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Kovács Lehel István

14 nap: szépül az óvodakert!

Az új homokozó és az udvar hátsó része

A július eleji esős időt kánikula váltotta fel, s 
a nagy meleg ellenére, izzadva bár, de törve 
nem, amikor csak lehetett, tovább foly tattuk 
a munkálatokat a Zajzoni Rab Ist ván Közép-
iskola óvodájának az udvarán.

A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár
sa ság februárban nyújtotta be pályázatát 
a MOL Ro mánia és a Polgártárs A la pít
vány Vá rosi zöldövezet programjában, s  
így 9000 lej támogatásból és 3000 lej sa ját 
hoz zá já rulásból szépíthetjük a napközi ud-
varát. Pro jektvezető: Kovács Lehel István, 
fő kertész: Máté Emese.

Az  e se mé nyek nyomon követhetők a 
https://www.facebook.com/ZajzoniRab Ist
van Ovo da Kert oldalon.

Az előző lapszámunkban a hu szon ki
lenc edik napig számoltunk be te vé keny sé
geinkről, lássuk tovább a naplót!

A harmincadik nap (2013. július 13.)
Ma Máté Éva Emese lekaszálta a füvet, 

az ARINOVIS adott egy régi felnit, így neki 
tud tunk kezdeni a tűzhelynek és a „fás
szín nek”. Kovács Tünde közben lefestette 
a tavat, amit először persze leszurkoztunk, 
ne hogy a víz valahol elszivárogjon. És ál
lan dó jelleggel szükség van a gyomlálásra 
is. Mai önkénteseink: Máté Éva Emese, 
Ko vács Tünde, Kovács Lehel István.

A harmincegyedik nap (2013. július 15.)
A mai nagy tervekből, hogy végre ismét 

egy nagyobb csapattal dolgozhatunk az 
lett, hogy csak két női erő maradt. De így is 
tudtunk haladni egy jókorát, és sze ren csé re 
estére még friss munkaerő is ér ke zett. El-
készült egy újabb virágágyás, ka vi csoztunk 
növényeket ültettünk a ta vacs ka köré is, 
és nekifogtunk a vaskerítést masz kolni 
nádszálakkal. Mai önkéntesek: Má té Éva 
Emese, Bakk Anikó, Bakk Ernő és Máté 
Levente. Köszönjük a növények szál lítását 
Tóth Csabának.

A harminckettedik nap (2013. július 
19.)

Ma nagy nap volt. Pár napja meg ér ke zett 
a homok a Polgármesteri Hivatal és CI BIN 
részéről, ma a föld és a csutakok má sodik 
része a Polgármesteri Hivataltól és az 
Erdészettől, valamint Gödri András és épí-
tészeti cége cementtel támogatott. Ki tudtuk 
ásni és zsaluzni a betonozandó ré szeket, 
lekérgeztük a csutakokat, ki ás tuk és meg 
is valósítottuk a homokozó e gyik részét. 
Reggel kilenctől este 11ig dol goztunk. Mai 
önkénteseink: Máté Éva E mese, Kovács 
Tünde, Máté Levente, Ko vács Lehel István, 
Buda Éva, Köpe Me lin da, Köpe Szabolcs, 

Balázs Jolán, Buna Lász ló, Csukás Klára, 
Csukás István, Má té Janka, Máté Zselyke, 
Máté Csanád, Ko vács Eszter Apolka, Ko-
vács András A por, Kovács Árpád Apold. 
Köszönjük tá mo gatóinknak!

A harmincharmadik nap (2013. július 20.)
Ma délelőtt betonoztunk. Eléggé lassan 

ment, sok keverésre volt szükség. 9től 
12:30ig dolgoztunk hárman: Hochbauer 
Gyula, Fóris Mihály, Kovács Lehel István.

A harmincnegyedik nap (2013. július 
21.)

Ma este is dolgoztunk egy kicsit, hogy 
ha ladjunk. Megöntöztük a betont, tovább 
é  pítettük a homokozót, fát ültettünk. Mai 
ön kénteseink: Máté Éva Emese, Kovács 
Tün de, Máté Levente, Kovács Lehel István, 
Má té Janka, Máté Zselyke, Máté Csanád, 
Ko vács Eszter Apolka, Kovács András 
A por, Kovács Árpád Apold.

A harmincötödik nap (2013. július 22.)
Ma délelőtt elkészült a homokozó má

sik része. Közben Klári néni festegette a 
má szókát. Estére meg előkészítettük a fa
darabokat a homokozó harmadik ré szé nek, 
és közben öntöztünk, mármint a szó ró fej. 
Önkénteseink: Csukás István és Klá ra, 
Máté Éva Emese, Máté Levente, Bu da 
Gábor Levente és Buda Gábor.

A harminchatodik nap (2013. július 23.)
Ma végre a homokozó elnyerte a végső 

alakját. Önkéntes: Kovács Lehel István.
A harminchetedik nap (2013. július 26.)
Ma készítettünk egy kerti padot a gyer

me kekkel a gyermekeknek. Este pedig 
el hordtuk a kavicsot és a homokot. A 
ho mo kozó felöltötte a végleges formáját. 
Le e gyenítettük az asztalt, szóval megy a 
„fi níszálás”. Önkéntesek: Kovács Lehel Ist
ván, Kovács Eszter Apolka, Kovács András 
A por, Kovács Árpád Apold, Kovács Tünde, 
Má té Éva Emese, Máté Levente, Máté Jan
ka, Gires Albert István.

A harmincnyolcadik nap (2013. jú li us 
27.)

Már reggel sikerült elteríteni a földet. 
Majd Klári néni segítségével egy részét el 
is egyengettük a gereblyével. Be ül tet tünk 
még néhány növényt, és szinte e gész 
nap öntöztünk. Önkéntesek: Nagy Ist ván, 
Csukás Klára, Máté Éva Emese

A harminckilencedik nap (2013. jú li
us 28.)

Ma a Gires Albert István által a do má nyo
zott fenyőtörzseket dolgoztuk fel rész ben. 
Egy padot sikerült este megcsinálni. A 
másodikat és az asztalt holnap. Sajnos a 

nagy melegben sem lehet dolgozni, mint 
a hogy az esőben sem. Önkéntesek: Máté 
Le vente és Kovács Lehel István, valamint 
ott lábatlankodtak a gyermekek is: Kovács 
Esz ter Apolka, Kovács András Apor, Ko
vács Árpád Apold.

A negyvenedik nap (2013. július 30.)
Fordulóhoz értünk, prefixet váltottunk, 

már 40 napja dolgozunk az óvodaudvaron. 
Ma otthon elkészítettük a komposztálót, 
majd átszállítottuk az óvodába, s végre el
készültek a padok és asztalok. Minden le is 
csiszoltunk. A fatörzsekért köszönet Gi res 
Albert Istvánnak, a szállításért a Plant Shop
nak és Buda Gábor Le ven té nek! Közben a 
tavacska körül egyre dú sabb lesz a növény-
zet, ma is ültettünk. S per sze a burjánokat 
állandóan gyomlálni kell. A gyermekek 
közben játszottak, Buci re kordot döntött, 
reggel 8:30tól este 10ig volt a napköziben! 
Mai önkénteseink: Má té Levente, Máté Éva 
Emese, Buda É va, Kovács Lehel István, és 
a gyerekek: Ko vács András Apor (Bandó), 
Kovács Ár pád Apold (Buci), Máté Janka, 
Máté Zsely ke, Máté Csanád.

A negyvenegyedik nap (2013. au gusz
tus 10.)

Ma elkezdtük a zöld tetős házikót meg
é píteni. Jónás András, a Bandi Industrytól 
támogatott még 10 4 m hosszú ge ren dá val, 
így meg tudtuk csinálni a házikó tel jes vázát. 
Még csak „fel kell öltöztetni” desz kával. 
Mai önkénteseink: Kovács Le hel István és 

Kovács Tünde.
A negyvenkettedik nap (2013. au gusz

tus 11.)
Ma tovább folytattuk a házikó építését. 

El készült a padló. Önkéntesek: Kovács Le
hel István, Kovács Tünde, Kovács And rás 
Apor (Bandó). Közben Bandó el ké szí tette 
a famaradékokból a saját városát.

A negyvenharmadik nap (2013. au
gusz tus 12.)

Ma elkészítettük a zöld tetős házikó 
te tejét és oldalait. Épp csak a deszkáink 
fogy tak el. Máté Levi ígért valami gya lu lat lan 
deszkát, abból kijön a háta, az e le jé re és a 
két oldalára pedig kellene még 15 darab 
gyalult deszka.  Aki tud, segítsen! Az után 
jöhet a növények beültetése a te tő re. Mai 
önkénteseink: Kovács Lehel Ist ván, Kovács 
Tünde, Kovács Árpád Apold.

E 14 nap alatt ennyit sikerült meg va ló sí
tani, s persze Kovács Lehel István, Ko vács 
Tünde, Benedek Káplár Ildikó, Be ne dek 
Melinda, Máté Éva Emese, Máté Le vente 
és Hlavathy Zsuzsanna jóvoltából ké szül a 
Környezeti nevelés tankönyv is.

Közben körvonalazódott az óvodakert 
át adási ünnepségének a dátuma is, szep-
tember 14én, szombaton, a tan év kezdés 
előtt, mindenkit szeretettel várunk a hatal-
mas kerti partira és majálisra!

*A jelen kiadvány a szerzők véleményét 
tük rözi. A támogatók nem vonhatók fe le
lősségre az ebben található in for má ci ókért.
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Bencze Mihály

A barcasági  Csernát fa lu  ősi  Bogyén-  és  Eger-kul túrá i 
Gyermekkoromban, minden ház előtt 

té len-nyáron ott állt egy épített nagy pad. 
Ut cánkban ekkor már nem volt faragott 
csán gó kapu. A mi házunk előtt is, egy 
még a dédnagyapám által faragott pad 
he lyett apám inaséveiben készítette ce-
ment pad dacolt az idővel. A hosszú nyári 
es té ken Erdélyi Anna nagymamám, Buna 
An na, Szörnyi János, Köpe András szom-
szé dok mellett nagyon sokan kiültek erre 
a padra, és a régi csángók történetétől az 
az napi eseményekig elbeszéltek-meg vi-
tat tak mindent. Sokszor éjfélig is tartott 
a tör ténelem lecke, a nyitott ablakon a 
ház ban még foszlányokban hallottam a 
régi tál tosokról az emlékezéseket. Azt 
mond ták, hogy a táltosok mindig a faluk 
szélén vagy a hegyeken a barlangok 
közelében él tek. A mezőre menők, vagy 
az erdőre me nők mindig vittek élelmet a 
tál to sok nak, akik megáldották az ételt ősi 
szer tar tás szerint. A hegyi barlangokba 
ételt rak tároztak el, mert ha szólt a vészt-
kürt, kon gott a harang, vagy a hegyen 
csán gál tak, akkor az erdőre kellett mene-
külni. A Habs burg elnyomás elől a táltosok 
föld mű vesek, kertészek és juhászok közé 
te le pedtek, együtt éltek a közösséggel, ta-
ní tották őket, de soha nem mondták, hogy 
ők táltosok. Ezt mindenki tudta, és óvta 
is őket. A táltosoknak, ha volt jövedelme, 
ak kor ebből betegeket, sebesülteket gyó-
gyí tották. Elűzték a gonosz szellemeket, 
tá vol tartották az ártó erőket. Szépen és 
vá lasztékosan beszélték az Istentől kapott 
ő si nyelvűnket. Múltunkat ők örökítették 
át, és tanították a mindenkori ifjúságnak. 
Ő si regölések mentették meg az igaz 
tör té nelmünket. A regölésből származik a 
re gény szavunk is. Minden falunak meg-
vol tak a saját táltosai.

A táltosok mindig a hármas hegyeket, 
vagy hármas dombokat választották. A 
kö zép ső hegyen, vagy dombon lakott a 
tál tos, az itt található barlangokban rejtet-
ték el az élelmiszert a falusiak. A második 
he gyen, vagy dombon voltak a sebesültek 
és a gyógyítható betegek és állatok, a 
har ma dik hegyen, vagy dombon a gyó-
gyít ha tatlan betegek és állatok. Az ősi 
tudás szim bólumrendszere benne van a 
magyar cí mer hármashalmában is. Nem 
véletlen, hogy táltosaink mindezt tudták. 
A magyar ga rabonciás nem más, mint a 
kis táltos, tu dományát akaratán kívül, sőt 
akarata el le nére, előre való kiválasztás 
és kényszer út ján kapja a természetfölötti 
hatalmaktól.

*
A Bogyén a barcasági Csernátfalu Her-

mány utcája és környéke. Több szem pont-
ból szent hely. Itt folyik a Dirba-patakba a 
Cser nát-patak és a Rajna-patak. A szent 
hár mas találkozásnál gátak segítségével 
a víz kiárasztható, és védelmi rendszer-
nek is használható. Ősi nádasok terültek 
el e zen a helyen, még most is megvan 
egy tö redéke. Itt található a három szent 
halom, kö zépen a Nagy-halom, vagy 
Kuti-halma, Tür kös fele a Peltán-halom, 
és Alszeg fele a Fás-halom. Ami nagyon 
fontos, mind há rom halom a többezer éves 
ősi pallag-kul túrához tartozik. A Nagy-ha-
lom volt a szer tartásokat végző táltosok 

dombja, a Fás-halom a tárház, ide 
tartozott a ker tész kedés, a gyümölcsös 
stb. Gye rek ko rom ban itt megvolt a régi 
forrás ma rad vá nya. A két világháború közt 
próbáltak ku ta kat fúrni, de csak sziklás ré-
teget ta lál tak. A Peltán-halom a betegeket 
gon do zók helye volt, beleértve a beteg 
állatokat is. 1900-ban a Nagy-halmon bá-
nyát nyi tot tak, és ugyanabban az év ben a 
Cser nát-patak temető felőli részén is. Ősi 
me ző gazdasági szer szá mo kat is ta láltak, 
meg régi pénzeket, per sze minden hamar 
el tűnt. Az innen rob ban tott törmelékből 
pos taszer szerint min den gazdának 
kö te lező volt egy évben 5-10 szekérrel 
el hor dani az utcájába, a há za elé, rendbe 
té ve így az utakat. A Nagy-halom bá nyá-
já ból a Hermány utcát, a Hátulsó utcát, 
és a Zsák utcát tartották kar ban. 1948-ig 
a Nagy-halom a cser nát fa lusi egyház 
tu laj dona volt, ebben az év ben az állam 
el tu lajdonította, felparcellázta és egy 
né hány család, így a Forsner, Lő rincz, 
Zán gor, Czimbor, Jónás meg vá sá rol-
hatta. A meg növekedett brassói vasúti 
for  galomnak sok vízre volt szüksége a 
gőz mozdonyok ü zemeltetésére. A vo nat-
park hoz a né me tek által épített két vashíd 
ve zetett át. Saj nos mindkét hidat az 
1980-as években le bontották. A Tatrang 
vízét ha talmas víz csö veken vezették a 
mezőn át, de a víz nyo mása nem bírta 
Brassóig. Ezért 1948-ban a Nagy-halmon 
a vasút egy hatalmas víz tárolót építtetett, 
hogy így a víz az ál lo más hoz és a moz-
dony park hoz jut has son. Két hatalmas 
2000 köb méteres víz me dence épült. Az 
építő mes terek Kö te les János (Hátulsó 
utca), Kö teles István (Her mány utca), 
és jó né hány kőműves, köz tük Bencze 
Mihály é des apám is. Gye re keket is 
alkalmaztak, sze get húzni a zsa luzatra 
felhasznált desz kákból, és e gyéb apró 
munkára. Gye rekként dolgozott itt Szőke 
Károly (Há tulsó utca) is. A halom te tején 
folytatott mun kálatok közben egy ő si nagy 
temetőt ta láltak, a rengeteg cson tot egy 
köbméter nagyságú foszni desz ká ból ké-
szült ládába helyezték és vissza ás ták az 
alapzathoz. Lehet, hogy betont is öntöttek 
rá. Ren ge teg régi magyar pénzt találtak, 
li kas ga ras tól ősi pénz ér me kig mindent. A 
ha ta lom mindeniket el vitte. Ki tudja, hogy 
még mit találtak itt. Ez zel kapcsolatosan 
teljes ti toktartást ren deltek el. Az 1400-as 
években egy ó ri ás lakott a Bogyénben, 
2,5 méter magas volt és 180-200 kilós, 
és imádkozni járt a Nagy-halomra. Cser-
nát falu húsz leg e rő sebb férfiját pillanatok 
a latt földre teperte, húsz embernek való 
üst nyi pityókatokányt pil lanatok alatt meg-
evett. Vele ijesztették a gyermekeket, de 
mindenki félt tőle. Nagy szüleim ko rá ban is 
voltak hatalmas em berek. Például Bu na 
András (Irénke né ni nagyapja, Cser nát-
falu, Hátulsó utca, most Ady Endre út 58. 
szám), aki mindkét ki feszített karjára két-
két zsák cementet ra kott, és így ment fel 
pillanatok alatt a har madik e me let re. Nagy 
Buna András, a volt kollektív el nök Bálint 
András anyai nagy apja volt még ilyen 
hatalmas ember. Az erdőn fa ki termelés 
közben, egy ha tal mas tönköt, a mit tíz 
ember se tudott meg emelni, e gye dül 
úgy feldobta a sze kér re, hogy min den 

összetörött alatta. Vagy gye rek ko rom ban 
Péter András (Cser nátfalu, Vá sár ut ca), 
aki a sárba ra gadt szekeret, amit most 
csak egy traktor tud na kihúzni, csak úgy 
ki emelt a sárból. I deje volna egy tisz tes sé-
ges ré gész csa pat tal ásatásokat vé gez ni a 
Nagy-halmon, de a másik kettőn is. A víz-
tároló felelőse 1952. április 13-tól e gé szen 
1975. no vem ber 23-ig Kuti Kál mán (1922. 
december 28. - 2008. de cem ber 30.) volt, 
neje Jakab I lona (sz. 1926. ja nuár 17.) a 
Precizia gyár ban dolgozott. A Nagy-halom 
bánya mel let ti szolgálati la kásban éltek. 
Két gye re kük született Kál mán (1948. 
november 11. - 1977. május 11.) és 
Klára (1952. március 1. - 1981. már cius 
24.). Utánuk egy Filip ne vezetű csa lád 
költözött ide. A Fás-ha lom és kör nyé ke 
a kertészkedés és gyü möl csös vi lá ga 
volt. Nem véletlen, hogy Hét faluban, ide 
építették a híres gazdasági is kolát, ahol 
pont a Fás-halom említett te rü letein folyt 
a színvonalas kertészkedés, és itt volt az 
ő si gyümölcsfajták Erdély szer te elismert 
fa iskolája. Egy gyönyörű a kácos sétány is 
volt, amit még a gaz da sá gi iskola igaz ga-
tója Götz Béla és fe les sége Bekes Bor bá-
la ültettek, meg egy hely a majálisok, és 
más ünnepek szá má ra. A Peltán-halom 
nyúl ványában még gye rekkoromban is 
mű ködött a dögkert. A néptanács által 
al kal mazott magyar ci gá nyok laktak itt, 
és a Hétfaluból össze sze dett beteg álla-
tokat itt égették el egy kre matóriumban, 
de csont jaikat kétszáz mé terre lennebb 
te met ték el. A második világ háborúban a 
fű részgyárat bombázták, de a két bomba 
té vedésből a csonttemető mel lé esett. 
Pün kösti, akinek a Soós utca vé gében 
volt a malma, ezekbe a gödrökbe csap-
tat ta a Dirba vizét és halakat ten yész tett. 
Bálint Mihály (Hátulsó utca) és a kör nyék 
gyerekcsapata, pedig strandolásra is 
használta. A táltosok korában az itt ke zelt 
beteg emberek közül, akik meghaltak, i de 
temették, vagy itt égették el. A jár vá nyos 
betegeket külön helyen kezelték, mész-
gödörbe temették. A döglött ál la tok ból a 
táltosok jósoltak, hisz az állat teste fe le 
múlt és fele jövő. Vékony lép gyenge te let 
jelentett, vastag szőr pedig nehéz te let. 
Gyerekkoromban még különös kövek 
vol tak a halmokon, de a mezőn is. Később 
tud tam meg, hogy ősi mitológiánk szerint 
ezek védőkövek. Szerepük az volt, hogy 
meg védjék a családot, a mezőt, a házat, 
a templomot, a kaszálót mindenféle rossz-
tól. A három patak összefolyása, va la mint 
a három halom által közrezárt te rü let -több 
helyen életveszélyes mo csa rak kal- ked-
vezett az ide betelepült be se nyők életvi-
telének és harcmodorjának. 

*
Csernátfalut két részre választja a Szent 

Mi hály templom. Tőle az erdőig terjedő, és 
a Csernát-patak, valamint a Rajna-pa tak 
(amit Tóvölgyi-pataknak is neveztek a fa lu 
részén) által közrezárt területet E ger nek 
nevezték. Táltosaink másik részének ez 
képezte a világát. A Hét-forrás he gye i nek 
a hármas taglalása biztosította a tál tos 
tevékenységek már említett rend sze rét. 
Barlangok is voltak az élelem tá ro lá sá ra, 
vagy rejtőzésre vész esetén. Innen volt 

kijárás a Bolnoki várhoz, innen vezetett 
a Tyúktetőn keresztül az átjáró a Garcsin 
völ gyébe, ami utolsó menedékhely is volt 
a ránk támadó népek idején. A Hét-forrás-
tól a Hegyes-hegyig (Bivaly-legelő) a ju-
hász ko dás, állattartás, legeltetés szakrális 
vi lá ga tartozott az egyik táltoshoz. Mindent 
tu dott az állatokról, gyógyította, sza po rí-
tot ta, betanította. Sajnos ezen nagy tu-
dá sú juhász-táltosaink idővel kihaltak, és 
egy re több idegen juhászt alkalmaztak, 
akik ezt az ősi tudást már nem ismerték. 
Gye rekkoromban még egy Vili nevezetű 
kecs kepásztor tudott mesélni e régi szép 
i dők ről. A főtáltos vidéke volt a Hét-forrás. 
Már a neve is szent, szertartások, nép-
ün nepélyek, zarándoklás helyszíne volt. 
Gye rekkoromra már csak a kirándulás 
nép mozgalma őrizte meg a régi ha gyo-
mányt. Ide tartozott a Poján-kő oltára, őr-
he lye, kilátása. Ősi beavató szertartások, 
ré vülések színhelye volt. Hegyi táltosaink 
to tem állata a farkas volt. Az öregek is ren-
geteg olyan hagyományt meséltek, a mely 
a farkasok misztikus világához tar to zik. 
Táltosainknak lélekőrző feladata is volt: 
vigyáznia kellett arra, hogy az ár tal mas 
szellemek ragadozó állatok képében meg 
ne jelenjenek és el ne rabolják az em berek 
lelkét. A hegyen voltak a kü lön le gesen 
gyógyító források. A bányával szem ben 
az alsó Büdös-víz, a Hétforrás al ján pedig 
a felső Büdös-víz. A vulkanikus e redetű 
Hegyes-hegy (Füstölő-hegy) alján bor-
vízforrás, a Pancsó felső részénél pedig 
egy gyógytó is volt, nem beszélve a ren ge-
teg forrásról. Táltosaink mindenikről tud-
ták, hogy milyen betegség kezelhető vele, 
vagy előzhető meg. Szárazság idején itt 
tar tották az esőt hozó szertartást. A vörös 
a gyag és a szürke agyag (vagy huma) be-
tegségek kezelésére kiváló minőségben 
még most is jelen van. Táltosaink ezeket 
is kúrák formájában használták. A gyag e-
dé nyek és egyebek készítésére is kiváló 
hely, itt működtettek égető kemencéket 
is. A gyógyító táltosok rendelkeztek az 
er dő alatti temetővel Az ősök tisztelete 
nagy hagyomány volt. Különböző kö vek-
kel őrizték örök álmukat. A Csernát-patak 
men ti bánya megnyitásánál régi csontok 
és pénzdarabok is előkerültek, de sajnos 
el is tűntek. Köteles nevezetű férfi kikö-
tötte ma gát a bánya fölé, és így véste, 
darabolta a sziklát törmelékké, amit majd 
meg vá sá roltak tőle. Később robbantással 
ter mel ték a törmeléket. A bánya alatti be-
tongát 1925-ben épült, és építő mestere 
Kiss Já nos volt. 1900 és 1912 között a 
cser nát fa lusi iskolások ültették a temető 
fölötti luc fenyő erdőt, ami addig kopár 
domb volt. Nem hiába Cernátfalunak Thar-
nátfalva, Tar-hát falva volt az ősi neve. 
Minden hegynek, domb nak megvolt a 
saját története, hi e delme, meséje.

Táltosaink, akik szkíta-hun nép vi se let-
ben jártak, hosszú hajat viseltek, egymás 
kö zött tűzzel, füsttel, csángálással kom-
mu nikáltak. Ha valamit jelben nem tudtak 
to vábbadni, akkor elutaztak egymáshoz. 
Bi zonyos időkben a hegyen találkoztak és 
átadták a tudást azoknak, akik a völgy ben 
voltak. 

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Szerkesztőség

Bácsfalu szülötteinek találkozója
Július 27-28 -án szervezték meg első 

al kalommal a Bácsfalu szülötteinek ta lál ko
zóját. A találkozó kapcsán be szél get tünk el 
Barcsa István bácsfalusi e van gé li kus lel
késszel, a Találkozó egyik fő szer ve zőjével.

Honnan adódott az ötlet, hogy bács
fa lusi találkozót szervezzenek? 

2011-ben megünnepeltük a templom 
é pí tésének 200-ik évfordulóját, és ekkor 
döb ben tünk rá, hogy Bácsfaluhoz mint 
közösséghezsokkal többenkötődnek,
mind a há nyat mi a gyülekezetben nyil-
vántartunk. 

A találkozó megszervezésének gon do-
latatulajdonképpen2012őszénszületett
meg. Kellemesen gondolok vissza arra a 
pil lanatra, amikor a Brassói Magyar Napok 
egyikszínházielőadásánakszünetében,
Bá lint Károly gondnokkal arról be szél-
gettünk,hogymilyen jelentőseseményt
szer vez zünk 2013-ban, ami megmozgatja 
Bács falu illetve Négyfalu magyarságát.

Azt kell értenünk, hogy a Találkozóra 
majd nem egy évig készültek?

Igen, majdnem egy évet. Mert egy ilyen 
“vi lágtalálkozó” alkalmával szükséges a 
pon tos adatbázis elkészítése. Nagyon so-
kan valahol máshol élnek, valahol a nagy-
vi lágban építették fel egzisztenciájukat. A 
pon tos adatbázis elkészítésébe “o rosz lán-
ré szt” vállalt Simon András ny. tanító és 
Ve res Partin Idany.tanár,presbiter.Ők
vol tak azok, akik hivatásuk során nagyon 
jól ismerték és ismerik a közösséget. 

Már az év elején elkészítettük a meg-
hí vót és azt eljuttattuk azoknak, akik 
Bács fa luban születtek, de ma már valahol 
más hol élnek. 

Hogyan reagált a közösség, a “bács
fa lusiak” erre a találkozóra?

A találkozó szervezését mindenki nagy 
örömmelfogadta.Aszülők,rokonokörültek,
hogy megszervezzük a találkozót, hogy erre 
gyermekeik, rokonaik ha za jön nek. 

Ez alkalommal régi osztálytársak is 
meg keresték egymást, ismét felvették a 
kap csolatot, találkoztak. E szervezéssel 
kil éptünk a gyülekezet határain. 
Atalálkozóelőttihónapokbantelefonon

érdeklődtek,netten jelentkeztek.Még
azokisnagyérdeklődéssel fogadtákaz
e seményt, akik betegség vagy más ok 
miatt nem tudtak eljönni, hazalátogatni.

Kétnaposnak szánt ünnep! Hogyan 
a lakult a szombati program?

Az elmúlt évekhez képest, ami egy 
ilyen na gyobb szabású rendezvény meg-
szer ve zését illet, most már rendelkezünk 
némi ta pasztalattal. Tudjuk, hogy mennyi 
a kö zös ség bíró képessége. 

Szombaton a programot a zágoni ifjúsá-
gi fú vószenekar szabadtéri hangversenye 
nyitottameg.Azünnepreösszegyűlt
né pes gyülekezet részvett a templomba 
szer ve zett programokon. Bálint Árpád 
gyülekezetifelügyelőköszöntötteazegy
be gyü le kezett bácsfalusiakat, majd az 
ünnepről,atalálkozólényegérőlszóltam
a kö zös ség nek. Ezt követte a Múltunk és 
Je le nünkcíműelőadás,amelynektörté-
nelmivetületérőlRab Sándor történész, a 
ha gyo mányokról Barkó Etelka ny. tanár-
nő,majdeztkövetőenazegyházközség
jelenérőlésjövőbeliterveirőlbeszéltema

kö zös ségnek. 
Hogyan alakult a szombati nap to

váb bi programja?
Azelőadásutána jelenlevőkmegte

kint hették a kiállítást, ahol Gyulai-Nagy 
Mar git, György Papp Margit és Gírás 
An nafestőművészekfestményeit,Gírás 
Ist ván és mások fényképeit tekinthették 
megazérdeklődők.Ezidőalattazágoni 
if júsági fúvószenekar szabadtéri kon-
cert jét hall gathatták meg. Jó volt látni 
amintrégiismerősöktalálkoztak,beszél
get tek, ö rül tek a találkozásnak.

A szünet után Simon András ny. ta-
nítóBácsfaluszemélyiségeirőlbeszélt.
Meg ha tódva mondta el, hogy a múltban 
és je lenben egyaránt Bácsfaluból sokan 
e mel kedtek ki és váltak híres emberekké. 

Simon András szavait dr. Kovács 
Le hel István ismegerősítette,akiIstók 
Já nosszobrászművészrőltartottvetített
előadást.
Eztkövetőenaközösségmeghallgatta

Só lyom Tamás orgonajátékát, Kovács 
E mese és Jani András szavalatát, a Duo 
Pastores trombitajátékát, Pál Mi hály és 
Hatházi Mihály Rákóczy ke ser gőjét, és 
továbbá a Mácsafej koncertjét.

Milyen volta a találkozó vasárnapi 
prog ramja?

A találkozó vasárnapi programját a 
négy falusi fúvószenekar szabadtéri 
hang ver senye nyitotta meg. D.e. 11-órától 
pe dig ünnepi istentiszteletet tartottunk. Ez 
alkalommal Ft. Adorjáni Dezső Zol tán 
püspök úr hirdette Isten igéjét, aki szív-
hez szólóan összefoglalta a találkozó 
ü zenetét, és egyben kihangsúlyozta, 
hogy áldást hordozókká és áldást köz-
vetítőkkékellváljunk.Afőpásztorkihang
sú lyozta azt is, hogy közösségeinknek, 
gyülekezetünknekakkorvanjövője,haa
fiatalcsaládokvállaljákagyermekáldást,
úgyahogyaztőseiktették.

Az istentiszteleten jelen volt Nt. Ze
le nák József esperes is, aki a liturgiai 
szol gá latot végezte, valamint köszöntötte 
a gyülekezetet. 

Mi volt még jelentős az istentiszte
le ten?
Számomramindigjelentősaz,amikor

egy templom zsúfolásig telik meg. Az 
istentiszteletenérződöttegymagasztos
han gulat, és ehhez sok minden hoz zá já-
rult.Egyházunkelőjárói,apolitikusokés
közéleti személyek a népviseletbe öltözött 
asszonyok, a vendégek és meghívottak 
je lenléte fokozta az ünnepi hangulatot. 

Az istentisztelet keretében díj ki osz tás ra 
is került sor. Simon András ny. tanítót, a 
bácsfalusigyülekezetegykorifelügyelőjét
a Borcsa Mihály Díjjal tüntettük ki. 

Hogyan jött létre ez a díj?
Agyülekezetünkvezetőségefelismer-

te, hogy a közösségi és a kulturális élet 
szer ve zéséhez az egyházközség mellett 
szük séges egy civil egyesület lét re ho zá-
sa. Ez év elején hoztuk létre a Borcsa 
Mihály Keresztyén Kulturális Egyesületet, 
a mely kuratóriuma létrehozta a Borcsa 
Mihály Díjat. 

Borcsa Mihály 1857-1904 között volt a 
bács falusi gyülekezet lelkipásztora, aki a 
közösségért, nemzetért és hazáért küz-

dött és munkálkodott. 
Azegyesületkuratóriumaegyöntetűen

Si  mon Andrást javasolta e díjra, mert ta-
nítói,lévitalelkésziésfelügyelőmunkája
által, népét, nemzetét és egyházát szol-
gál ta. 

Lelkész úr, említette, hogy az is ten
tisz teleten politikusok, közéleti sze
mé lyek is részvettek. Kik voltak jelen?

Minden ilyen fontosabb egyházi e se-
ményre,meghívjukaközéletvezetőitis.
Ez alkalommal megtisztelt jelenlétével és 
köszöntötteazünneplőketKovács Attila 
a Brassó megyei RMDSZ elnöke, Magdó 
Já nos főkonzul,Radu Nistor Florea 
Négy falu polgármestere és Géczi Gellért 
Négy falu alpolgármestere. 

Mire van szükség, hogy egy ilyen 
ta lálkozót megszervezzenek?

Egy szóval fogalmazva, sok mindenre. 
Előszörisjómunkaközösségre,munka
tár sakra, és anyagi fedezékre. De talán a 
mun katársak a legfontosabbak. A gyü le-
ke zeti munkatársak mellett megemlítem 
Rab Sándor segítségét és dr. Kovács 
Le hel István áldozatos munkáját, aki ez 
al kalomra megszerkesztette az 56 bács
fa lusicíműkönyvetis.

E kétnapos rendezvény során mi lyen 
visszajelzések értékelték a ta lál ko zót? 
Az önök szempontjából, ho gyan sike-
rült a találkozó?
A találkozón résztvevők örömüket

fe jez ték ki, hogy ezt az ünnepet meg-
szer vez tük. Az emberek arcán látható 
volt a meg e légedés, az öröm, hogy itthon 
lehettek, ta lálkozhattak. 

A mi szempontunkból is a találkozó si-
keresnekkönyvelhetőel,egyrésztazért,
mert a programok sikeresen és el kép-
ze lé seink szerint zajlottak le, másrészt 
a zért, mert a közösség jelen volt és ez 
általmegteremtődöttazünnepihangulat.

Lesze a találkozónak folytatása?
E kérdést már sokan feltették. Ter mé-

sze tes, hogy igen. Van igény rá, ér dek-
lődnekhatároninnenéshatárontúlról.A
szálakat,amelyekaszülőföldhözkötikaz
embereket a találkozások, az ün nep sé gek 
általerősítjük.Mertszépországahazája
azemberneksok lehet,deszülőföldje
csak egy. 

Köszönjük a beszélgetést!

Folytatás a 2. oldalról.)
Csillagászati pontossággal több szer-

tar tásuk volt egy évben.
Fontos volt a Kerecseny sólyom röp-

te té se (most Ka rácsony), ahol a közénk 
ho zott lelket el dobolták, tovább adták, és 
hej ge téssel el üldözték a sötétséget és a 
rosszszellemeket.Atűzszertartástostor
csat tog tatással fejezték be. Hasonlóan 
fontosvoltajúnius21ike.Anőitáltosok
vol tak a báb asszonyok. Mária Terézia 
a zér t tiltatta be az otthon szülést, hogy 
azőorvosaifelügyeletealattrögtönész
revegyékaszületendőtáltosgyerekeket,
ésezeketelistűntessék,megfosztvaa
magyarságotazősitudásátadásától.A
táltosgyerekekismertetőjeleivoltakahat
ujj, vagy a két sor fog stb. A gyerekeknek 
e gyedül nem volt szabad felmenni a hegy-
re. Tündérek, tör pék, manók világán át 
csak a táltosok ka lauzolták a gyerekeket, 
meg tanítva a ter mészet tiszteletét, sze re-
tetét. Egy régi mon da szerint a Lovak-ha-
vasánakétBabkirályfiverekedettako
ronáért, ezért ne vez ték Kis-Babnak, il let ve 
Nagy-Babnak a két csúcsot. A kü lön leges 
ösvényeket, kü lönleges kövek je lez ték. 
A forrásokat tisz telték, mindig kö vek kel 
kirakták és tisz tán tartották, a szer tar-
tások keretében meg áldották a forrást, és 
annak vízét ívó ját. A források mellé nyír fát 
isültettek,valamintszoborszerűköveket
helyeztek el, a mik megvédték a forrást 
a kiszáradástól. A Hegyes-hegy alatti 
gyógy vizek mellett így alakult ki a Nyíres.

Jött a szocialista iparosításnak nevezett 
gyar matosítás újabb szakasza. A behozott 
újmunkaerőegyrészeaközbiztonság
romlásáhozvezetett.Aházakelőtt lévő
me sepadokat ezért a csángóság le bon-
tot ta, felszámolta. Télen még a sutúban, a 
katlan körül, vagy a kemence melegénél 
meséltekazöregek,deőketsajnosatál
tos lovak elvitték Csaba királyunk csillag 
ös vényén. Nemsokára a kemencéket is 
le bontották. Ki fogja tovább mesélni utó-
dainknakőseinktáltosvilágát?

Bencze Mihály

A barcasági 
Csernátfalu ... 
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Kiss Béla ny. lelkipásztor

A k i k  e l ő t t e m  j á r t a k
dr. Rab István

S i m o n  A n d r á s  m é l t a t á s a
Nagy öröm és megtiszteltetés szá

mom ra, a tanítványnak, hogy egyházunk 
temp lo mában e méltó gyülekezet előtt 
ta ní tó mes terének, tisztelt Simon András 
ér de me iről beszélhet.

Köszönöm ezt a lehetőséget, amelyre e 
szerencsés alkalom adódott az egy há zunk 
által szervezett gyülekezeti ünnep, Bács
falu szülötteinek találkozója és a Bor csa 
Mihály Keresztyén Egyesület által lét re
hozott díjának átadása, első alkalommal.

Méltán érdemli meg az elismerés sza
vait, aki olyan hosszas ideig, szerteágazó, 
meg határozó és látható módon, s mégis 
mind végig fáradhatatlan lelkesedéssel és 
hit tel tevékenykedett iskolánkért, egy há
zunk ért, közösségünkért és nem utolsó 
sor ban magyarságunkért.

A népes bácsfalusi Simon család leg i
dő sebb személye.

Ki ne ismerné ezt a nevet, a barcasági 
csán góföldön? De ki is ő?

1920. szeptember 29én Szent Mihály 
nap ján, Bácsfaluban, jó gazda föld mű ve
sek családjában látott napvilágot. É des
ap ja falunk vezetőtanácsának tagja, a 
fú vós zenekar, a színjátszó csoport és az 
ön kéntes tűzoltó egyesületnek aktív tagja 
és parancsnoka volt.

Elemi iskolai oktatását Bácsfaluban és 
Cser nátfaluban végezte. 

Szülei, de főleg nagynénje Herszényi 
An na tanítónő biztatására az 14 osztály 
el végzése után, értelmiségi pályára lép és 
19311939 között a nagyenyedi Bethlen 
Gá bor Kollégium Református Tanítóképző 
je les diákja, ahol megszerzi tanítói ké pe sí
tését és ezt követően a kántori oklevelét is.

A kollégiumban töltött évek, fe le lős ség
ter hes munkára nevelték, a népnevelő 
min den napi tevékenységére, amit az akkori 
ok tatóinak tulajdonít, akik nagy többsége, 
ké sőbb 1945ben az újonnan megalakult 
ko lozsvári egyetemek hírneves tanárai 
let tek.

Munkássági éveinek megkezdése ne
héz időkhöz fűződik, 1939. szeptember 
1. a második világháború kitörésének 
nap já hoz, amikor kántortanítói oklevéllel 
si ke resen pályázik a Brassói Evangélikus 
Is kola megüresedett tanítói állására. 1939
1941es iskolai tanévekben megkezdi 
mun káját. Tevékenységi köre a tanítói 
fe la datok mellett a kulturális munka el vég
zé sére is kötelezte, az ifjúsági kör és az 
egy házközség keretében.

1941 őszén Nt. Gilich Fülöp lelkészünk, 
ké sőbbi esperes, biztatására és Ft. Argay 
György püspökünk jóváhagyásával lévita 
lel készi oklevelet szerzett. 

Egyházunk vezetőségének meg bí zá
sá ból Oltszakadátra került, ahol az 1941
1942es tanévben a magyar oktatást és 
az Evangélikus Egyházközség irányítását 
lát ta el. Ez alkalommal a püspökség fel ha
talmazásából 1941 szeptemberében egy 
történelmi feladatnak tesz eleget. Át ve szi 
a szebeni Evangélikus Szász Egy ház 
Püspökségétől az addig, neki a lá ren delt, 
oltszakadáti magyar evangélikus temp lom, 
iskola és az egyházközség tel jes vagyonát 
és intézte az elszakadáshoz szük séges 
jogi eljárásokat. 

Egyházunk megbízatásának eleget téve 

Olt szakadáton visszatért szülőföldjére, 
a hol a püspökség kinevezése alapján 
19431945 között a hosszúfalualszegi 
e van gé likus iskola tanítója volt. 

1945ben egy újabb, felelősségteljes 
meg bízatás várt rá, amire alkalmat adott 
az új, dr. Groza Péter kormány tanügyi 
tör vénye, amely biztosította a nemzeti ki
sebb ségek minden szintű anyanyelvi ok
ta tását. Megkezdődött az önálló magyar 
is kolák szervezése, köztük a bácsfalusi 
el ső magyar nyelvű hétosztályos állami 
is koláé is. E megbízatást odaadó lel ke
se déssel végezte, számos tanító és tanár 
kol legáival és nem utolsó sorban egy ház
köz ségünkkel és a szülőkkel karöltve.

1945től 1980ig, nyugdíjazásáig, 35 
é ven keresztül szülőfaluja, Bácsfalu, is ko
lá jában szorgalmasan és eredményesen 
vé gezte teendőit, mint igazgatótanító. 

1968ban egy újabb megbízatás révén, 
két évig, az újonnan alakult megyei tan
fe lügyelőségen a magyar iskolai oktatás 
i rányítását végezte. 

1970ben visszatért iskolájába, is ko
lánk ba, ez alkalommal mint magyartör
té nelemszakos tanári minősítésben, 
a me lyet Kolozsváron szerez, iskolai pá
lya futása utolsó évtizedében.

41 évig pedagógusként kifejtett mun
ká ja, amelyből 21 évig iskola igazgató 
nem csak a bácsfalusi iskolához kötődik, 
és nem hagyhatom ki e méltatásból vá
ro sunk első magyar tagozatú kö zép is ko
lá jának megszervezésében az 1950es 
é vek végén és ugyanakkor az 1990es 
é vek elején, pedig, az önálló magyar 
nyel vű Zajzoni Rab István középiskola 
be in dí tá sában vállalt fontos szerepét.

Nyugodtan mondhatom, hogy Simon 
And rás magyar iskoláink egyik ápolója, 
azok fáradhatatlan fenntartója, szervezője 
volt és a mai kedvezőtlen sorsuknak is 
lel kén viselője.

Eredményes tanítóitanári munkájáért 
áll ami kitüntetésben is részesült.

Nem tudom Simon Andris bácsi, a ho
gyan szólítjuk manapság legtöbbjeink, ho
gyan képzelte életét akkor, amikor pá lya
futását 75 évvel ezelőtt 1939ben kezd te, 
mint tanító vagy később 1970ben, a mi kor 
mint tanár folytatta, de 93 esztendőt ta lán 
ő sem tervezett. Szerencséjére és fő
képp a mi szerencsénkre megérte ezt a 
szép kort (élettársával együtt) és úgy ér te 
meg, hogy szelleme friss, ér dek lő dé se 
széleskörű maradt, tanácsainak ér té ke 
egyre csak nőtt. 

Említésre méltó az is, hogy nemcsak 
a pedagógus közösségek munkájában 
vet te ki aktívan részét. Falunk, városunk 
gaz  dasági, szellemi társadalmi életének 
szer vezője és irányítója volt. A me ző gaz
da ság, a föld hasznos és jól meg mű ve lé se, 
a kertészkedés egyik igen fontos  még 
gyerekkori  foglalkozása és gon dos kodása. 
Az 1989es változások után oda adással 
részt vett a mezőgazdasági tár sulatok meg
szervezésében és ve ze té sében, a 18as 
földtörvény vég re haj tá sá ban. 1989 és 2009 
között a városi föld te rület rendező bizottság 
tagja, a Négy fa lusi Gazdakör indítványozója 
és szer ve zője volt. Az 1990ben megalakult 
Bar ca sági Csángó Alapítvány első alapító 

el nöke. 
Nem utolsó sorban, legmagasabb el is

me résben részesült egyházi személyiség 
is, akit Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püs pö
künk Reményik Sándor plakettjével tisz
tel te meg, mindazon egyházi te vé keny sé
géért, amit kezdetben mint lévitalelkész, 
kán tor, majd később mint felügyelő, a mi kor 
egyházunk egységének meg vé dé sé ben 
vállalt nehéz munkát, amit odaadó lel
kesedéssel és eredményesen végzett. 

Amint láthatjuk Simon András é let fe la
da tául a magyar közösségek szolgálatát 
vá lasztotta. Szolgáló emberként élt, nevelt 
és alkotott. Olyan egyéniség, aki ne he
zebb történelmi időkben is erőt, bizalmat 
és hitet sugárzott.

Ha most ezen ünnep kapcsán ki kel le ne 
emelni egy dolgot az ünnepeltről, amit egy 
tanítvány a legfontosabbnak tart, mes te re 
életéből, akkor az emberséget, a má sok 
személyes tiszteletét emelem ki. So kat 
lehetett tőle tanulni, sokan kö szön het jük 
neki életpályánk irányát, sok féle is meretet 

adott át, de amit soha és senki nem felejt 
és nem felejthet el: a sze mé lyes, nagyon 
baráti, nagyon közeli, na gyon emberi vi
szonyulását azokhoz akik körülötte voltak.

Nekem igazi mesterem volt, akitől sokat 
le hetett tanulni, és aki sohasem szűnt meg 
egykori tanítványait, embertársait tá mo
gatni, gonddal követni pályájukat. A mes
terből mentor lett, a tanítványból mun ka társ, 
kollega, barát, önmagáért is meg ál ló, de 
háláját soha el nem felejtő, maga is tanító, 
tanár, oktató, az örökséget to váb badó, 
embereket nevelő, vezető e gyé ni ség.

A lánc nem szakadt meg!
Mit is kíván a tanítvány? És engedjék 

meg, hogy tegyem ezt az ünnepségen 
részt vevők nevében is.

Egészséget, tiszta tudatot, szép és 
sze retetteli öregséget, hosszú életet, és 
maj dan továbbélést a tanítványok, em ber
tár sak és azok utódainak emlékezetében.

Isten adjon továbbra is neki, szeretett 
csa ládja körében erőt és egészséget.

Erős vár a mi Istenünk!

Második kép. Ahogyan a korban e lőt
tünk lévő lelkészgeneráció lelki és szel
lemi irányítójának Járosi Andort mondta, 
úgy a mi lelkésznemzedékünk Argay 
György püspökben kapta azt a lelki ta ní
tót és nevelőt, aki személyiségével, lelki 
a jándékaival, személyes példamutatá
sával ki törölhetetlen nyomot hagyott szí
vünk ben, lelkünkben. A lelkészi szolgálat 
ter he inek viselésében, a csüggedésben 
és a sikertelenségek láttán hányszor 
gon dol tunk rá, tanítására, tanácsaira, 
példájára. 

1941. május 28án az egyházkerület 
19 egy házközsége 26 szavazattal 14 
el le né ben választotta püspöknek Argay 
György aradbánsági esperest. Az 1941. 
évi közgyűlés biztosította a megválasztott 
szu perintendenst bizalmáról, odaadó tá
mo gatásáról. Bár az ünnepélyes beiktatás 
mind ezidáig nem történhetett meg, köz
gyű lés kimondja, hogy a megválasztott 
szu perintendenst teljes püspöki joggal fel
ru házott főpásztornak tekinti, s felruházza 
min dazon jogok gyakorlásával, amelyek 
az egyházi alkotmány paragrafusai sze
rint a püspököt megilletik 

Az 1948. május 11i XV. közgyűlés elis

me réssel állapítja meg, hogy a nép köz tár
saság demokratikus kormánya felis mer te 
evangélikus egyházunk népi jel le gét és 
elismerésével véget vetett egy több, mint 
25 év óta fennálló sérelemnek, me lyek
nek orvoslását a korábbi párt kor má nyok 
ismételten kilátásba helyezték, de so ha 
meg sem kísérelték. Elrendeli a 7 év vel 
ezelőtt megválasztott s most az ál lam által 
is elismert püspöknek a kerületi köz gyűlés 
keretében való ünnepélyes be ik tatását. A 
püspök esküje után főjegyző fel ruházza 
püspököt a főpásztori tiszt a rany ból ké
szített örök szimbólumával, a ke reszttel.

Argay György 1950ben költözött Ko
lozs várra és foglalta el ugyanakkor a ko
lozs vári egyházközség lelkészi állását is. 
A szó igazi értelmében “lelkipásztor” volt. 
Ki lométereken át gyalogolt a temetési 
me net élén a régi Hóstáttól (akkor még 
volt és élt Kolozsvár éléskamarája) a 
há zson gár di temetőig. Egyházközségi 
fizetéséről le mondott, hogy Kolozsvár 
segédlelkészt al kalmazhasson. 67 éves 
volt, mikor egy maga 284 beteglátogatást 
végzett. Jobban is merte a klinikai épüle
teket, mint maguk az orvosok. 

(Folytatjuk.)


