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Kovács leHel István

125 éve volt a magyar
millennium

1895. december 31-én éjfélkor 
Magyarország egész területén 
egyszerre megkondultak a ha-
rangok: megkezdődött az egy 
esztendőn át tartó ünnepség-
sorozat, amellyel a magyarság 
állama fönnállásának 1000. év-
fordulóját köszöntötte.

Az országos méretű millenniu-
mi ünnepségek, rendezvények 
szinte minden településen cse-
lekvésre késztették az embere-
ket. A millenniumi emlékfákat 
Darányi Ignácz földművelési mi-
niszter kezdeményezésére kezd-
ték ültetni szerte az országban. 
A türkösi római katolikus iskola 
kerítése mellé is ekkor ültették 
a fenyőfákat.

A millenniumi ünnepségsoro-
zat 1896. május 2. és október 31. 
között zajlott le országszerte. Az 
ünnepségnek része volt a millen-
niumi kiállítás. A nagyszabású ki-
állítást 520 000 négyzetméteren 
rendezték meg a Városligetben, 
melyet Ferenc József nyitott 
meg 1896. május 2-án. A 240 
pavilonban kizárólag magyar 
eredetű tárgyakat, alkotásokat, 
gyártmányokat és termékeket 
mutattak be. A Révai Lexikon 
statisztikája szerint az állandó és 
időszaki kiállítók száma együtt-
véve 21 310 volt.

A kiállításon hétfalusi csángó 
házat is építettek, Sipos András-
né Bereczki Anna vezetésével 
bemutatták a hétfalusi csángók 
életkörülményeit, szokásait. 
Maga Erzsébet királyné is vásá-
rolt a híres csángó szőttesekből.

A képviselőház 1896. április 21-
én ünnepélyes ülésen tárgyalta 
és fogadta el azt a törvénycik-
ket, amely az ezredéves ünnepet 
törvénybe iktatta. (1896. évi VIII. 
törvénycikk A honalapítás ezre-
dik évfordulójának megörökíté-
sére alkotandó művekről).

A törvény így kezdődik:
1. § A törvényhozás a hona-

lapítás ezredik évfordulójának 
maradandó emlékekkel való 
megörökítése céljából elhatá-

rozza, hogy
a) Budapesten a városligetnek 

az Andrássy-út és a tó közötti ré-
szében a honalapító Árpádot és a 
nemzet egész történelmi múltját 
megörökítő emlékművet állít,

b) az ország hét különböző 
pontján, nevezetesen: a mun-
kácsi várhegyen, a nyitrai Zobor 
hegyen, a Morva vizének a Duná-
ba torkolásánál emelkedő dévé-
nyi várhegyen, Pannonhalmán, 
a zimonyi várhegyen, Puszta-
szeren és a brassói Cenk-hegyen 
emlékoszlopokat emel,

c) Budapesten a várban a 
Nagy-Boldogasszonyról elneve-
zett koronázási templom mel-
letti Halászbástyán Szent István 
király lovas szobrát állítja fel,

d) országos szépművészeti mú-
zeumot létesít, s annak gyűjte-
ményei befogadására Budapes-
ten alkalmas helyen megfelelő 
épületet emel,

e) az ország különböző vidéke-
in 400 új népiskolát állít fel.

A kiállítási épületek összkölt-
sége meghaladta a 4,5 millió fo-
rintot, az emlékhelyek megépí-
tésére pedig 5,2 milliót szántak.

Az 1896-es ezredéves országos 
kiállítás egyik sikeres alkotása a 
Néprajzi Falu volt.

A szoros határidő miatt az épü-
letek főként fából épültek, ám 
a nagy sikerre való tekintettel 
1904 és 1908 között egy részüket 
tartós anyagokból újraépítették. 
Ma is áll például Vajdahunyad 
várának másolata.

A hazánk tájegységeinek népi 
építészetét, jellegzetes háztípu-
sait bemutató kiállítási falut 24 
lakóház, 4 középület (templom, 
községháza, iskola, kórház) és 
egy csárda alkotta. A Fehér me-
gyei cigánysátor és a Veszprém 
megyei szentgaáli ház mellett 
épült fel a millenniumi kiállí-
táson a hétfalusi csángó ház, 
amely a hétfalusiak néprajzi 
gyűjteményét, háziipari kelléke-
it mutatta be.

„A csángó házat Brassó megye 

építtette, az utolsó cserepe is 
Csernátfaluból került ide.” – ál-
lítja az Ethnographia 83. évfolya-
mában (1972) megjelent 1. száma 
(567. oldal).

A Vasárnapi Újság 1896. 43. év-
folyam 2. számában olvashatjuk: 
„A borsodi házban búcsú, a csán-
góban lakodalom, a veszprémi-
ben téli társaság képe tárul majd 
a látogató elé. A viseletekben 
kápráztató változatosság, a jele-
netekben lüktető élet, az egész 
környezetben összhang; nem 
képesek-e elfeledtetni velünk, 
hogy tán nem is a kiállításban, s 
de ki tudná hol, a szép alföldön, 
Torockó kies vidékén, a Kalota-
szegen, a kövesdi matyó házban, 
vagy a csángók között vagyunk!”

A csángó házban bemutatták 
Sipos Jánosné Bereczki Anna 
csángó szőtteseit is. A Hétfalu 
1906-os, I. évfolyam, 4 száma így 
számol be az eseményről: „Időt 
és anyagi áldozatot nem kímél-
ve, saját költségén, az 1896. évi 
ezredéves kiállítás egész tartama 
alatt, a kiállítás területén állan-
dóan a szőttesek árusításával 
és Európa-szerte való terjesz-
tésével foglalkozott, mégpedig 
úgy anyagiakban, mint erkölcsi-
ekben, minden reményt felül-
múló eredménnyel.” A csángók 
nagyasszonyától maga Erzsébet 
királyné is vásárolt.

Már a Székely Nemzet 1895. má-
jus 13-ikai, 13. évfolyam, 72. szá-
ma így ír Sipos Jánosné tervéről:

Brassó-vármegye Hétfalu-
nak nevezett községeiben 
lakó, mintegy 20 ezer csángó-
ság etnográfiái tekintetben 
egyik legérdekesebb népfaja 
az országnak, ennek dacára 
a kiállítási falu tervéből egé-
szen kihagyták volna őket, ha 
a megye derék főispánjának 
eszébe nem jut egyebek kö-
zött a kiállításon ezt az erede-
ti s az országban még eddig 
kevésbé ismert magyar fajt 
is bemutatni. Brassó-várme-
gye tudvalevőleg 2 éven át 2 
százalékos pótadót szavazott 
meg kiállítási célokra. Ebből 
az összegből Brassó város 
iparát bőkezűen támogat-
hatják a kiállításban való rész-
vételében s jut abból valami 
a csángóknak is arra, hogy 
az ezeréves ünnepen meg-
jelenhessenek. A csángóház 
terve, mely a kiállítási falut 
fogja növelni, már készen 
is van. Maga a csángó nép 
rendkívül érdeklődik most a 
kiállítás iránt. A dologban kü-
lönben az a nevezetes, hogy 
Hétfaluban a mozgalom élén 
egy csángó asszony áll, Sipos 
Jánosné Csernátfalu község 
jegyzőjének neje. Siposné 
a csángó népéletet még 
egy eredeti lakodalmas me-
netben tervezi bemutatni, 
melyben legalább 200 festői 
öltözetű csángó venne részt. 

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Csukás Károly a Barcaság 
fafaragója

b. tomos Hajnal

Körtekompót csángósan
Gyermekkoromban volt a nagy-

anyámék háza előtt egy vénsé-
ges körtefa a Mária-Lujza-fajtá-
ból. Meglehetett az vagy száz 
éves is, mert nagyapám, amikor 
megvásárolta jövendőbeli csalá-
di fészkét, már javakorabeli, ha-
talmas koronájú fa volt. Nos, ez a 
körtefa úgy ontotta minden év-
ben a nagy, lédús gyümölcsöket, 
hogy gyakran letört alattuk egy-
egy ág. Lett is volna tartalék be-
lőlük egész télre, ha a közeli gyár 
munkásai, meg a mindig éhesen 
kóválygó cigány gyerekek le nem 
verik még „vackor-korukban”. 
Nagyanyám sokszor karóra, sep-
rűre menő közelharcot vívott 
velük, hogy valamicskét meg-
mentsen „Isten adományából”. 
Aztán, – ahogy mondani szokta, 
jutott is, maradt is. Rend szerint 
október elején minden évben 
elkészülhetett nagyanyám híres 
körtekompótja.

Engem, vagy öcsémet felme-
nesztett a fára, hogy egyenként 
szedjünk le minden körtét, és 
olyan óvatosan helyezzük a vál-
lunkra csomózott zsákba, mint-
ha tojások lennének. A hámozás 
meg a csumázás mindig az én 
dolgom volt. Kezembe adott 
egy régi fanyelű kést, melyet ta-
lán még az ő nagyanyja is kopta-
tott annak idején, és rám paran-
csolt, hogy aztán olyan vékony 
legyen az a lehántott héj, mint a 
szivarpapír. (Köztünk maradjon a 
szó: nagyanyám híresen spórlós 
teremtés volt). Ő addig előké-
szítette a füstölőt meg a sárga 

kénszalagokat s mikor a szitában 
föléje tettük az első adag felcik-
kezett gyümölcsöt, már a harma-
dik szomszédban is tudták, hogy 
Sára néni ma készíti a híres körte-
kompótját.

De csak kénezés után jött a 
munka legjava: hideg vízben 
addig kellett áztatni-öblögetni 
a szép sárgára preparált körtét, 
míg írmagja sem maradt a kén 
íze-bűzének. Akkor aztán keze-
lésbe vettük a borkányokat (be-
főttes üvegek), melyeket ugyan-
csak kénes füstöléssel, majd 
forró vízzel fertőtlenített. Innen 
már ment minden mint a karika-
csapás. Az üvegekbe helyezett 
körtére ráöntötte a forró cu-
korszirupot (persze, csak miután 
minden borkány alá hideg kést 
tett, hogy ne repedjenek meg), 
hamar „bekötöttük a szájukat” 
celofánnal és reggelig az előme-
legített kemencében dunsztol-
tuk. Nem kellett abba se ízesítő, 
de tartósítószer. Ha mi, gyerme-
kek, rá nem járunk a hűvös tiszta 
szobába menekített kompótra, 
talán két évig is elállt volna.

*
No, de van egy csattanója is 

a történetnek: ez a szép sárga, 
szemet-szájat ingerlő ínyen-
cség nem is desszertnek, ha-
nem savanyúságnak készült. 
A barcasági szászok példájára, 
nagyanyám sültek, disznótoros 
kolbászok-májasok mellé szokta 
feltálalni, akárcsak a savanykásra 
sikerített szilvakompótját. De er-
ről talán majd máskor mesélek.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Egy ifjú pár fog ez alkalom-

mal Budapesten egymásnak 
örök hűséget esküdni és 
lakodalmat ülni. Az érdekes 
terv kiviteléhez a kiállítás 
igazgatóságának az engedé-
lyére és támogatására van 
még szükség.
Az akkor Budapesten élő, Mün-

chenből frissen visszatért Istók 
János az ünnepség bandériumá-
ról készített lovas szobrokat, s 
már ez is jelentős sikernek köny-
velhető el, hisz visszaszorította 
az osztrák pályázókat. Az ekkor 
egy éve Hosszúfaluból Brassóba 
költözött fafaragászati iskolát 
egyébként számos tanár képvi-
selte a millenniumi kiállításon.

Kovács leHel István

125 éve volt a magyar
millennium

Báró Dániel Ernő kereskede-
lemügyi miniszter a kiállítást 
bezáró beszédében elismerően 
szólt a brassói iskoláról. Kitün-
tetést és közreműködési érmét 
kaptak a következő tanárok: 
Orbán Ferenc igazgató gondos 
vezetéséért, Kupcsay János ki-
váló eredményekért, gyakorlati 
irányú tanításáért, szabatos és 
művészi kivitelezéséért, Siklódy 
István és Schuller János sikeres 
szaktanításáért Vágó Antal pedig 
közreműködéséért.

Több brassói művészt és mes-
terembert felkértek, hogy ké-
szítsenek művészeti alkotáso-
kat, amelyeket majd kiállítanak 
Budapesten.

(Folytatása a 3. oldalon.) 

(Folytatás.)
Néhány Hétfaluban megfor-

dult értelmes személyiség, ész-
revette a hétfalusi magyarság 
tehetséges ifjúságát, és ké-
zügyességük értékesítésére 
gondolt. 1871. november 6-án 
állami segély nélkül, a Baronyi 
Alapítvány kamataira támasz-
kodva, bérelt helyiségben, a 
hosszúfalusi felső népiskola „Mű-
veltség–Szabadság” jelmondat-
tal megnyitotta kapui, melynek 
egyedüli tanára a zilahi Nagy 
Sándor volt. 1872-ben a kormány 
az iskolát államivá nyilvánította, 
és 1872. november elsején a 
hosszúfalusi felső népiskola már 
mint ipari szakosztállyal meg-
toldott műmetsző m. kir. állami 
felső népiskola várta tanulóit, 
igazgatója Pál Károly lett. A kor-
mány támogatását élvezve, az 
iskola rohamosan fejlódött. A di-
ákok az általános műveltséghez 
megkívánt alapismereteket ta-
nulták, és kiknek igazi tehetsége 
volt, műfaragó tanító lett, vagy 
önálló műfaragóként működött. 
Üzleti szempontból Magyaror-
szág keleti felét képviselte, és 
nyitott a keleti országok felé is.

Az intézet életében nagy fel-
lendülést hozott Kupcsay János 
1872-es szaktanítói kinevezése. 
A müncheni szobrászati akadé-
miát végzett tehetséges művész 
Münchenben eltöltött évei, az 
itt kialakult kapcsolatai végérvé-
nyesen meghatározták az iskola 
pályáját, hisz az iskola diákjai 
közül nagyon sokan választották 
a müncheni továbbtanulási lehe-
tőséget. 1879-ben a középajtai 
Veres Sándor lett az új igazgató, 
akinek áldásos tevékenysége 
megteremtette a kellő rendet 
az intézetben, ami 16 éven ke-
resztül fénykorát érte. Sajnos 
1895-ben Brassóba helyezték át 
ezt a kiváló „csángó” intézetet. 
Az iskolába a Kárpá-.medencei 
majdnem minden helyiségéből 
érkeztek diákok, közülük szá-
mosan Münchenben tanultak 
tovább, majd hírneves művé-

szek lettek, mint Istók János, 
Köllő Miklós, és Mattis Teutsch 
János. Egykori diákjai templomi 
oltárokat is készítettek, még itt 
a hétfalusi templomoknak is.

*
A Trianoni békediktátum bi-

rodalomváltása Hétfalu magyar 
tanügyének a sorvasztásába 
kezdett. Lassan így lett emlék 
a híres fafaragászati iskolánk is. 
Brassó polgárosodó világa, más 
világnézetet erőltetet a hétfa-
lusi magyarokra, ami lassan az 
nemzeti öntudatukat is aláásta. 
Egyre kevesebb fafaragó ma-
radt, egyre kevesebb csángóka-
pu készült, a csodálatos népvise-
letünk is elértéktelenedett.

Évszázad ködös távlatából a 
Zajzoni Rab István díjrendszer 
újra szülte és tette értékessé 
népviseltünket. György Papp 
Margit és Barkó Etelka útódai 
újra megtanulták a csángó ruha 
varrását, és azóta az ünnepsége-
inket a csángó ruhás nők koszo-
rúja ékesíti. Sipos Gaudi István 
pedig újra kidolgozta a csángó 
öv és kösöntyű gyártásának 
technológiáját. Czimbor Izabella 
csángó varrottasai újra a hétfa-
lusi magyar családok féltett dí-
szei lettek. Most jött el az ideje, 
hogy újra szülessenek csángó 
mintájú faragott dísztárgyak, 
és ezt igényeljék is a hétfalusi 
családok. Ami pedig a legfonto-
sabb, szülessenek újra csángó 
kapuk, és ezek a templomaink 
és intézményeink bejáratának 
megadják a méltóságát. Ezt a 
különös feladatott Csukás Károly 
vállalta fel.

*
Csukás Károly 1970. november 

16-án született Brassóban, Csu-
kás Károly (Hosszúfalu - Alszeg, 
1937. november 28. – Hosszúfa-
lu - Alszeg, 2007. február 19.) és 
Veres Gaudi Etelka (Hosszúfalu 
- Alszeg, 1939. szeptember 22.) 
második gyermekeként, nővére 
Csukás (Dombi) Enikő (Hosszúfalu 
- Alszeg, 1966. október 10).

(Folytatjuk.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Friedrich Hermann szobrász és 

rajztanár gipszből elkészítette 
a 17. századi brassói városerőd 
1:200-as méretarányú, 459×384 
centiméter területű makettjét 
800 forint értékben. Ezt a bu-
dapesti kiállítás után az 1900-as 
párizsi világkiállításon is bemu-
tatták. 1908-ban a Barcasági 
Szász Múzeumban helyezték 
el, jelenleg a Takácsok bástyá-
jában van. A nemzeti örökség 
részét képezi, igaz, hogy 1968-
ban kiegészítették a románok 
lakta Bolgárszeg 19. századi 
makettjével. Egyesek szerint 
maga Nicolae Ceaușescu adott 
erre utasítást, mivel kifogásolta, 
hogy a makett csak a szászok 
és magyarok által lakott várat 
ábrázolta.

Alexander Riedl festő-tanár a 
rozsnyói várat festette meg 150 
forintért, Friedriech Mieß pedig 
a szászhermányi templomerő-
döt 200 forintért. Nekolny József 
mérnök a brassói evangélikus 
templom három tervrajzát ké-
szítette el 150 forintért. A terv-
rajzok kiegészítéseként Karl 
Muschalek brassói fotográfus 
három fényképet készített a 
Fekete-templomról: egy külső 
és egy belső látképet, valamint 
az oltár fényképét.

A millenniumi kiállításra elküld-
tek egy Leopold Adler által ösz-
szeállított albumot is, amely 53 
fényképet tartalmazott Brassó 
történelmi, híres épületeiről. Az 
album ára 125 forint volt. Szin-
tén Adler készített egy gazda-
sági épületeket, parasztházakat, 
mezőgazdasági eszközöket és 
állatokat is bemutató albumot. 
Muschalek pedig barcasági nép-
szokásokról és ünnepségekről 
készített fényképekkel toldotta 
meg a kiállításanyagot.

A budapesti kiállítás díszmene-
tében Brassót hat lovag képvisel-
te, közülük három szász, három 
pedig magyar díszöltözékben. 
Az utaztatásuk, beöltöztetésük 
költsége 1705 forint volt. 180 
forintért restaurálták a várme-
gye régi zászlaját is. A csángó ház 
megépítési költségei 1800 fo-
rintra rúgtak. Brassó vármegye 
összesen 5 110 forintot költött a 
millenniumi ünnepségekre.

Brassóban már a kisebb millen-
niumi ünnepségeket is botrány 
fémjelezte. Például a Székely 
Nemzet, 1896. május 6-ikai, 14. 
évfolyam, 69. száma így ír:

Brassóból írják: Millenniu-
mi ünneplés még csak igen 
kevés volt nálunk, de annál 
több a tiltakozás és kisebb 
botrány. Az elmúlt héten 
zászlószentelés volt a ma-

gyar tanonciskolában és 
emlékfa-ültetés egyik állami 
elemi iskolában. A gyerme-
kek persze nemzetiszínű 
kokárdákkal jelentek meg 
az ünnepen, ámde annak 
végeztével néhány közülük 
megkeserülte hazafiasságát, 
mert rakoncátlan szász tanu-
lók leszakították a kokárdái-
kat és megrakták a viselőiket. 
Szombaton délelőtt az ünne-
pi Te Deum után a kat. elemi 
iskola ültetett a hatóságok 
képviselőinek jelenlétében 
3 emlékfát: istenért, hazáért 
és királyért. Az ünnep, habár 
az időjárás kedvezőtlen volt, 
igen szépen sikerült. A város 
középületein és elszórva 
egy-egy magánépületen is 
hatalmas lobogók lengnek, 
bár a „Kronstädter Zeitung” 
tiltakozik a millennium ellen 
és budapesti tudósítóinak 
meghagyta, hogy a millen-
niumi ünnepélyekről ne re-
feráljanak. A helybeli oláhok, 
a nők kezdeményezésére 
állítólag becsületszóval kö-
telezték magukat, hogy a 
kiállítás látogatásától távol 
maradnak. Vasárnap este az 
iparos ifjak, városunk eme 
leghazafiasabb egylete ren-
dezett ünnepet az ezredév 
emlékére, mely alkalommal 
dr. Zakariás ügyvéd tartotta 
az ünnepi beszédet, míg Ba-
ráczy Sándor alkalmi ódáját 
szavalta el. Ezek után mű-
kedvelői előadás volt. Színre 
került a II. Rákóczy Ferencz 
című darab.
Brassó 1896. május 9-én és 

10-én, valamint 15-én és 16-án 
és június 12-én ünnepelte a mil-
lenniumot. Christian Gusbeth 
szász tanár 9-ikén a bolgárszegi 
evangélikus templomban szép 
beszédet tartott a diákoknak, 
Franz Oberth szász evangélikus 
lelkész másnap, vasárnap kegye-
lettel prédikált a magyarok ezer 
évéről. Pár román pap is nemzeti 
lobogót tűzött a templomokra, 
hasonlóan a brassói rabbi is.

Május 15-én a Brassó megyei 
Tanítótestület ünnepelt. A Ko-
lozsvár, 1896. május 12-iki, 10. 
évfolyam, 108. számában a kö-
vetkezőket olvashatjuk:

A Brassó megyei tanítótes-
tület Magyarország ezeréves 
fennállásának emlékére máj. 
15-én (pénteken) délelőtt 11 
órakor Brassóban a főtéri 

tanácsház dísztermében 
ünnepi közgyűlést tart. A 
közgyűlés tárgysorozata: 1. 
„Hymnus“, Erkel F.-től; énekli 
a tanítótestület dalszakosz-
tálya. 2. Megnyitó beszéd; 
tartja Bede Dániel test. elnök. 
2. Ünnepi beszéd; tartja Józsa 
Mihály test. titkár. 4. „Ima 
a hazáért”; énekli a tanító-
testület dalszakosztálya. 5. 
„Magyarország ezeréves ün-
nepére”, alkalmi költemény; 
írta és szavalja Jánó Lajos 
tanítótestületi alelnök. 6. A 
tanítótestület minden tagja 
hazafias jelmondással egy e 
célra készített disz-emlék-
könyvbe írja nevét. 7. Tisz-
teletbeli tagok választása. 8. 
„Szózat”, Egressy B.-től; énekli 
a tanítótestület dalszakosztá-
lya. A közgyűlés után 1 óra-
kor közebéd lesz az „Európa” 
szállodában.
A tanítótestület által kiadott 

díszalbumról többet tudhatunk 
meg a Székely Nemzet 1896. 
június 1-jei, 14. évfolyam, 82. 
számából:

A Brassó megyei tanító-
testületnek Magyarország 
ezeréves ünnepére kiadott 
Emlékkönyvből.

A magyar tantestület 
Brassó megyében kiváló 
hazafias missziót teljesít. 
Hivatva van az állameszmé-
nek és a magyar közműve-
lődésnek híveket szerezni. 
Megelégedéssel tölt el, hogy 
feladatának oly buzgósággal 
felel meg.

Brassó.
Maurer Mihály főispán.

„Kard alapította, a kereszt 
tartotta fenn Magyarorszá-
got” – monda a bíboros her-
cegprímás a Mátyás temp-
lomban tartott magasztos 
ünnepi beszédében.

Ezen faktorokhoz csatlako-
zik harmadikul, mint nemzet- 
és államfenntartó tényező: a 
nemzeti szellemi műveltség, 
melynek érdekeit szolgálják 
a „Brassó megyei Tanítótes-
tület” tagjai az iskolában, 
társadalomban és a testület 
körében egyaránt.

Ezért őszinte szívből üdvöz-
löm a t. testületet a második 
ezredév küszöbén tartott 
díszközgyűlése alkalmából.

Budapest. Szathmáry 
György miniszteri tanácsos.
Ezeréves múltunk dicső 

emlékeitől megszentelt re-
ményekkel új ezredév kü-
szöbén állva, a honfi öröm 
mellett töltse be minden ta-
nító lelkét a honfi-kötelesség 
tudata, mert olyan lesz a jövő 
ezred, minőnek gyermekeit 
neveljük.

Brassó. Orbán Ferenc a 
Brassó megyei Tanítótestü-

let tiszteletbeli elnöke.
A néptanítók jogos és mél-

tányos követelményei akkor 
fognak teljesülni, a néptaní-
tók az őket illető társadalmi 
állást akkor fogják elfoglalni, 
ha sikerül nekik azon diffe-
renciákat kiegyenlítem, me-
lyek a népiskolával szemben 
támasztott igények és köve-
telések egyrészt, másrészt 
pedig a népiskolai nevelési 
és oktatási eredmények kö-
zött még fennállanak. Az 
elsőket az adott viszonyok 
és a rendelkezésünkre álló 
nevelési és oktatási tényezők 
tekintetbevételével az elér-
hetőkre leszállítani, az utób-
biakat a nemzet és a haza 
felvirágoztatására szükséges 
feltételeinek szem előtt tar-
tása mellett emelni kell.

Brassó. Kakujay Károly 
kir. tanfelügyelő.

Az államélet a föld minden 
irányában egy eszményi 
tökély mintáját törekszik 
másolni; de az embernek 
— bármennyire levetkőzte 
az állatiságot — a tökélyes 
utánzás csak annyira sikerül, 
mint a szegedi szabó nadrá-
ga, melyről a nóta így szól:

Lyuk hátul, elől,
Lyuk mindenfelől,
Fújdogál a szellő
Kívül, belől.
T. Kartársak! Barátaim! Ezen 

lyukak némelyikét a mi ha-
zafias kötelességünk befol-
dozni.

Budapest. Bartalus 
István, zenetanár.

Szép és hazafias tett az, ha 
a hazai tanítóegyletek külön 
ünnepi közgyűlések tartása 
által igyekeznek befolyni a 
magyar nemzetnek éppen 
a mai napon megkezdett 
„ezredévi” nagy ünneplésére.

Jelentse ez azt, hogy a ma-
gyar tanítói kar át van hatva 
attól a meggyőződéstől, 
mely szerint a jövendő má-
sodik ezredév szerencsés ala-
kulásának ők, mint a magyar 
kultúra alapvető munkásai, 
lesznek a legfőbb tényezői.

Budapest. 
Gyertyánffy István, 
paedag. igazgató.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Kovács leHel István

125 éve volt a magyar
millennium

(Folytatás a 3. oldalról.)
Május 16-án tartották Brassó 

vármegye díszgyűlését, amelyen 
Maurer Mihály főispán és Jekel 
Frigyes alispán mondott beszé-
det. A beszédek megjelentek a 
Bericht über die Komitats-Gene-
ralversammlung 16. Mai 1896. 
[Jelentések a vármegye nagy-
gyűléséről, 1896. május 16.] című 
kötetében. A gyűlés után a No. 1. 
szállodában 250 terítékes ünnepi 
ebédet és bankettet tartottak.

A Székely Nemzet 1896. május 
20-iki 14. évfolyam, 76. száma 
Brassó vármegye díszgyűléséről 
és a bankettről a következőket 
írja – kiemelve a szászok beszé-
deit, megjegyezve, hogy inkább 
a brassói szász sajtó viszonyul 
ellenségesen a millenniumhoz, 
a szászok többsége nem:

Brassó vármegye tegnap 
délben tartotta millenáris 
közgyűlését a városi tanács-
háznak ez alkalomra szépen 
feldíszített termében.

A csaknem teljes számmal 
megjelent megyei bizottsági 
tagok, valamint az összes 
hatóságok és testületek meg-
hívott képviselői a termet 
zsúfolásig megtöltötték. Ma-
urer Mihály főispán rendkívüli 
lelkesedéssel nyitotta meg a 
díszközgyűlést; majd dr. JekeI 
Frigyes alispán tartott magyar 
nyelven nagyhatású ünnepi 
beszédet, melyben a millen-
nium jogosultságát és fontos-
ságát fejtegette és egyúttal 
azt is indokolta, hogy miért 
osztozkodik a szász nemze-
tiség teljes őszinteséggel és 
örömmel a magyar nemzet 
ezen ünnepében.

Ezután a közgyűlés szűn-
ni nem akaró lelkesedés 
közepette egyhangúlag el-
határozta, hogy a felséges 
uralkodó párhoz hódoló fel-
iratot intéz, melyet az összes 
jelenlévők azonnal alá is írtak.

A közgyűlés befejezése 
után 250 terítékű fényes ban-
kett volt, melyen a törvény-
hatósági bizottsági tagokon, 
a megye összes tisztviselőin, 
a polgári hatóságokon és tes-
tületeken kívül Fédra János 
cs. és kir. tábornok, valamint 
az összes, helyben állomáso-
zó ezredek parancsnokai és 
törzstisztjei is részt vettek. 
A pohárköszöntők sorát Ma-
urer főispán nyitotta meg 
a felséges uralkodó párra 
mondott remek tósztjával, 
melyet 21 ágyúlövés kísért.

Igen nagy hatást keltett 
Herfurth szász esperes gyö-
nyörű és az igazi meggyő-
ződés hangján elmondott 

pohárköszöntője, melyben a 
hazát éltette. Őszinte lelkese-
déssel fogadták dr. Jekel alis-
pán és Schmidt országgyűlési 
képviselő beszédeit; utóbbi a 
főispánra ürítette poharát, ki 
tegnap általános ovációkban 
részesült. Az emelkedett 
hangulatú társaság csak a 
késő délutáni órákban osz-
lott szét.

Azon általános és őszinte 
lelkesedés, mely megyénk 
tegnapi millenniumi Ünne-
pélyen nemcsak a magyar, 
hanem a szász közönségben 
is nyilvánult, valóban léle-
kemelő cáfolat volt néhány 
szász lap folytonos izgatásai-
val szemben.
A Székely Nemzet 1896. június 

12-iki, 14. évfolyam, 87. száma 
számol be a brassói millenniumi 
ünnepségről:

Ez redéves  ünnepség 
Brassóban. A brassói magyar-
ság, a koronázási évforduló-
val kapcsolatosan ünnepelte 
meg a millenniumot. Az 
ünnep előestéjén, vasárnap 
a város összes magyar temp-
lomaiban zúgtak a harangok, 
továbbá ágyúlövések és a 
Cenk ormán örömtüzek hir-
dették az ünnepet. A brassói 
magyarság intézőbizottságá-
nak lelkes kezdeményezésé-
re Te-Deumokat tartottak, 
délután pedig 20 000 ember 
lelkes részvételével, az egy-
letek zászlóik alatt, körme-
netben járták be a várost, 
éltetve a királyt. Az ünnepi 
beszédet a szászok ős vá-
rosházának erkélyéről Vajna 
Gábor dr. ügyvéd mondotta. 
Soha szebb ünnepet nem 
látott még Brassó. Hétfalu 
csángó magyarsága díszes 
bandériummal vett részt az 
ünnepen, melyen úgy Vajna 
Gábor, mint Moór Gyula be-
széde nagy hatást keltett. 
Este jól sikerült társasvacsora 
volt, hazafias tósztokkal. A 
város lobogódíszben áll s a 
lelkesedés fölötte nagy.
Hétfaluban az EMKE-kör szer-

vezett nagy millenniumi ünnep-
ségeket május 10-én. A Székely 
Nemzet 1896. május 4-iki, 14. 
évfolyam, 68. száma így haran-
gozza be a rendezvényét:

A hétfalusi EMKE-kör, Ma-
gyarország ezeréves fenn-
állása alkalmából, az egyes 
egyházközségek ünneplé-

sével karöltve folyó 1896. 
évi május 10-én ezredévi 
emlékünnepélyt rendez. 
Ezen ünnepségekre titeket 
Hétfalu lelkes honleányai és 
honfiai, hazafiúi örömmel 
hívunk ezennel meg.

Magára az ünnepély le-
folyására vonatkozólag a 
következőket hozzuk becses 
tudomásotokra:

Május 9-én este pont 7½ 
órától kezdődőleg a hosz-
szúfalusi Hegyeshegyen, a 
türkösi Pancsón és a zajzoni 
Mésztetőn, esetleg más he-
lyen is örömtüzek, tarack-
lövések és tűzi röppentyűk 
fogják hirdetni a magyar 
nemzetnek ezredévi párat-
lan örömét s a hétfalusi EM-
KE-körnek másnapi ünnepét.

Május 10-én a reggeli órák-
ban lovas legények zene-
szó mellett fogják bejárni a 
főutakat, ismételve felhívva 
Hétfalu közönségének figyel-
mét e mai nap fontosságára. 
Ugyanezen napnak délelőtt-
jén tartják az egyházköz-
ségek az ő hálaadó ünnepi 
istentiszteleteiket. Délben, 
12 órától kezdődőleg, 1 órá-
ig tartó harangzúgás lészen 
újabb hirdetője a nap örömé-
nek. Délután 2½ órakor, Cser-
nátfaluban, a Kossuth-téren 
levő csángó-emlék előtt veszi 
kezdetét a hétfalusi EMKE 
kör ezredévi ünnepélyének 
fő mozzanata. Ide vonulnak 
fel a meghívott testületek s 
az egész ünneplő közönség. 
Háromfalu közönsége lovas 
bandérium vezetése mellett, 
kocsikon érkezik. A hosszú-
falusi határban négyfalusi 
lovasok fogadják. Az emlékkő 
előtti ünnepélyt bevezeti 
Kölcsey „Hymnus”-a, előad-
va a hétfalusi EMKE dalárda 
által. Ezután tiszt. Szórády 
Lajos úr ünnepi beszédet 
tart. Ennek befejeztével a 
hétfalusi EMKE-kör díszlobo-
gójának fölszentelése, tek. 
Hoffmann János úr alkalmi 
beszédjével. Befejezésül a 
hétfalusi EMKE-dalárda a 
„Szózat”-ot fogja elénekelni. 
Miután pedig már ősi szokása 
az a magyar embernek, hogy 
minden nagy munkája után 
s nagy dolog emlékezetére 
áldomást tart: közvetlen a 
csángó-emlék előtt lefolyó 
ünnepélyt Négyfaluban a 

csernátfalusi Jilk-féle sör-
kertben és Háromfaluban a 
zajzoni fürdő sétaterén víg 
mulatás, tánc- és játékok-
kal egybekötött, belépti díj 
nélküli népünnepély követi, 
végül este 8 órakor kezdődő-
leg Hosszúfaluban, Thal And-
rás vendéglői helyiségében 
táncvigalom lészen.

Hétfalusi honfiak és honle-
ányok! A hétfalusi EMKE-kör 
Hétfalu társadalmának egy 
oly testületé, melyen belől 
a magyar nemzeti érzés és a 
közművelődés emelése, ez-
zel ezeréves magyar hazánk 
további fennmaradásának 
biztosítása érdekében nem-
csak kezet foghat, de kell is, 
hogy kezet fogjon körünk-
ben a hazának minden hü 
fia. E körülmény adja meg 
nevezett testületnek általá-
ban véve létjogosultságát. E 
körülményre, mint jogcímre, 
egyúttal mint kötelességre 
való hivatkozással vette kezé-
be a hétfalusi EMKE-kör Hét-
falu ezredévi ünnepélyének 
rendezését is.

Hétfalusi honleányok és 
honfiak! Közös anyánk: édes 
magyar hazánk második ezer 
évének pirkadó hajnalán 
nem kívánja mitőlünk, mi-
ként a múltban az „Istenért, 
hazáért és a szabadságért” 
folytatott küzdelmekben 
olyan gyakran, hogy a haza 
oltárára hozzuk minden va-
gyonúnkat, vérünket s éle-
tünket; tőlünk csak azt várja, 
hogy tudjunk lelkesedni 
nagy ősök példáján. Azért 
megújulva lelkűnkben hon-
foglaló s hazánkat egy ezred-
év hullámverése közt híven 
fenntartó dicső eleinknek 
áldott emléke, készüljünk 
ezen mi ünneplésünkre ha-
zafiúi nemes örömmel.

Vegyetek tehát részt ün-
nep-szentelésünkben! Jertek 
el mindnyájan csángó vérta-
núink szentelt emlékéhez! 
Hadd szálljon ott fel honfi 
szívünk közös áldozata egy 
hatalmas tűzoszlop gyanánt! 
Hadd keresse lelkünk hálaadó 
imája, Istent dicsőítő örömuj-
jongása a magasságos Eget!

Kedvezőtlen időjárás ese-
tén az EMKE-kör ünnepélye 
következő vasárnap, május 
17-én fog megtartatni.

A hétfalusi EMKE-körren-
dező bizottsága.

Természetesen a barcasági mil-
lenniumi ünnepségek fénypont-
ja az Árpád-szobor felavatása 
volt a Cenk-tetőn. De ez már egy 
másik történet...


