte el az EKE jogi személyiségét, 
e zért az új államrendszerben 1927. au-
gusz tus 31-én Brassói Turista Egyesület 
(BTE) név alatt jegyeztették be. Azért 
nem je gyez hették be EKE név alatt, mert 
ro mán ra fordítva a neve megegyezett a 
már be jegyzett SKV nevével.

Így történt, hogy ma több brassói turista 
egy let is jogelődjének tartja az egykori 
EKE-t.

Az országos EKE 1991. májusi új já é-
lesz tése után rövidesen megalakult az 
EKE Brassó megyei Osztálya, s igen 
lát vá nyos tevékenységet kezdett folytatni: 
ma gashegyi túrák, vándortábor szer ve-
zé se, honismereti túrák, turistautak fel ja-
ví tá sa, tájfutó versenyeken való részvétel, 
ki adványok megjelentetése, munkatúrák.

1997-ben harminc négyfalusi fiatal úgy 
dön tött, hogy kiválnak a brassói EKE-ből 
és megalakítják az EKE négyfalusi osz-
tá lyát. 2000-ben megkezdték a nagy-
kő ha vasi menedékház építését, amihez 
az EKE-Brassó is jelentős segítséget 
nyúj tott. 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület – Brassó-t 
2006. június 13-án, Szász Ágnes el nök-
lete alatt jegyezték be a brassói bí ró sá-
gon, s most immár jogi sze mé lyi ség ként 
folytatta tovább értékteremtő te vé keny-
ségét.

A Barcaság turisztikai életében kifejtett 
ki magasló tevékenységéért, hogy 120 
é ves fennállásával hozzájárult nemzeti 
kö zös ségünk értékeinek gyarapításához, 
ké rem az EKE-Brassót, fogadja sze re tett-
el a Zajzoni Rab István-díjat!

A HMIK Karácsonyi Vásár tá mo ga tói:
UnicSpot, Yurta Prod, Paniti Impex, 

Marsipo, Dencopan, Kondako Prodimpex, 
Négyfalusi Polgármesteri Hivatal
Média partnerek: 
Brassai Magyar Adás, Brassó.ro, 

Bras só.info, Brassói Lapok, Sláger Rá-
dió, Ma ros vásárhelyi Rádió.

„Ha az ÜNNEP elérkezik, akkor ün-
ne pelj egészen. Felejts el mindent, a mi 
a köznapok szer tartása és fe la da ta. Az 
ünnep a különbözés. Az ün nep a mély 
és varázsos rendhagyás.

Az ünnep legyen ünnepies.
S mindenekfölött legyen benne va-

la mi a régi rendtartásból, a hetedik 
nap ból, a megszakításból, a teljes ki-
kap csolásból, legyen benne áhítat és 
föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, 
felsőbbértelme.Készüljfölreá,test-
ben és lélekben. S nemcsak a nap-
tárnakvanpirosbetűsnapja.Azélet
elhoz másféle, láthatatlan ün ne pe ket 
is.Ilyenkorfelejtselmindent,figyeljaz
ünnepre.” (Márai Sándor) 

Igen! Ma nagy ünnep van szá munk-
ra, a brassói EKE számára! Tisztelet 
és megbecsülés számunkra e díj! 

A természetjárás kellemes fogság 
és szabadság is egyben!

Amikor az ember egy tu ris ta ka la uzt, 
vagy a Gyopár folyóiratot, az En ci ánt 
böngészgeti, bebarangolja gon do-
latban a hegyeket, a fennsíkokat, a 
zúgó patakokat, és olyan titkok tu dó ja 
lesz, amely nem adatik meg min-
denkinek.

De mi, EKÉ-sek, rendszeresen, 
min den hétvégén, szombaton és né ha 
még vasárnap is a hegyekbe ki rán-
dulunk! A Barcasági-medence, a Kár-
pát-kanyar földrajzi fekvése szám talan 
lehetőséget kínál ter mé sze ti értékeink 
megismeréséhez. 

Hisz itt vannak Erdély legszebb he-
gyei, Csukás, Nagy-kőhavas, Ke resz-
tény-havas, Királykő, Bucsecs!

Mert sehol nem lehet a hét köz na pok 
feszültségeit tökéletesebben fel ol dani, 
mint épp a természetben! Az él ményt, 
amit kirándulásainkon meg szer zünk, 
semmi pénzzel nem lehet meg fizetni. 
A hegyen, a szik la bér ce ken nincs alá- 
és fölérendeltség. Itt eltörpül minden 
nemzetiségi, faji, val lá si vagy politikai 
különbség, s a baj tár si összetartozást 
csak erősítik a ne hézségek és a ve-
szélyek.

Tiszta forrásból, tiszta érték szerint 
e gyenlőek vagyunk másokkal.

Ugyanazt az élményt birtokoljuk.
Mindannyiunkat összeköt a ter mé-

szet tisztelete és az egészséges, tisz ta 
környezet iránti igény. Továbbá össze-
köt minket az, hogy önkéntes a lapon 
időt, energiát és pénzt ál do zunk a 
természet- és kör nye zet vé del mi problé-
mák megoldására és a kör nyezetbarát 
mentalitás ter jesz tésére.

Számunkra nagyon fontos a ki e melt 
célcsoportunk az ifjúság, a jövő nem-
zedék környezettudatos ne ve lé se, ok-
tatása valamint az idősebb ge ne rációk 
tájékoztatása, ezáltal hoz zá járulva egy 
környezettudatos tár sa dalom kialaku-

lásához .
„Azért vagyunk a világon, hogy va-

lahol otthon legyünk benne” (Tamási 
Áron) Azért vagyunk az EKÉ-ben, 
hogy itthon legyünk Brassóban, Er-
dély ben és jól érezzük magunkat! 
Men jünk a hegyekbe kirándulni!

Élvezzük az Isten adta drága kör-
nye zetet, a hegyeket, völgyeket, er-
dő ket, virágokat, napot, friss levegőt 
és mélységes emberi kapcsolatokat 
köt tesünk egymásközött hogy, majd 
idő sen is mint csütörtöki sétálók sok 
szép élményt tudhassunk a hátunk 
mö gött és sokat meséljünk az uno-
káink nak!

Ez úton is szeretném meg kö szön ni 
az Országos Vezetőségnek, az A la pító 
tagoknak hogy 2005–2006-os, vi haros 
években, mellém álltak, bi zal mat sza-
vaztak nekem és igy az e gye sületünk 
Önálló, Jogi sze mé lyi ség gé válhatott!

Ezúttal köszönetemet szeretném 
ki fejezni, tagtársaimnak, tá mo ga tóink-
nak és mindazoknak akik nap mint 
nap tevékenykednek a brassói EKE 
érdekében, hozzájárulnak az EKE 
szellemiségének meg őr zé sé hez, az 
EKE jövőjének biztosításához.

Valahol nagyon messze és a Világ-
hálónak köszönhetően oly közel 

az Annapurna alaptáborban ol-
vas ha tó: „A hegyek nem stadionok, 
me lye ken teljesítményt mutatok be, a 
he gyek katedrálisok, melyeken a val-
lásom gyakorlom… Úgy megyek o da, 
mint ahogy az emberek i mád koz ni 
mennek. Büszke csúcsaikról vissza-
tekintekamúltba,álmodomajövőről
és szokatlan intenzitással meg élem a 
jelen pillanatot is… lá tá som kitisztul, 
visszanyeremerőmet.

A hegyek között a létezést ün-
neplem. 

Minden úton újjászületek.” (Anatolij 
Nyikolajevics Bukrejev emlékhely)

Ezért tenni kell!
„Alkosd és ápold lelkedet, mint egy 

ker tet, vigyázz az élet évszakaira, mi-
kor a gyomlálás, a gazszedés, a trá-
gyá zás ideje van, s a másikra, mikor 
min den kivirul lelkedben, s illatos és 
bu ja lesz, s megint a másikra, mikor 
min den elhervad, s ez így van rend-
jén, s megint a másikra, mikor letakar 
és betemet fehér lepleivel mindent a 
ha lál. Virágozz és pusztulj, mint a kert: 
mert minden benned van. Tudjad ezt: 
te vagy a kert és a kertész egy szer re.” 
(Márai Sándor: Ég és Föld)

*
Számunkra az EKE életmód és ha-

gyomány, Ép testben Ép lélek, Tiszta 
forrásból Tiszta értékek!

A brassói EKE volt, van és lesz!
Mi voltunk, vagyunk, leszünk!
Köszönjük!

Szász Ágnes

K ö s z ö n e t
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Kovács Lehel István

H é t l é t r á k

2013. november elsején adták át a 
rozs da mentes acélból és rácsos hidakból 
ké szült Hétlétrákat a Sipoly-patak vágta 
ha tal mas hasadékban. A munkálatokat 
Négy fa lu Városi Tanácsának megbízásá-
ból a Négy falusi Erdészet végezte.

A Hétlétrák és a Létrás út történetét leg-
in kább Székely Géza, a Brassói Turista 
E gyesület (BTE) prominens személyisége 
mun káiból ismerhetjük.

Az 1936-ban Brassóban megjelent A 
Nagy-kőhavas leírása című könyvében 
em líti, hogy a Létrás út „teljes feltárása 
a BTE négy tagjának: Prox Alfrédnek, 
Sam ham mer Raimundnak és Frigyesnek 
és Setzer Hubertnek köszönhető, akik 
1929. au gusztus 3-án és 10-én felülről 
lefelé nagy nehézségek árán végigmentek 
rajta, majd Boldizsár Ferenc, Czell András, 
Erc sei Imre és Kamner Emil bevonásával 
mun ká hoz látva létrákat készítettek és a 
tu ris ták számára járhatóvá tették.”

Ugyancsak Székely Géza az Erdélyi 
Tu rista 1929. december 20-iki számában 
(El ső évf., 3. és 4. szám, Brassó, 1929. 
dec. 20., 21–24. old.) így ír: „Felvetődik 
a kér dés, hogy miképp lehetséges az, 
hogy ezt a hasadékot eddig nem ismerték 
és nem is járták? Érdeklődéseim alapján 
a kö vetkezőket írhatom: A hasadékot 
nagyon sok erdőlő, sok vadászember 
és sok tu ris ta ismerte. Hisz a közelében, 
tőle mint egy száz méternyire vezet el az 
úgy ne ve zett «Vadászösvény», mely a pa-
taknak fen  nebb említett forrása közelében 
jön be a völgyi útba. Sokan jártak az első 
víz e sés nél, bámulták, sőt odatámasztott 
ágas fenyő fákon fel is másztak, de to vább 
men ni aligha tudtak. A tízméte res szaka-
déknál e gész biztosan csődöt mondott 
minden a karat. Alulról tehát nem tudtak 
és nem is le hetett felmenni.”

Lehet azonban, hogy a létrák története 
még régebbi, hisz a fenti cikk így foly-
ta tó dik: „Öreg csángók állítása szerint 
va la mi kor voltak létrák a ha sadékban, de 
ma még nyomát sem le het látni ezeknek.”

A tudósítás kitér a hatalmas, önzetlen 
munkára is: „A nagyrészt kereskedő és 
i paros ifjak egész nyaruk pihenő napjait 
fel használták a nagy munka el végzésére. 
De rékvastagságú fákat vág tak ki a létrák 
el készítésére és nagy erőfeszítéssel szál-

lí tották a zegzugos szakadékokon végig 
a kellő helyre. Hét nagy létrát készítet
tek, jár hatóvá tették a hasadékot egész 
hosszában, hidakat építettek, patakot 
el ve zettek, sziklába utat vágtak, utakat 
fel töl töttek, fákat irtottak és végül pontos 
jel zéssel látták el az utat a bejárótól e gé
szen a menedékházig.”, amiről Verzár 
Kál  mán gondnok részletes jelentést tett 
ez év október 11-iki választmányi gyű lé-
sen s indítványára a gyűlés a nyolc tu ris-
tá nak jegyző könyvi köszönetet szavazott.

A falétrákat azonban hamar kellett 
cserélni a nedves környezet és lehulló 
kö vek miatt. Az 1960-as években vaslét-
rákat sze reltek a hasadékba, de a fahidak 
prob lé mája továbbra is megmaradt. A 
legutóbbi nagy felújítás 2002-ben történt. 
Akkor az a merikai USAID program kere-
tén belül nyert pályázat segítségével újí-
tották fel a lét rákat, a csapat tagjai Jónás 
András ak kori alpolgármester, Durbălău 
Stefan négyfalusi tanácsos, Moglan Mihai 
vál lal kozó; Robu Adrian közgazdász, 
va la mint Tóth Csaba Lehel vállalkozó, 
kinek a cégén keresztül bonyolították le 
a fi nan szírozást. A hívatalos megnyítót 
2002. no vember 17-én szervezték meg, 
s idénre let tek ismét használhatatlanok a 
létrák, e zért döntött úgy a Városi Tanács, 
hogy a célra cserél le minden elemet, 

remélve, hogy e nagyszerű látványosság 
így hosszabb ideig épen megmaradhat 
a tu ris ták szolgálatában. A munkálatok 
összértéke elérte a 300 000 lejt.

*
Az egykori építkezés történetét kö ves-

sük végig Székely Géza cikkével:
„A helyzet az idén megváltozott. Au gusz-

tus 3-án a Brassói Turista Egye sü let nek 
négy fiatal tagja: Samhammer Ray mund 
és Frigyes, Prox Alfréd és Setzer Hu bert 
nekivágott a menedék háznál kez dő dő 
völgynek és újra fel fedezte a ha sa dé kot. 
Első vasárnap nem sikerült vé gig menni, 
de egy hét múlva kötéllel, fejszével és 
egyéb kellé kekkel felszerelve életükkel 
játsz va vé gig járták a mély völgyet, le e-
resz ked tek a tízméteres vízesés mellett s 
ki jutottak a Medveszakadék útjára.

Ezután több lelkes turista bevo násával 
meg kezdődött a munka, mely csaknem 
ti tokban folyt heteken ke resztül, hogy az-
tán teljesen kész, jel zett, rendbe hozott 
út tal lepjék meg az egyesületet ép úgy, 
mint az összes brassói turistákat. Minden 
va sárnap reggel munkában találta azt a 
hat de rék fiatalembert, akik az út járhatóvá 
té telét vállalták. A nagyrészt kereskedő és 
iparos ifjak egész nyaruk pihenő napjait 
fel használták a nagy munka el végzésére. 
De rékvastagságú fákat vág tak ki a létrák 
el készítésére és nagy erőfeszítéssel 
szál lí tották a zegzugos szakadékokon 
végig a kellő helyre. Hét nagy létrát ké-
szítettek, jár hatóvá tették a hasadékot 
egész hosszában, hidakat építettek, 
patakot el ve zettek, sziklába utat vágtak, 
utakat fel töl töttek, fákat irtottak és végül 
pontos jel zés sel látták el az utat a bejárótól 
egészen a menedékházig. Nagy munka 
volt s az ér  demük annál nagyobb, mivel 
teljesen ön zetlenül, a turistaság iránti 
lelkese dés ből csinálták, amiért az összes 
tu risták há láját érdemlik meg. A lelkes, 
derék fia tal emberek munkájáról Verzár 
Kálmán gond nok részletes jelentést tett ez 
év ok tó ber 11-iki választmányi gyű lésen s 
in dít ványára a gyűlés a nyolc turistának, 
név sze rint Boldizsár Ferenc nek, Czell 
And rás nak, Ercsei Imrének, Kamner 
Emilnek, Prox Alfrédnek, Sam hammer 
Ray mund nak, Samhammer Fri gyesnek 
és Setzer Hu bertnek jegyző könyvi köszö-
netet sza va zott.

Egyébként a Brassói Turista Egye sület 
a jövő tavasztól kezdve gondoskodni fog, 

Létra. Fotó: Kovács Lehel István

hogy ez az erdélyi havasok világában 
csak nem egyedülálló vízesés-sorozat 
mi nél könnyebben és kényel mesebben 
le gyen megközelíthető.

Az új útnak, hasadéknak, völgy nek el fo-
gadott neve még nincs. Az építők Hideg
ha sadéknak nevezték el. Szóba került 
még: Pokol-tornáca, Lét rás hasadék, Hét
ví zesés-út, Sipoly-ha sadék stb. elnevezés 
is. Melyik a leg kifejezőbb, a legtalálóbb? 
Nem fontos. Most csak az fontos, hogy a 
Nagy-kőhavasra új, gyönyörű, vízeséses 
ha sadé kon át új út vezet fel, olyan, mely ben 
mindenkinek, aki fogékony a szép sé gek és 
természeti érdekességek kánt, ö röme és 
nagy lelki gyönyörűsége tel he tik.”

A Hétlétrák avatóünnepsége. A négyfalusi erdészet képviselői, a város pol
gármestere és alpolgármestere vágják el a szalagot

Bálint Anikó

H M I K  v á s á r
A hideg téli időjárás ellénére is, si ke re sen 

zajlott le a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub 
által szervezett IV. Karácsonyi Kéz mű ves 
Vásár Négyfaluban, dec. 14-15 között. 
Az idén új helyszínt választva, a Zajzoni 
Rab István középiskola melletti udvaron 
zajlottak az események.

A rendezvény keretén belül sokszínű 
kéz műves kiállítás várta a látogatókat, 
le he tett vásárolni kézzel készített ka rá-
cso nyi díszeket, ékszereket, fából és más 
ter mészetes anyagokból készített tár gya-
kat, játékokat, festett edényeket és bú tor-
darabokat, hagyományos ruha díszeket, 
hor golt csipkéket, és sok más ajándékot.

Mindezek mellett nem hiányoztak a téli 
házi finomságok, mint füstölt kolbász, sza-
lon na, laska, savanyúság, sült gesztenye, 
mé zes pogácsa, szörpök, méz, sütemé-
nyek.A gyerekek örömére Betlehemi jászol 
volt berendezve élő állatokkal, lóháton 
le he tett sétálni, és egy nagy karácsonyfa 
díszelgett az udvar közepén.

A műkedvelőkről Szász Benedek Anikó 
gon doskodott a szemet gyönyörködtető 
fest mény kiállításával.

A HMIK ínyenc házikó finom forralt bor-
ral, teával, és karácsonyi forró csokival 
vár ta a melegedni vágyókat.

Változatos kulturális programok szí-
ne sí tették a vásárt. A ZRIK és Ge orge 
Moroianu középiskolák diákjai e lőa dásokat 
mutattak be, felléptek a zaj zo  ni és pürkere-
ci boricások. A négyfalusi fú vószenekar és 
Molnár Kár oly tan gó har mo nikás karácso-
nyi da lokkal ragadták meg a közönséget.

A néptánckedvelők a szentgyörgyi 
Fol ker zenekar álltal vezetett szabadtéri 
tánc ház alatt melegedhettek. Felléptek az 
Erdély Hangjá-n résztvevő négyfalusi ver-
seny zők: Pál Szilárd, Lövenberg Or solya, 
ifj. Szász Ágnes, Jakab Izabella; musical 
da lokkal lepett meg F. Chripkó Krisztina 
Ud varhelyről, és továbbá gondoskodtak 
a jó buliról a brassói Sonor Band, a HMIK 
Band és a Kovásznáról érkező Akusztik ze-
nekar. A rendezvény alatt érdekes tombola 
nye reményeket sorsoltak ki a kézműves 
vá sá rosok részéről, és végezetül a feldí-
szített ka rácsonyfa is árverezésre került.

A szervezők nevében köszönetet ér de-
mel minden kedves támogató és részt-
vevő, akik hozzájárultak a ren dez vény 
sikeréhez, illetve mindenki aki el lá togatott 
a vásárra és jelenlétével még szebbé 
tette ezt a két napot. Külön köszönet jár id. 
Gócza Istvánnak a hangulatos karácsonyi 
világitás sze reléséért.


