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A
Kik a barcasági csángók?

Veres Emese-Gyöngyvér

Barcaság a Brassó-Háromszéki-meden-
cerendszer egyik tájegysége, amely ne-
vét a Barca-patakról kapta. Északon 
a Feketeügy, a Baróti-hegység, az Olt 
völgye, nyugaton a Dél-Persány, délnyu-
gaton és délen a Brassói-havasok, kele-
ten pedig a Bodzai-hegység határolja. 

Erdély egyik legrégibb határvidéke volt, 
ahol a népcsoport él. Hogy kik is a csán-
gók, hol élnek, milyen a szokásviláguk 
és folklórjuk, arról sok helyen és sokfé-
lét olvashatunk, ám a megnevezés ere-
dete napjainkig sem tisztázott. 

„XVIII. századi forrásaink tanúsítják, 
hogy a székelyek csángónak neveztek 
minden olyan, közelükben lakó ma-
gyar népcsoportot, amely nem tartozott 
a Székelyföld politikai kötelékébe, a ro-
mán és szász lakosság közvetlen szom-
szédságában vagy azok közé ékelődve 
élt, nyelvjárása, viselete, szokásai a szé-
kelyekétől eltérőek voltak. A csángó szó 
tehát a székely nyelvhasználatban ki-
alakult eléggé laza gyűjtőfogalom, mely 
kiszakadtságra, máshová kerülésre 
utal” – írja Vogel Sándor történész, de 
sajnálatos módon cikkében nem tér ki 
azokra a forrásokra, amelyekben min-
den valószínűség szerint először jelenik 
meg a csángó megnevezés  Az Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tár szócikke – töb-
bek között – Teleki Domokos írását idézi: 
„lehet, hogy ez a’ Nevezet onnan jön, mi-
vel ők [gyimesiek] vándorló Emberek és 
Lak helyeket gyakran el hagyták: az a’ 
szó Tsángó pedig ollyan értelemben vé-
tetik, mint koborló, vándorló (Teleki Do-
mokos gr  Egynehány Utazások Le Irása  
Bécs, 1796).”

Horger Antal több kutatást vég-
zett a barcasági csángók körében, míg 
Brassóban tanított. Írt a nyelvjárásról, 
a boricatáncról, és a legelső hétfalusi 
mesegyűjteményt is neki köszönhet-
jük. Egyik írásában így határozza meg 
a népcsoportot: „Csángóknak nevezik 
már régóta a moldvai és bukovinai 
csángókon kívül Brassó m. hét közsé-
gének (Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, 
Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, Pürkerec) 
és a Csík m.-hez tartozó Gyimesi-szo-
rosokban levő községek magyar nyelvű 
lakosait. Néhány évtized óta azonban 
a közjogi értelemben vett Székelyföld-
től délre fekvő azon (nagyobbára oláhok 
és szászok közt szigetszerűen elszórt) 
községek magyarságát is csángóknak 
kezdik nevezgetni, melyek az 1876. évi 
megyerendezés előtt nem tartoztak 
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a Székelyföldhöz, hanem vagy várme-
gyei területen, vagy a szász Királyföld 
területén feküdtek. Pl. Brassó m.-ben 
Apáca, Krizba, Barcaújfalu (…). A mai 
erdélyi köztudat szerint tehát csángók 
általában azok a székelyek vagy széke-
lyekkel vegyült magyarok, kik Erdély-
ben s az Erdéllyel határos moldvai és 
bukovinai területen idegenek közt lak-
nak, erős idegen hatásnak vannak ki-
téve, s ezért nyelvben, ruházatban, szo-
kásokban többé-kevésbé különböznek 
a székelyektől.”

A hétfalusi csángók a múltban és je-
lenben című kötetben (Brassó, 1903) 
Kolumbán Lajos ezt írja: a Barcaságon 
„a különböző időkben ide telepedett 
székelyek utódait, mert az idegen né-
pek között szokásban, jellemben, ru-
házatban megváltoztak: csángóknak 
nevezik. Ez a szó: csángódik – elolá-
hosodást jelent. Mások szerint e nevet 
arról kapták volna, hogy mikor hábo-
rúba mentek, csángókkal2 adtak hírt 
egymásnak. A csángók a Barcaságon 10 
községben körülbelül olyan számban 
laknak, mint a szászok.”3

Rubinyi Mózes viszont különbséget 
tett a három terület népcsoportja kö-
zött: „azok a hétfalusi és gyimesi széke-
lyek is csak újdonsült csángók! Pedig ez 
a szó: csángó, nem is egy megtisztelés. 
Általában az a jelentése, hogy korcs.”4

A barcasági csángók megnevezés 
ritkán fordul elő a szakirodalomban. 
Az eddig megjelent monográfiákban, 
tanulmányokban, lexikonokban köz-
ismertebb nevükön, hétfalusi csán-
gókként5 említik őket, leginkább azért, 
mert a népcsoport nagyobb tömbben élő 
része még ma is így határozza meg ön-
magát  A megnevezés azonban igazság-
talanul rekesztené ki a távolabbi három 
falu lakóit. Legnagyobb számban te-
hát Brassó körül hét faluban (Bács falu, 

Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu – Al-
szeg, Felszeg vagy Fűrészmező –, Zajzon, 
Tatrang, Pürkerec) élnek. Az első négy 
falu összefüggő területet alkot Négyfa-
lu6 néven, a másik három falu (gyűjtő-
nevén Háromfalu) azonban önálló köz-
ség. További három falu – Apáca, Krizba 
és Barcaújfalu7 – Brassóhoz viszonyítva 
éppen az ellenkező irányban helyezke-
dik el. E tíz község elzálogosított job-
bágyfalvakként Brassó városhoz, illetve 
annak törcsvári uradalmához tartozott, 
és a közös történelmi sors, valamint 
az evangélikus vallás mindenképp szo-
ros egységgé kovácsolta őket, még ak-
kor is, ha néprajzi értelemben a falvak 
sokszor eltérő jelleget mutatnak.

A mese szerint a Döblenben a Nagy-
mezőn istenfélő, jámbor emberek lak-
tak, akik szorgalmas munkával ásták 
földjeiket, s arcuk verejtékével öntöz-
ték, hogy legyen kenyerük. Egy jóságos 
tündér alattvalói voltak, aki a Csukás 
tetején, kacsalábon forgó várban la-
kott, s nem kívánt mást, mint hogy jók, 
jámborok és istenfélők legyenek. Jól is 
ment dolguk, míg egy viharos éjsza-
kán egy gonosz tündér várat nem épí-
tett a Huréc ponkjára.8 Leérve onnan 
a Nagymezőn békésen arató emberek 
közé, mézes-mázas, nyájas szavakkal 
csábítgatta őket a maga pártjára, köny-
nyű, dologtalan életet ígérve nekik. 
Az emberek egy részét megmérgezték 
a negédes szavak, s átpártolva tündé-
rükhöz, gonoszságukkal megkeserítet-
ték a többiek életét. A jámbor emberek 
emiatt panaszra indultak a Csukás te-
tejére a jó tündérhez. Ahogy a jó em-
berek eltávoztak a Nagymezőről, a jó 
tündér szelídségének is vége volt. Régi 
ellensége, a Gonosz újra közelébe férkő-
zött, hogy őt bosszantsa. Szemét feléje 
fordította, s villanása megvilágította 
az egész tájat. Szava, amellyel felelős-
ségre vonta a gonoszt, eget, földet meg-
rázó mennydörgés volt, amelynek hal-
latára remegve keresett búvóhelyet 
minden élőlény. Csak a gonosz tündér 
kacagott gúnyosan. Majd összegyűjt-
ve minden alattvalóját, elindult, hogy 
a jó tündért lábánál fogva lehúzza vá-
rából, s kegyetlen bosszút álljon rajta. 
A gonosszá lett emberek vakon követ-
ték gazdájukat, míg eszükbe nem jutott 
az Isten. Ekkor megtorpantak, de már 
késő volt: tüzes korbácsütések riasz-
tották vissza a hátrálni akarókat  A go-
nosz esküre emelte a kezét Isten ellen, 
és ekkor egy vakító villámlás, egy ret-
tenetes csattanás a föld alá süllyesz-
tette őt. Csupán felemelt keze mered ki 
a földből ma is, örök figyelmeztetőként. 
A jó tündér eltűnt a várával együtt, el 
az emberek is a Nagymezőről, de nem 

látható a gonosz vára sem. A menekül-
tek – éppen hét család volt – a Halaság-
ról aláereszkedtek a Szakadát-tetőre. 
Onnan négy család balra tért. Ósánc-
nál a völgybe ért, s lejjebb haladva el-
jutott a síkságra, ahol megtelepedett. 
Jó távol építettek maguknak szállást 
egymástól, de amint idővel szaporod-
tak, gyarapodtak, mégis összeértek. 
Ma Négyfalunak hívják, pedig távolról 
egynek látszik  A másik három család 
továbbhaladt a hegygerincen, s csak 
akkor vált el, amikor a Bikkostetőre 
ért. Kettő jobbra tért, egy balra. A jobb 
oldaliak Zajzont és Pürkerecet népesí-
tették be, a bal oldali Tatrangot alapí-
totta meg 

Eddig a mese  A valóságban azonban 
a barcasági csángók megtelepedéséről 
nincsenek pontos adataink. Tudjuk, 
hogy II. Endre 1211-ben behívta a né-
met lovagrendet a Barcaságra, annak 
tevékenysége is ismert – bár magyar 
szemszögből hiányosan feldolgozott –, 
a Barcaság esetleges őslakóival viszont 
mindmáig csak érintőlegesen foglalko-
zott egy-egy történész, régészeti adata-
ink is igen szórványosak  

„Eredetök felől többféle vélemény 
uralkodik; némelyek a Királyhágón túl-
ról jött magyar telepnek, némelyek szé-
kely gyarmatnak tartják; vannak, a kik 
a moldvai csángók testvéreit keresik 
bennök; ők maguk egy folyamodásban, 
a melyet 1868 végén adtak be a közokta-
tásügyi magyar minisztériumhoz, be-
senyő-eredetűeknek vallják magukat 
(…). B. Eötvös minisztert, midőn leg-
utóbbi körútja alkalmával meglátogatá 
őket, így üdvözlé egyik papjok: »Nagy 
Lajos király óta laknak itt őseink; Nagy 
Lajos király óta sohasem volt akkora 
ünnepe eme községnek, mint a mai.« 
Nagy ünnep lehetett bizony szegények-
nek, hogy magyar miniszter magyar 
nyelven szólt hozzájuk, mert Nagy La-
jos király óta csak német rendeletet 
kaptak ők minden felsőségtől” – tudósí-
tott róluk Réthi Lajos tanfelügyelő a Va-
sárnapi Újság hasábjain 1870-ben. 

„A történelmi monográfiának igen ér-
dekes kérdése az, hogy milyen ere detűek 

A háromujjú szikla

Az eddig megjelent 
monográfiákban, 
tanulmányokban, 

lexikonokban 
közismertebb nevükön, 

hétfalusi csángókként 
említik őket.
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a csángók, és hogyan kerültek erre, a 
szászoktól és oláhoktól lakott vidékre  
Az újabb kutatások kiderítették, hogy 
a barcasági csángókra vonatkozó két 
krónikás munka: az u.n. »Csíki Króni-
ka« és a Szeli féle krónika a történeti 
igazsággal igen sokszor ellentmondás-
ba jönnek, s míg az előbbi egy XVIII. szá-
zadban keletkezett hamisítvány, addig 
a Szeli krónikája nyíltan bevallja, hogy 
csupán szájhagyomány után dolgozik. 
A történeti kutatás megcáfolja a »Csíki 
krónika« ama véleményét, hogy a csán-
gók külön nemzetet alkottak volna, bár 
e véleményt egy tudós utazó (Jerney Já-
nos, 1800–1855) is támogatja, azt állítván 
»Keleti utazás« c. munkájában, hogy 
a csángók a kun besenyőknek utódai, 
akik az oláhokkal és szászokkal már 
1224-ben együtt laknak. A csángó szó 
nem külön nemzetet jelent; ha erede-
tileg nem lettek volna tiszta magyarok, 
itt nem magyarosodtak volna el, s nem 
beszélnék olyan kevés eltéréssel az iro-
dalmi nyelvet. Nehezebb kérdés, hogy 
mikor s hogyan kerültek ide a csán-
gók” – írja Nikodémusz Károly, Hosszú-
falu-Alszeg lelkésze az 1912-es püspöki 
vizitáció jegyzőkönyvében. A fenti idéze-
tek is jelzik, hogy a kutatások és a pon-
tos adatok hiányossága miatt, a ma-
gyarság megtelepedését a vidéken több 
helytörténész vagy nyelvész elsősorban 
nyelvészetileg kívánja megmagyaráz-
ni. A helynevek alapján a magyarság 
egy szláv népcsoportra telepedhetett rá, 
amelynek helység- és vízneveit magya-
rosíthatta. Horger Antal szerint, a nyelv-
járási hasonlóságok miatt a csángók 
ősei Háromszékről kerülhettek oda. 
Ugyanakkor, mivel a német lovagrend 
lakatlan területként („terra deserta et 
inhabita” – áll II. Endre levelében) kapta 
meg a Barcaságot, általános az a felte-
vés is, hogy a barcasági csángók min-
denféleképp a szászság megtelepedése 
után kerültek a vidékre. Ezt elsősorban 
a falvak elrendeződése támasztaná alá, 
és leginkább az a tény, hogy a szászok 
területei jó termőföldek voltak, tehát 
feltételezhetően ők választottak előbb 
lakhelyet  A nyelvészek szerint ennek is-
mételten a helynevek mondanak ellent, 
amelyek magyarok, és nem a német 
nevek magyarításai. Az elmúlt években 
azonban egyre erősödnek azok a hangok 
is – mindenféle kutatást nélkülözve –, 
hogy a csángók egy történelmi idők előt-
ti őshonos magyar nép leszármazottai, 
akik úzokkal, besenyőkkel és sok más 
népcsoporttal keveredtek. Tény, hogy 
„az első írásos emlék csak I. Lajos király 
1366. május 16-án kelt adománylevele, 
amellyel Ztanislaw comesnek adomá-
nyozza a Tömös és Tatrang folyók között 

»in provincia Brassoviensi« fekvő, királyi 
adományozás és joghatóság alá tartozó 
Huzyu-falu (Hosszúfalu), Charnadfalua 
(Csernátfalu), Turchfalua (Türkös) és 
Zlanfalua (Bácsfalu) birtokait – és köz-
igazgatásilag a törcsvári magyar királyi 
vár alá voltak rendelve. Kivételt képez 
Zajzon: az első írásos emlék egy 1222-
ben kelt, III. Honorius pápa írta okle-
vél, amelyben Seryzon néven fordul elő 
(Fejér: Codex. Dipl. III/I. 425)” – összegzi 
Hochbauer Gyula és Kovács Lehel István  
A 15. század első feléig a törcsvári vár és 
a hozzá tartozó királyi terület a székely 
ispánok alá tartozott – derül ki a Szé-
kely oklevéltár egyik iratából: „V  László 
megparancsolja a székely ispánoknak 
és alispánjaiknak, hogy Szent Mihály,9 
Nagyfalu,10 Bácsfalu és Türkös dézsmá-
it, melyeket a Sz. Mihályfalván Szt. Mi-
hály tiszteletére épített megyés egyház-
tól elfoglaltak és törcsvári várnagyaik 
használtak, ezentúl ne bántsák, hanem 
az említett egyház részére szolgáltassák 
ki. Kelt Budán 1456. május 6-án.”

Hétfalu 1498-ig tartozott a törcsvári 
uradalomhoz  Abban az évben II  Ulász-
ló király elzálogosította a falvakat 
Brassó városának. A zálogjogot a kö-
vetkező uralkodók is rendre megerősí-
tették, míg 1651-ben II. Rákóczi György 
végérvényesen Brassó város hűbéri bir-
tokává tette az említett településeket. 
Az elzálogosítást több történelmi írás-
ban is megtaláljuk, de átfogó magyar11 
alkotás a vidék és magyar lakóinak 
történelméről nem született. Ráadásul 
a magyar iratok folyamatosan jobbágy-
sorsról beszélnek, a szász források ezt 
többször vitatják. Az egyházi iratokban 
elsősorban alattvaló (untertan) falvak-
ként jelennek meg.

Szeli József, Hosszúfalu12 lelkésze a 18. 
században először kísérelte meg össze-
foglalni a magyar gyülekezetek törté-
netét, ami a régi anyakönyvben volt 
olvasható addig, amíg az anyakönyv lé-
tezett  A szóbeli közlések és az egyházi 
tudósítások szerint a gyülekezeti iratok 
az 1916-os menekülés során vesztek el. 
Szerencsére Szeli írását lemásolta Bor-
csa Mihály, és 1862-ben megjelentette 
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban,13 
majd 1868-ban K. Molnár Victor lelkész 
úgyszintén leírta, és a kéziratot Pávai 

Vajna Elek ügyvéd az Erdélyi Múzeum 
Egylet kézirattárának14 adományozta  E 
néhány oldal még akkor is eligazító, ha 
Szeli saját gyülekezetében nem talált 
olyan adatokat, amelyekre támaszkod-
hatott volna, illetve mint írja: „lehetnek 
ugyan a Brassoi archivumban is holmi 
irások ezek iránt, de én ezt nem láttam 
és igy ezen ecclesiaknak fundaltatáso-
kat oly nagy pecsétű hiteles levelekből 
meg sem is írhatom.”

Orbán Balázs A Székelyföld leírása 
(1873, Budapest) című munkájának bar-
casági része – a VI. kötet – az első tör-
téneti összefoglaló a tíz csángó falu-
ról, amelyben igen hosszasan taglalja 
a korabeli aktuális kérdéseket is, mint 
a csángóság vagyonjogi peres ügyei 
Brassó városával, valamint az egyházi 
egyenjogúság. Munkájában leginkább 
Borcsa Mihály akkori bácsfalusi lelkész 
segítette, aki egykori tanítóként, majd 
lelkészként igyekezett a szász elnyomás 
alól részben felszabadult csángóságot 
felemelni. Ami a történelmi leírásokat 
illeti, következő próbálkozásként előbb 
Pávai Vajnai Elek (többek között) a Czá-
folata a brassai városi közönség által 
„A hajdani törcsvári uradalom jogi ál-
lapotjához” czim alatt 1871-ben kiadott 
magyarázatoknak (Kolozsvár, 1873)15 
című írásában, majd Horger Antal nyúj-
tott egy rövid összefoglalót a Tanulmá-
nyok és javaslatok a hétfalusi és környék-
beli csángók helyzetének javítása iránt16 
című munkájában. Ifj. Herrmann Antal 
Az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban 
és Képben című (1887–1901) nagyszabá-
sú sorozat olvasóival ismertette meg 
a hétfalusi csángók rövid történetét és 
néhány szokását. Néhány évtizeddel 
később Bálint András helytörténész ta-
nító foglalkozott a barcasági csángó fal-
vak történetével és néprajzával. 1923-tól 
kezdődően a Csángó Naptárak rendre 
közölték is írásait, de a II. világhábo-
rú után, a későbbi államhatalom már 
nem engedélyezte a teljes monográfia 
– A barcasági csángók története – meg-
jelentetését, bár a Kriterion Könyvkiadó 
már megalakulásának pillanatában 
arra érdemesnek ítélte. Egy másik mű, 
a korán elhunyt csernátfalusi lelkész, 
dr. Kiss Béla kézirata – A hétfalusi csán-
gók története – torzóként maradt ránk.17 
Az egykori csernátfalusi lelkész csak 
az I. világháború kitöréséig jutott el. 
Amennyiben sikerült volna befejeznie 
könyvét, ez lenne az első teljesebb törté-
neti munka a hét falu lakóiról. Kiss Béla 
egyébként mindig csak hétfalusi csán-
gókról ír; sem történeti munkájában, 
sem az egyházi sajtóban megjelent írá-
saiban nem indokolja, hogy miért nem 
sorolja ide a másik három községet is. 

Krizba és Apáca közelében 
található egy-egy rom, 
amely feltételezhetően 

13–14. századi vár 
maradványa.
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Apáca, Krizba és Barcaújfalu történe-
tét illetően éppen úgy nincsenek pon-
tos adataink a falvak keletkezéséről, 
mint Hétfalu esetében. Krizba és Apá-
ca közelében található egy-egy rom, 
amely feltételezhetően 13–14. századi 
vár18 maradványa, Barcaújfalu eseté-
ben pedig kiindulópontot nyújthat a 15. 
században már álló temploma. E fal-
vak lakói ugyanúgy jobbágysorban él-
tek 1848-ig, ám Barcaújfalu közvetlenül 
Brassó fennhatósága alá tartozott, míg 
Krizba és Apáca a törcsvári uradalom-
hoz. Apácán, néhai Zsizsik Jenő19 1953 
és 1989 között gyűjtötte az adatokat 
egy monográfiához (Apácza története, 
1995). A történeti adatok mellett legin-
kább a gazdasági fejlődésnek tulajdo-
nított jelentőséget. Zsizsik Jenő halála 
után a kéziratot Orbán János mérnök 
véglegesítette, majd 1999-ben ki is adta. 
Ugyanígy Koszta István, Krizba egyik 
korábbi lelkésze állította össze a gyü-
lekezet rövid történetét, elsősorban 
a gyülekezeti levéltár anyaga alapján, 
amely nyomtatás hiányában, fénymá-
solatban terjed. Barcaújfalunak ugyan-
csak megvoltak a maga krónikásai, de 
Balogh György (1864–1834) (Életem váz-
latának főbb vonalai, Barcaújfalu, 2009) 
csak saját életének koráról tudósított, 
Erdő György (1889–1974) és Jámbor Já-
nos (1883–1956) írásai pedig kéziratban 
olvashatók az egyháznál, illetve a csa-
ládnál, ám azokban sem kapunk tör-
ténelmi visszatekintést  Összességében 

tekintve, e néhány munka mindenképp 
fontos adatokkal gazdagítja a barcasági 
csángóság történetét és irodalmát  

Ami a felekezeti hovátartozást illeti, 
ma a falvak magyar lakóinak többsége 
evangélikus vallású. Bár a legtöbb tör-
ténetíró úgy gondolja, hogy a reformá-
ciókor, szász hatásra e tíz magyar falu 
is rögtön a lutheri elveket követte, ezt 
a tényt pl. Orbán Balázs is vitatta: „1555-
től kezdve, a midőn Kálmánchai Már-
ton debreczeni lelkész Kálvin hit elveit 
bővebben kifejté, az erdélyi magyarság, 
székelység és a tízfalusiak, valamint 
a szászok közül is igen sokan fölvették 
azt, elannyira, hogy Brassóban is so-
káig helvét hitű papok voltak, sőt azt 
a szászok közt egész káptalanok vallot-
ták. Határozottan helvét hitűek voltak 
a tízfalu magyar lakói, azok mint ilyek 
a kálvinista püspök alatt állottak és 
a szomszédos Bodola, Nyién és Márkos-
sal egyházkerületileg a sepsi trachtus-
hoz voltak beosztva; később azonban, 
a midőn a törcsvári vár elzálogosítása 
és eladásával e szegény nép Brassó alá 
került, annak úgy politikai, mint vallási 
elnyomatása foganatosíttatott; Brassó 
nem elégedett meg e nép lenyűgözésé-
vel, hanem a Barczán csekély számban 
levő szászok létszámát növelendő, ezen 
nép elnémetesítését is feladatául tűzte 
ki; erre nézve első lépésnek tekintette 
a tízfalusiaknak lutheránussá tételét.”

Ezt ifj. Herrmann Antal is megerősí-
ti: „A csángók a reformatio előtt a sepsi 

esperességhez tartoztak; a XVI. szá-
zad közepén lutheránusok lettek, majd 
nemsokára a helvét hitvalláshoz csat-
lakoztak, s az erdélyi kálvinista püspök 
alatt állottak; de a XVII  század végén 
Brassó nyomása alatt ismét az ágostai 
evangélikus hitvallást fogadták el, bár 
isteni tiszteletök némileg eltér a szá-
szokétól ”20

Rövid krónikájában Szeli József kitér 
erre az időszakra is, az ő írását azon-
ban mondhatnánk, hogy áthatja a szá-
szokhoz való lojalitása,21 ám ez sokkal 
inkább az evangélikus vallásához való 
ragaszkodást jelentette, amit éppen 
a szászok biztosítottak számára.

„15§. (…) mindjárt a reformatio kez-
detében a hosszufalusi ecclesia a hét-
falusi több ecclesiákkal egyetemben 
reformálódott, és az othodoxus luthe-
ránismust bevette légyen, mert már 
az időtájban Zvinglius, Oecolampadi-
us,22 Carlostadius23 és Calvinus több tár-
saikkal egyetemben a hitnek némű-ne-
mű nagy czikkelyeiben Luther Márton 
értelméről ellépvén, a magyarokat ki-
vévén, főképen Dávid Ferenc megbolon-
dulása és Blandrata24 csalárdsága után, 
majd csak a szászság maradott vala 
meg a Lutherus tiszta tudományán  
Ekkor már ezen Calvinus magyarok Er-
délyben a ministeriumba lépvén, a ma-
gyarságot nagyobb részről mind a Cal-
vinus szententiájára hódították vala 
(…). Ha pedig Honterus János reformá-
tornak idejében a hétfalusiak vagy még 
pápisták, vagy pedig calvinisták lettek 
volna, miképpen visitálhatta volna 
őket ezen említett reformator és bras-
sai lutheranus inspector (…). 

16. § Még továbbá ezt is csalhatatla-
nul kihozhatjuk, hogy jól lehet az er-
délyi fejedelmek és Brassó városának 
jószágai között való felbomolhatatlan 
csere csak 1651. esztendő ben erősítetett 
meg, melyben szerint a Hétfaluk Kriz-
bával és Apátzával és törcsvári egész 
territoriummal együtt Brassó városá-
nak változhatatlanul által adattanak, 
mindazonáltal ugyancsak akár, akár 
mi uton, már a reformatiokor Brassó 
városa az egész törcsvári dominiumot, 
és így a Hétfalukat Krizbával és Apá-
tzával egyetemben bírta. Mert külön-
ben az 1651. esztendőben Brassó városát 

Csángó- és magyarruhás lányok Hosszúfalu-Alszegen, Kerekes János evangélikus lelkipásztorral 

Ami a felekezeti 
hovátartozást illeti, 
ma a falvak magyar 

lakóinak többsége 
evangélikus vallású. 



a művelődés melléklete • 2021 • 7

Barcaság

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem ide-
jében meglehetett volna productiora25 
szoritani, melyben megmutatta maga 
jussát, mely által birná a törcsvári jó-
szágot. Sőt, ha 1651. esztendő előtt nem 
birta volna, nem lehet vala a maga 
possessiojában fiscaliter et in perpe-
tuum confirmálni.26 Innen következett 
az, hogy jól lehet az erdélyi ma gyarság 
a reformatio tájatt többire mind calvi-
nistaságra hajlott, de mivel Brassó vá-
rosa szász város lévén, az orthodoxus 
lutheranizmust tartotta, azért a maga 
törcsvári jó szágaiban is a magyaroknál 
azon lutheranismust hirdette, és mint 
ma örökös jószágát, a tőle bevett igaz-
ságra vezérlette  

17. §. Nem lehet ugyan azt tagad-
ni, hogy valamint Brassóban a refor-
mationak utána is találtattanak crip-
to-calvianus papok, ugy a Hétfalukon 
s nevezetesen Hosszufaluban is e félék 
lettenek volna, de mint a papoknak 
cathalogusok mutatja pag. 257.27 Brassó 
vá rosa ugyancsak figyelmes buzgó-
sággal viseltetett mind e mai napiglan 
ezen ecclesiáknak a tiszta ev  vallásban 
való megtartások iránt. E végre jól le-
het a brassói főtisz. urak ezen falukon, 
mint a városnak tulajdon örökségén 
tartják kezeiket, de ugyancsak a barcai 
ven. capitulum28 és nevezetesen a de-
canus,29 s legnevezetesebben a brassai 
főpap, mint inspector kiváltképen való 
gondot viselnek a magyar ecclesiákra, 
mint M. Schmeizel30 in dissertatione 
historici de statu ecclesiae lutheranae 
in Transilvania,31 Scharsiusból32 igen 
helyesen megjegyezte.”

Binder Pál33 említ ugyan néhány re-
formátus lelkészt a magyar gyülekeze-
tekben, de kuta tásai elsősorban Brassó 
városára korlátozódtak. Így csak dr. Kiss 
Béla kéziratára34 hagyat kozhatunk, aki 
egyúttal meg is magyarázza a korábbi 
Szeli-gondolatokat:

„Hosszúfaluba kerül Szeli József, a 
krónikaíró pap, aki 1705-ben született. 
Udvarhelyen, Szebenben és Pozsony-
ban tanult, 1730–1757-ig brassói, majd 
hosszúfalusi pap volt. Erősen evangéli-
kus érzelmű ember, aki a kripto-kálvi-
nizmustól megtisztította a csángókat, 
amiért feljebbvalói elismerését érde-
melte ki, s az alesperesi rangig emelke-
dett (…). Szeli József nagy buzgalommal 
kezd munkájához. Bár Brassóban a re-
formátus egyháznak is a lelkésze, nem 
szívesen nézi őket. Amikor arra a meg-
győződésre jut, hogy a csángó papok haj-
lanak a kálvinizmus felé, feljelenti őket. 
Erre nagy vizsgálat kezdődik, bizottság 
alakul, beidézik a papokat és megvizs-
gálják a gyülekezeteket. Az istentiszte-
leti szertartásokon különösen látszott 

a református befolyás. 1740-ben törté-
nik vizitáció, és Herbert, a bíró, a legtöbb 
papot református érzelműnek találja. 
A kérdés az volt, hogy melyik jobb hit-
vallás, az ágostai vagy a helvét. Egyedül 
Dévai lelkész nyilatkozott az ágostai hit-
vallás elsősége mellett. A többiek bünte-
tésben részesültek. Szeli buzgólkodására 
aztán a csángók egészen evangélikusok-
ká lettek ”

Kiss Béla szerint ez mégis a csángóság 
javát szolgálta. Mint írja: „történetíró-
ink ezt rendesen nehezményezni szok-
ták, és kedvezőtlen színben tünetik fel, 
pedig a csángóknak az evangélikus val-
lásra való áttérésében Isten kegyelmét 
kell látnunk. Kétségtelen, hogy a csán-
gó falvak kezei nemzetiségi dolgokban 
nagyon meg voltak kötve, de az is tény, 
hogy a szász fegyelem nagymértékben 
előre vitte a csángókat a fejlődés útján. 
A szászok vasfegyelmet követeltek, is-
kolákat állítottak fel és engedték a saját 
tanítókat tanítani, akik ugyan a lelké-
szektől függtek. A szász egyházi szigorú-
ság jótékonyan éreztette hatását a csán-
gó vidékeken ”

A csángók történetének ezen idősza-
kát illetően is több tény még kutatásra 
és pontosításra vár, ám a nagyszebe-
ni állami levéltárban található Ordi-
nációs jegyzőkönyv is Szeli állításait 
támasztja alá, azaz hogy a csángók 
a lutheránus vallást követték. Az első 
helyi adatok, amelyek a magyar gyü-
lekezetek egyháztörténetéhez kiindu-
lópontként szolgálnak, azok az anya-
könyvek, amelyek az 1750-es évekből 
származnak 35 Ezek nemcsak az első 
gyülekezeti anyakönyvezéseket tar-
talmazzák, hanem lelkészi és tanítói 
névsorokat, liturgiai leírásokat, illetve 
egyéb jelentősebb helytörténeti ada-
tokat  

Az évszázadok alatt tízre nőtt a gyü-
lekezetek száma, amelyek 1886-ig tar-
toztak a szász egyházhoz. Többéves 
elszakadási kísérlet után, 1886 márciu-
sában létrejött az önálló magyar espe-
resség, amely kérte csatlakozását a Ti-
szai Evangélikus Egyházkerülethez. 
A trianoni döntés aztán újból átformál-
ta az egyházakat, s hosszas huzavona 
után a román kormány 1923-ra engedé-
lyezte az önálló magyar egyházszerve-
zetet, amelynek élén csak superinten-
dens állhatott, mivel püspöke a szász 

egyháznak lehetett. Az alig erőre kapott 
magyar evangélikus egyházat ismét 
kettéosztotta a második bécsi döntés, 
amely eredményeként a Székelyföl-
dön is létrejöttek szórvány evangélikus 
gyülekezetek. Ezek közül a sepsiszent-
györgyi folyamatosan erősödött a fal-
vakról való későbbi elvándorlás követ-
keztében. Ma a barcasági gyülekezetek 
változatlanul a brassói esperességhez 
tartoznak, amely a Romániai Evangéli-
kus-Lutheránus Egyház része 

Társadalmi rétegződésére vonat-
kozóan, 1848-ig Brassó jobbágyaiként 
a csángók elsősorban földművességgel 
és szállítással foglalkoztak. Már a job-
bágyság36 időszakában is, de a későb-
bi évtizedekben szintén, a férfiak kö-
zül igen sokan foglalkoztak szekeres 
szállítással. A vasútvonal megépítése 
után, mivel elestek ettől a kenyérkere-
seti forrástól,37 következtek a bukares-
ti évek. A férfiak többnyire birzsások,38 
azaz személy- és áruszállítók voltak, 
vagy kőművesként dolgoztak, a nők 
pedig háztartási alkalmazottakként. 
A Bukarestben szerzett jövedelemből 
épültek aztán az egyre tágasabb csán-
gó porták odahaza a szülőfaluban, bár 
nagyon sokan telepedtek le végleg a ro-
mán fővárosban, és a leszármazottak 
a legtöbb esetben teljesen elveszítették 
magyar anyanyelvüket és identitá-
sukat. Ebben az időszakban az otthon 
maradottak között már akadt vállal-
kozó is, aki pl. fűrész- vagy téglagyá-
rával komoly vagyonra tett szert  A két 
világháború között egyre többen kezd-
tek bejárni a különböző brassói gyá-
rakba dolgozni – leginkább Bácsfaluból, 
mert ez volt a városhoz legközelebb eső 
település –, a földek államosítása után 
pedig bekövetkezett a falvakról való el-
vándorlás is. Hétfalut ez kevésbé érin-
tette az ingázás lehetősége miatt, ám 
Krizbáról, Barcaújfaluból és Apácáról 
igen sokan költöztek Sepsiszentgyörgy-
re és Brassóba. Az 1950-es évektől nőtt 
az érettségivel rendelkezők létszáma, 
a későbbi évtizedekben pedig az egye-
temet végzetteké is, bár a szocializ-
mus éveiben, a ceauşescui politikának 
köszönhetően, tanulmányaik elvég-
zése után igen kevesen térhettek visz-
sza a szülőföldre. A rendszerváltást kö-
vető évek ismét erőteljes változásokat 
hoztak a barcasági csángók életébe  
Az idősebb nemzedék a visszaszerzett 
földeken ideig-óráig gazdálkodni kez-
dett, bár ma ezt sokan értelmetlennek 
látják, igen sokan el is adták a földjü-
ket. Az ország más településeire kihe-
lyezett értelmiségiek közül sokan visz-
szatértek. A fiatalabbak vállalkozni 
kezdtek, főleg hogy a brassói szocialista 

„... a csángóknak 
az evangélikus vallásra 
való áttérésében Isten 

kegyelmét kell látnunk.”
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mamutvállalatok tönkrementek, így 
munkahely alig maradt. Megoldást – 
akárcsak a 20. század elején – megint 
az elvándorlás nyújtott, ráadásul ismét 
az Amerikai Egyesült Államokba és Ka-
nadába  Ennek következtében ma egy 
erőteljesen elöregedő szórványvidékről 
beszélhetünk. Gillich Fülöp egykori bá-
csfalusi lelkész már 1936-ban megkon-
gatta népe fölött a vészharangot, majd 
két évvel később dr. Kiss Béla csernát-
falusi lelkész is az Evangélikus élet ha-
sábjain.

„Évekkel ezelőtt Brassómegye csán-
gó községeiben egészen kétségtelen 
volt a magyar evangélikus törzslakos-
ság fölényes többsége. Annyira erős 
volt a túlsúlya, úgy a románsággal, 
mint a lassan ideszármazott magyar 
nyelvű, de más felekezetű lakossággal 
szemben, hogy gondolni sem lehetett 
reá, hogy valaha is vitássá lehetne szá-
mára az ősi szülőföld. Bár még mindig 
tartja számbeli fölényét az evangélikus 
csángó nép, azért, aki jobban figyeli 
a helyzetet, kétségtelenül lassú vissza-
fejlődését, hanyatlást fedezhet fel, va-
gyonok cserélnek észrevétlenül gazdát. 
Régi családok veszítik el evangélikus 
jellegüket. Számbeli visszaesése pedig 
egészen szembeszökő. Példaként Bács-
falut említem. Lakossága a legújabb 
kimutatás szerint: 1342 magyar, 770 ro-
mán 39 Felekezet szerint: 773 ortodox, 84 
református, 72 katolikus, 4 unitárius 
és 1221 evangélikus 40 E kimutatásban 
– bár már nem annyira, mint azelőtt 
–, még mindig megvan a többsége. De 
már szomorúbban mutatja a helyze-
tet, ha tekintjük az 1935. évi születések 
statisztikáját. 45 született gyermekből: 
17 orthodox, 10 katolikus, 3 görög kato-
likus, 1 református, s csupán 14 evan-
gélikus  Ezzel szemben viszont arányán 
messze felül több a haláleset. Számok 
ezek, amelyek mögött leselkedik reánk 
– a halál.”

„40 év alatt 475 lélekkel apadt a cser-
nátfalusi egyházközség lélekszáma. 
Négy évtized alatt csaknem félezer em-
berrel kevesebb! Valószínűleg a többi 
hétfalusi egyházközségben is hason-
ló a helyzet és ez esetben négy évtized 
alatt mintegy 2–3000 lélek-számcsök-
kenés fordulhatott elő egyházunkban. 
Több ízben lehetett kifogást hallani la-
punk azon cikkei ellen, melyek a csán-
gó nép helyzetét vették szemügyre. Íme, 
ez az egyetlen szomorú adat is igazol-
ja, milyen égetően fontos a szükséges 
óvintézkedéseket megtenni, a népet 
figyelmeztetni (…). A rohamos pusztu-
lás, sürgős cselekvésre kötelez. Az ost-
romállapot miatt be kellett szüntet-
nünk egyházi összejöveteleinket, ezért 

az eddiginél inkább kell ezen újság ha-
sábjain feltárni a fájó és sürgős beavat-
kozást követelő sebeket, különben nem 
leszünk képesek feltartóztatni a ro-
hamos pusztulást. Maga és népe ellen 
vétkezik tehát minden ember, aki ma 
olyan kifogások miatt, hogy »nem ér-
dekel«, vagy »nincs időm«, nem olvas-
sa ezt az újságot és kritizálja ahelyett, 
hogy igyekezne mindnyájunk számára 
drága egyházunk és népünk megmen-
tésére ”

Ma ez a helyzet hatványozottan 
igaz. A születésszám drasztikusan 
visszaesett, Négyfaluban az etnikailag 
vegyes házasságok aránya egyre nö-
vekszik,41 amelynek egyenes következ-
ménye a fokozott nyelvvesztés. Ezáltal 
a rendszerváltás után létrejött szín-
magyar  12 éves oktatás is veszélybe 
került, a Zajzoni Rab István Elméleti 
Líceum 9–12. évfolyamait a megszűnés 
fenyegeti. A 2010–11-es tanévvel kezdő-
dően a bács falusi iskola magyar tago-
zatán már nem indult 5–8. osztály.

A társadalmi alakulások hatottak 
a szokásokra is, amelyeknek nagymér-
vű változásait leginkább az elmúlt húsz 
évben lehetett nyomon követni  Az év-
századok folyamán, a csángók szoká-
sait és művészetét a Barcaság három 
nemzetiségének együttéléséből fakadó 
kölcsönhatások erőteljesen alakítot-
ták, ám ahogy átfogó történeti munka 
nem született, úgy a megjelent népraj-
zi munkák is esetlegesek. Éppen ezért 
bármilyen jellegű kutatómunka a so-
kat hangoztatott 24-ik órába került. 
Bár a barcasági csángók csoportjának 
viseletének és egyházi, valamint szo-
kásainak a bemutatása is fontos fela-
datunk, most ebben az összefoglalóban 
sokkal inkább a népcsoport történeté-
re, a barcasági csángóságot övező hi-
ányosságokra kívántunk rámutatni, 
mint ahogy e lapszámban is elsősorban 
a rendszerváltás utáni társadalmi ve-
tületekkel foglalkozunk.

Jegyzetek

1 SERES. 1984. 7.
2 Csengőkkel. A népi etimológia e tekin-
tetben egyezik a barcasági és a moldvai 
csángóknál egyaránt 
3 Az 1910-es népszámlálás szerint ezek-
ben a községekben megközelítőleg 14 500 
magyar lakos élt, ezekből kb. 14 000 volt 
evangélikus 
4 A szakirodalomban többen is megemlí-
tik, hogy a barcaságiak nem szerették, ha 
csángónak nevezték őket. Gúnyolódást 
Orbán Balázs is említ, de ez nem a csán-
gó megnevezésre vonatkozik: „az idege-
nek, sőt még a székelyek is – mert a ma-
gyar nyelvet egy kissé nyujtják, s mert 
öltözetük némileg az oláh öltözethez huz 
– csángóknak, olykor – mert régentén 
mint gyalog plájások [egykori határőr és/
vagy kisbíró] őrizték a határt – gúnyo-
rosan talpasoknak is hívták; de a hétfa-
lusi, a midőn az utóbbi hallatára dühbe 
jön, az elsőért is megneheztel elannyira, 
hogy egyik közkedvességű iskolameste-
rük tanitványainak szavalmányul e ver-
set írván: Hétfalusi csángó vagyok, / Leg-
kisebbet sem búsulok, / Csángó vagyok, 
apám is az, / Nem tagadom el, mert igaz” 
(ORBÁN. 1991. 20. 91). Gyűjtéseim során ez-
zel a ténnyel nem szembesültem. Apácán 
előfordult, hogy néhány onnan elszár-
mazott állította, hogy ők székelyek, és 
a falu lakosságának nincs köze a csángó-
sághoz. A többség megfogalmazása sze-
rint „az Olton innen csángók vagyunk, 
az Olton túl székelyek.” Sőt, 2010 júliusá-
ban, az evangélikus Szélrózsa-találkozón 
részt vevő apácai fiatalok (Oláh Szabolcs, 
Oláh Zsolt, Bölöni Imre) büszkén emle-
gették csángó származásukat, megje-
gyezve, hogy sepsiszentgyörgyi székely 
osztálytársaik sokszor csúfolják őket öző 
nyelvjárásukért, nem tartva azt helyes 
magyar beszédnek  Evangélikus vallásu-
kat mindenféleképp meghatározónak és 
a csángóság összekötő kapcsának tekin-
tik. Ugyanezt állította a jelenleg Magyar-
országon élő, apácai származású színész, 
Orbán Károly is: pajtásaival mindig büsz-
ke csángóknak érezték magukat a szé-
kely gyerekekkel szemben  
5 Hogy mióta illetik őket ezzel a név-
vel, nem tudjuk. A brassói Honterus Le-
véltár (Ev. Kirche A.B. Kronstadt, Archiv 
der Honterusgemeinde) magyar irat-
anyagában már a 18. században csángó 
(Tschango) gyülekezetekről írnak a szász 
elöljárók, ám korábban a Bleschdörfer 
megnevezés is olvasható 
6 Ezt a nevet 2002-ben kapta a telepü-
lés  Addig Szecselevárosként ismerték 
az 1950. november 8-i 5. számú törvény 
alapján, amely előírta a négy falu egye-
sülését. Románul ma is Săcele.
7 A három falu lakóit már Orbán Balázs 
is a csángókhoz sorolta: „mert a Barcza 
északnyugati részén fekvő Ujfalu, Krizba 
és Apácza magyar lakói tökéletesen ha-
soneredetűek a hétfalusiakkal, sorsuk 
és történelmük is azonos, tehát mind az, 
a mit Hétfalura vonatkozólag mondunk, 
ezekre is alkalmazható” (ORBÁN. 1991. 20. 
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90.). Horger Antal más véleményt képvi-
selt, de ő nyelvészetileg tekintett a falvak-
ra. Az Apáczai Csere János-monográfia 
szerzője, Bán Imre szintén kétségbe vonja 
az apácaiak csángóságát, mivel „kétség-
telen, hogy Apáca története a hétfalusi 
csángó-magyar falvakéval nagy mér-
tékben azonos, de nyelve, szokásai, vise-
lete mégsem annyira a Hétfaluval, mint 
az Olt túlsó partján lakó székelységgel 
kapcsolják össze” (BÁN. 1958. 12).
8 Hegyhát kiemelkedő része. 
9 Csernátfalu akkori neve a temploma 
alapján, amelynek védőszentje Mihály volt. 
10 Hosszúfalu megnevezése.
11 A legtöbb ide vonatkozó írást szász tör-
ténészek és lelkészek tollából olvashat-
juk. A legfontosabb forráskötet-sorozat, 
amely e csángó falvak első iratanyagát 
is tartalmazza, a Quellen zur Geschichte 
der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen I–VIII. 
kötete (Brassó, 1886–1926, továbbiakban 
röviden csak Quellen). Oldalakon keresz-
tül lehetne sorolni további történeti és 
egyháztörténeti munkákat, forráskiad-
ványokat, amelyek adalékul szolgálnak 
e környék történetéhez, igaz, a barcasá-
gi magyarokra vonatkozó adatok mindig 
csak érintőlegesek.
12 Akkor még csak egy gyülekezet léte-
zett, Hosszúfalu-Felszeg 1887-ben szen-
telte fel templomát.
13 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Pest, 
V. évf., 41. szám, 1862. október 12.; 42. 
szám, 1862. október. 19. Viszont Borcsa 
Mihály a kéziratot annak közlésekor 
nem Szelinek tulajdonította. Mint írja: 
„írva találtam a hosszufalvi egyház jegy-
zőkönyvében bácsfalvi születésű Bartos 
Márton lelkésztől 1763-ban.”
14 Ma a kézirat a kolozsvári Lucian Blaga 
Egyetemi Könyvtár különleges gyűjtemé-
nyében található, Hosszúfalu historia hui-
us ecclesiae – adatok Hosszúfalu és a Bar-
caság történetéhez címmel, a következő 
megjegyzéssel: „ezen historia a Hosszufa-
lusi ev. egyház legrégibb matriculájának 
231–248 lapjain szóról szóra, így ahogy itt 
leirva van, benne foglaltatik, mit is tanu-
sít Hosszufalu 1868 augustus 27-én az ev. 
egyház részéről K. Molnár Victor ev. lel-
kész, a községi elöljáróság részéről Pap Gy. 
János biro, H. Vajda Lajos jegyző.”
15 Ez az írás először 1871-ben folytatások-
ban jelent meg a brassói Nemere című 
lapban. Pávai 1874-ben kiadta A Brassó-
megyei hét magyar faluk népei, törcsvá-
ri vár- és szél-őrkatonáknak Brassó város 
közönségével függően levő birtok és közsé-
gi haszonvételek feletti ügyök jelenlegi jog-
történelmi állásának rövid vázlata, illet-
ve 1881-ben az Emlékirat a brassómegyei 
Hétfalunak küldötteinek Budapesten 1881. 
évi deczember 14–23. napján tett eljárásá-
ról című írását is.
16 Közreadja a Brassóvármegyei Csángó 
Bizottság, valószínűleg 1902-ben. Ebben 
az időszakban, az 1891-ben alakult Erdély-
részi Kárpát-Egyesület több, éves üléssza-
kát is Brassóban tartotta, és az egyik 
célkitűzése éppen a csángóság bukares-
ti elvándorlásának megállítása, a házi-
ipar fellendítése, egyáltalán a népcsoport 

életminőségének javítása volt. Az egyesü-
let néprajzi bizottságának elnöke a brassói 
születésű Herrmann Antal néprajzkutató.
17 A kézirat a család tulajdonában van, 
jelenleg kiegészítés és kiadás alatt. Dr. 
Kiss Béla (1908–1951) Borcsa Mihály dédu-
nokájaként, a korán elhunyt bácsfalusi 
lelkész, Kiss Béla fiaként került Csernát-
faluba lelkésznek, miután nagyapja, Kiss 
Árpád meghalt. Már származása is a lel-
készi munkára predesztinálta. A paszto-
rációs munka mellett fontosnak tartotta 
a gyülekezeti szokások megreformálá-
sát, a liturgia megújítását, egyházi sajtó-
termék megjelentetését, a helytörténeti 
gyűjtéseket. A háború alatt napközi ott-
hont létesített, a háború után pedig egy-
házi iskolát, amely az államosítás után 
megszűnt. Kiválóan zenélt, elsőként írt 
kismonográfiát Bartók Béláról. Több tucat 
cikket, tanulmányt, könyvismertetést 
írt. Több evangélizációs füzetet adott ki. 
18 A krizbai vár feltételezések szerint 
a német lovagrend egyik vára lehetett, de 
ez még nem jelenti azt, hogy maga a tele-
pülés is akkor alakult volna ki. 
19 Biológia szakos tanár, aki évtizedeken 
keresztül tanította a gyerekeket a kakas-
lövés szokására 
20 A különbséget az egyházak megne-
vezésével is érzékeltetik  A romániai 
szászok a Romániai Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Egyházhoz, míg a magyar 
evangélikusok 2001-ig a Romániai Zsi-
natpresbiteri Evangélikus-Lutheránus 
Egyházhoz, ma megváltozott nevén a Ro-
mániai Evangélikus-Lutheránus Egyház-
hoz tartoznak  
21 Nikodémusz Károly megjegyzi, hogy 
Szeli csak szájhagyomány alapján dol-
gozott, ezért nem tekinthető hitelesnek. 
Bán Imre éppen a szászokhoz való loja-
litása miatt nem tekinti komoly forrás-
munkának 
22 Johannes Oecolampadius (Weinsberg, 
1482 – Bázel, 1531) svájci reformátor.
23 Andreas Karlstadt – Carlostadius (szü-
letési neve Andreas Rudolfus Bodenstein, 
Karlstadt, 1482 – Bázel, 1541), német refor-
mátor és teológus 
24 Giorgio Biandrata (Blandrata György) 
(Saluzzo, 1515 – Gyulafehérvár, 1588) olasz 
orvos, udvari orvos és erdélyi tanácsos, 
reformátor.
25 Halasztásra 
26 Tulajdonában örökre és fiscálisan 
megerősíteni.
27 Az oldalszám minden bizonnyal 
az anyakönyvre vonatkozik 
28 T[isztelt] káptalan.
29 Esperes.
30 Martin Schmeizel (Brassó, 1679. máj. 
28. – Halle, 1747. júl. 30.) statisztikus; egye-
temi tanár 
31 Az erdélyi lutheránus gyülekezetek 
történetének ismertetése 
32 Andreas Scharsius, erdélyi szász evan-
gélikus püspök a 17. században.
33 Binder Pál: Az erdélyi magyar evangé-
likus egyházközségek és iskolák története 
és névtára. Brassó, 1993. Brassói magyar 
krónikások és barcasági evangélikus 
egyháztörténészek. Brassó, 2001.

34 A hétfalusi csángók története (kézirat). 
Sajnálatos módon a torzóként ránk ma-
radt anyagnak éppen a jegyzetanyaga 
hiányzik, így a fenti idézet esetében sem 
ismerjük az egykori lelkész-helytörté-
nész forrásanyagát. Valószínűsíthetjük, 
hogy a Quellen kötete alapján írta, mint 
ahogy ennek szövegét idézi Binder Pál is. 
A kriptokálvinista lelkészek nevét illető-
en adatokat találunk a brassói Honterus 
Levéltárban is, a Teutsch-gyűjtemény 
még kézzel írt sematizmusaiban.
35 Sajnálatos módon néhány ezek közül 
elveszett vagy megsemmisült. Tudomá-
som szerint ezeket nem kellett beszolgál-
tatni az államnak, ezért találunk csak 
19. századi anyakönyveket a Brassó me-
gyei levéltárban. Az első bácsfalusi anya-
könyv az 1848-as forradalom eseményei-
nek vált áldozatává, a hosszúfalu-alszegi 
az 1916-os román betörést követő mene-
külés során veszett el, az apácai az 1794-
es tűzvészben pusztult el. 
36 Ráadásul esetükben a jobbágyság fo-
galmára másként kell tekintenünk, hi-
szen Brassó városa korlátozta őket bizo-
nyos jogaikban, ám a jobbágy fogalmához 
társuló szegénység nem feltétlenül jel-
lemző rájuk. Ezt tanúsítják az anyaköny-
vi bejegyzések is: az adományok vagy 
a testimoniális (hagyatéki) intézkedések.
37 A brassói Nemere újságírója 1879. ja-
nuár 30-án a következőképp kesergett 
a vasút miatt: „midőn folyó hó 7-ikén 
reggel legelőször hallám a kavicsozó gő-
zösnek Tömös torkából Bácsfaluba besi-
koltó füttyét: Csukástól Nagykő havasig e 
siralmas viszhangot zúgták vissza a bér-
cek sziklái: »Hétfalusi szekeresség, ren-
dezd el a te házadat, mert meghalsz«” (IX. 
évf., 9. szám, 35. old.).
38 Birjar (rom.) = kocsis.
39 Akkoriban a román lakosság szinte 
kizárólag Bácsfalu hegy alatti részén élt. 
A Fő úton még az 1980-as évek elején is 
ritka volt a román család. Mára az ará-
nyok teljesen megváltoztak. „Brassó-
ba, Háromszékre, Csíkba csak az újabb 
időkben kezdtek az oláhok benyomulni. 
Hétfaluba a múlt század elején kezdték 
őket a szászok letelepíteni; még 1680-ban 
csak Türkösön és Hosszúfaluban volt né-
hány faluvégi oláh, a múlt század végén 
is csak néhány százra ment számuk, ma 
pedig 12-ezeren vannak” – olvashatjuk 
a Nemere XIII. évfolyamának 35. szá-
mában (1883. április 29.). Ehhez képest 
a 2002-es népszámláláson Négyfaluban 
30 043 lakost írtak össze, ezekből 7194 
volt magyar 
40 2010-ben 772 evangélikus volt Barcsa 
István lelkész kimutatása szerint 
41 Itt érdemes idéznünk Teörök Károlyt, 
aki a Nemerében Történeti, földrajzi és 
statistikai jegyzetek a Barczaságról című 
sorozatában jegyzi meg a csángókról, 
hogy „a férfiak úgy, mint a nők tisztán 
fenntartották eredeti magyar szokásai-
kat, érzelmüket és nyelvüket, és alig van 
példa rá, hogy Hétfaluban az együtt lakó 
csángók és oláhok között összeházasodás 
vagy elkorcsulás fordult volna elő” (1871. 
március 17., I. évf., 22. szám).
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z iskolák államosításakor (1948) kiala-
kult beiskolázási körzetek 1990 után a 
szokások szintjén is megszüntek, ame-
lyek egy ideig akaratlanul is követték 
az evangélikus egyházközségek határa-
it. Minden község gyermekének a saját 
településén kellett iskolába járnia, ettől 
csak különleges esetekben tekintettek 
el. Így a bácsfalusi gyereknek akkor is 
Bácsfaluba kellett iskoláznia, ha a lak-
helye a helyi iskolától távolabb volt, 
mint a türkösitől. Az 1950-től városi 
rangot nyert községcsoportban a köz-
ségek szerinti tagolódást az evangéli-
kus egyházközségek működtetik ma is, 
fenntartva azt a helyi önazonosságtu-
datot, amely szerint valaki bácsfalusi, 
türkösi, csernátfalusi vagy Hosszúfalu-
ból alszegi vagy felszegi. 

Az egyházközségek felekezeti isko-
lái már 1870 és 1883 között előbb köz-
ségi, majd a római katolikus kivételé-
vel állami fenntartású intézményekké 
váltak, és így működtek 1919-ig. 1919 
őszétől az egyházközségek teremtettek 

feltételeket az anyanyelvű iskolázásra, 
de ez a legjobb esetben is csak 1948-ig 
tartott  

*

A magyar nyelvű oktatás lassan nőt-
te ki az elemi szintet. 1872. nov. 1-jén 
indult a műfaragászati szakosztály-
lyal megtoldott magyar királyi állami 
felső népiskola,1 ennek helyét vette át 
1897-ben az 1919-ig működő hosszúfalu-
si Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és 
Leányiskola,2 amelynek megszüntetése 
után 1922-től az evangélikus egyház-
megye szervezte meg az 1929-ig Hosz-
szúfaluban működő alsó tagozatos Báró 
Ambrózy Andor Evangélikus Középisko-
lát 3 15 év múlva, 1945-ben próbálkoztak 
gimnáziumszintű oktatási intézmény 
létesítésével, de ez, a Csernátfalusi Egy-
séges Gimnázium,4 csak az 1948-as ál-
lamosításig működhetett.

1949-től 1955-ig az Építészeti Szakkö-
zépiskola román, német és magyar ta-
gozattal működött, utána 1955-től 1978-
ig a Szecselevárosi Elméleti Líceum 
román és magyar tagozattal, 1978-tól 
1990-ig az Electroprecizia Szaklíceum 
román és magyar tagozattal,5 végül 
1990-től önálló magyar intézményként 
a Zajzoni Rab István Középiskola. 

Az 1990-ben létrehozott Zajzoni Rab 
István Középiskola (ZRIK) a csernátfa-
lusi és a türkösi volt elemi iskolák épü-
leteiben működik.6 Székhelye az 1890-
ben épített, volt Türkösi Magyar Királyi 
Állami Elemi Népiskola épülete, ahol 
az 5–12. osztályosok tanulnak, és et-
től majdnem kilométernyire található 
a volt csernátfalusi iskola, ahol az 1–4. 
osztályok vannak  Ez utóbbival átel-
lenben van az ugyanehhez az intéz-
ményhez tartozó óvoda7 és 2012 őszétől 
a napközi.

Türkösben az 1890-ben átadott épü-
letet az 1940-es években a főút felé bő-
vítették ugyan, de 1990 után az iskola 

Közösségszervező 
próbálkozások

Hochbauer Gyula

A Zajzoni Rab István Középiskola Négyfaluban 2013 őszén. Papp Árpád felvétele

A
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így is helyhiánnyal küzdött, és közel 
két évtizeden át tantermek működtek 
a 105. házszám alatti épületben is, ame-
lyet megvásárolt az iskola alapítványa.8 
Egy 2007-es országos iskolafejleszté-
si program lehetőséget nyújtott volna 
az iskolaépület bővítésére, de a 2008-
ban elkezdett építkezés a gazdasági vál-
ság és egyéb lehetséges okok miatt le-
állt, és csak 2013-ban fejeződött be. Hat 
teremmel egészült ki, és megerősítet-
ték az épület szerkezetét, de egy építő-
telep-szerű iskolába nem volt kellemes 

iskolába járni, ez pedig hatással volt 
az iskolaválasztásra  Közben civil kez-
deményezésből 2010-ben a volt csernát-
falusi tanműhelyt felújították, és óvo-
dává alakították.9

*

Hétfalu iskolahálózatát sokszor viselték 
meg a változások: az egyházi iskolák 
magyar államosításakor – 1872 és 1885 
között –, az impériumváltáskor,10 a ro-
mániai államosításkor11 és a rendszer 

közelmúltban történő átszervezései-
kor,12 de magyar középiskola megala-
kulására is lehetőség nyílt.

A Zajzoni Rab István Középiskola rész-
ben az egyházközeli és a millenniumtól 
Trianonig kialakult polgári iskolázást 
tartotta értékadónak, részben pedig e 
téren az 1948 és 1989 közötti értékrom-
bolást akarta korrigálni  Ezt vigyázza 
az 1992-ben felavatott, az iskola udva-
rán álló Zajzoni-szobor, Szász-Benedek 
István helybeli szobrász alkotása, s ezt 
idézi figyelmeztetően az épület egyik 
szögletében a hétfalusi pedagógusok és 
diákok emlékére felállított kopjafa is, 
amelyet Kalit Mihály faragott. A múltat 
kötötte össze a jövővel az 1992-es szo-
boravató és névadó ünnepség kapcsán 
megszervezett hétfalusi magyar közép-
iskolások első világtalálkozója. Első nap 
volt a szoboravatás, második nap a név-
adó ünnepély. A szobrot Nagy Béla tanár 
úr leplezte le, a Barcasági Csángó Alapít-
vány kuratóriumi elnökeként, ő mond-
ta az avatóbeszédet is, összefoglalva egy 
évszázad szoborállítási kísérleteinek 
történetét. Délután az ünneplők Zaj-
zonba utaztak, megkoszorúzni a költő 
ottani síremlékét. Másnapra, a névadó 
ünnepségre, körülbelül 1500 fős lelkes 
közönség gyűlt össze. 

A beiskolázási körzet igényeihez és 
az ország iskolapolitikájához igazod-
va változott az oktatás irányultsága: 
1990-től 2021-ig 9 matematika–fizika, 
2 kémia–biológia, 3 idegen nyelvek, 
1 filológia, 3 evangélikus felekezeti, 
10 matematika–informatika, 10 termé-
szettudományok, 5 faipari–asztalos, 
7 turisztika szakosztály, 1 turisztika 
szakközépiskolai osztály.13 

A gyakori profilváltás túlzottnak 
tűnhet, és valóban megpróbáltatást 
jelentett a pedagógusoknak, a vezető-
ségnek. A középiskola ezzel igyekezett 
megtartani a szükséges beiskolázási 
körzetét, amelyet a környék román is-
kolái mellett – megyeközponti helyze-
ténél fogva – a brassói Áprily Lajos Gim-
názium/Főgimnázium folyamatosan 
veszélyeztetett. Az első tíz év beiskolá-
zási körútjain az iskola tantestületén 
kívül részt vettek az iskola alapítványa 
és Négyfalu magyar lelkészei. Az intéz-
mény tervezett jövőképébe illeszkedett 
a moldvai csángó gyermekek (1993), 
majd a tehetséges gyergyói sízők (2011) 
és a háromszéki focisták (2015) beisko-
lázása, de ezek erőn felüli próbálkozá-
soknak bizonyultak  

A környék gyerekeinek beiskolázásá-
hoz bentlakásra volt szükség. 1991-ben 
az iskola alapítványa (az Illyés Alapít-
vány támogatásával) megvásárolta 
az iskola melletti telket, 1993-ban pedig 

A Zajzoni Rab István Középiskola zászlójának szentelése a csernátfalusi templomban 2014. 
szeptember 15-én. Kovács Lehel István felvétele
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a hajdani négyfalusi termelőszövetke-
zet hosszúfalusi irodaházát, szórvány-
kollégium létrehozása céljából. 1995. 
szeptember 14-én volt a kollégium ün-
nepélyes megnyitója, amelyen részt 
vett Kötő József tanügyminisztériumi 
államtitkár. Az alapítványi fenntartású 
bentlakásnak az 1999/2000-es tanévben 
volt a legtöbb, azaz 15 bentlakó diákja.14

A ZRIK az iskolafenntartó és saját 
közössége felé is igyekezett oktatási 

eredményekkel bizonyítani létjogosult-
ságát. A tanügyminisztérium által is 
elismert tantárgyversenyek országos 
szakaszán 145 alkalommal képviseltet-
te magát az iskola, 45 alkalommal első, 
második, harmadik helyet vagy külön-
díjat érdemeltek ki a tanulók; 14 alka-
lommal jutottak tantárgyversenyek 
nemzetközi szakaszára, ahol nyolc-
szor értek el helyezést  A legtöbb sikert 
matematikából és magyar nyelv és 

irodalomból érték el 15 Az iskola szerve-
zi a Matematika Körversenynek a kéz-
divásárhelyi, baróti, székelykeresztúri, 
brassói, segesvári és a négyfalusi isko-
lák 5–12. osztályosainak meghirdetett 
körzeti szakaszának minden hatodik 
fordulóját; több mint tíz éve az elemi is-
kolások tehetségkutató versenyének és 
a Kriza János balladaéneklő, ballada- és 
mesemondó versenyének megyei for-
dulóját. Húsz éve a ZRIK a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny megyei fordulójá-
nak négyfalusi helyszíne, az eseményt 
a Yurta Kft. évente támogatta.

A vizsgaeredmények a hozzá hason-
ló nagyságrendű magyar tannyelvű 
középiskolákéhoz hasonlóak, de a kap-
kodva működő hazai tanügyi rendszer-
ben a szakiskolát középiskolai szinttel 
2007 és 2012 között kiegészítő tanulók 
itt sem birkóztak meg az elméleti líceu-
mok számára kidolgozott érettségi téte-
lekkel  

A harminc esztendő iskolaigazga-
tói: Kovács-Kalit Előd (1990. szeptember 
– 1993. december), Farkas Attila (1994. 
január – 1996. augusztus), Papp Árpád 
(1996. szeptember – 2013. szeptember), 
Székely Melinda (2013. szeptember – 
2016. június, valamint 2017. szeptember 
– 2021. szeptember); jelenleg az intéz-
ményt Gödri-Oláh Enikő vezeti.

Az iskola próbált civil erőt szervez-
ni maga köré: 1990 decemberében lét-
rehozta a hétfalusi magyar iskolázást, 
s ebből kiemelten a Zajzoni Rab István 
Középiskolát támogató Barcasági Csán-
gó Alapítványt. 1990 őszén megszervezte 
a Hétfalusi Magyar Művelődési Társa-
ságot. 1992. február 21-én megalapította 
a Romániai Magyar Pedagógus szövetség 
Hétfalusi Szervezetét, mindhárom a he-
lyi magyarság szolgálatába állt 

A közösségszervező próbálkozások 
két célrétege: az iskolaköteles magyar 
ifjúság és az általuk elérhető felnőttek. 
Ezen a téren az alaphangot az 1990 no-
vemberében tartott Barcasági Találkozó 
adta meg: 16 barcasági iskola, 8 közép-
iskola vett részt rajta Brassó, Kovászna 
és Hargita megyékből, és nagy érdeklő-
désnek örvendett a helyi magyar lakos-
ság körében  

A művelődési élet alapjának a ha-
gyományokat tekintve konkrét cselek-
vésekre bontották a hagyományőrzést: 
tájékozódás, felmérés, gyűjtés, vetélke-
dő, kiállítás, kiadvány, film. Emellett 
tudták, hogy a közösség hagyományos 
művelődési élete tartalmak szerint ré-
tegződik: egyház, iskola, történelem, 
népművészet stb. Így állt össze a taní-
tást kiegészítő munka egyház- és is-
kolatörténeti, szabadságharcos, vi lág-
háborús, népi kultúrával és polgári 

A 8. Hétfalusi Magyar Népmesemondó Maraton a négyfalusi Néprajzi Múzeumban 2012. áprilisában. 
Kép a Zajzoni Rab István Középiskola gyűjteményéből.

Mesejáték a szülők majálisán az iskola türkösi udvarán, 2012. június elején. Hochbauer Gyula felvételei



a művelődés melléklete • 2021 • 13

Barcaság

művelődéssel kapcsolatos események-
ből egy esztendőkön átívelő esemény-
lánccá 

A csernátfalusi, türkösi, hosszúfa-
lusi, bácsfalusi gyerekek farsangteme-
tések előtti jelmezes utcai felvonulásá-
nak hangulatát Négyfalu egy része már 
várja, és nem mindegy, hogy száz, két-
száz vagy háromszáz jelmezes gyermek 
vonul-e fel az utcán, hiszen az esemény 
egyik üzenete: „Ennyien vagyunk.” 
A néphagyományaink közül a tojás-
hímzés volt alkalmas arra, hogy az is-
kola hozzájáruljon a hagyomány mű-
ködtetéséhez  1991 tavaszától szervezték 
meg Barkó Etelka tojáshímző tanfolya-
mait a négyfalusi iskolásoknak.

Az ünnepre hangolódás lehetőségét 
használta ki a Verssel a magyar sza-
badságért elnevezésű szavalóverseny, 
amelyen az évek során több mint 450 
(általános és középiskolás) versmondó 
vett részt. A helybeli RMDSZ-szervezet 
1998-tól évente meghirdetett verseny öt-
letgazdája, szervezője és kivitelezője fo-
lyamatosan a ZRIK. A legjobb szavalók 
az ünnepi alkalom különböző helyszíne-
in: a két négyfalusi emlékműnél, vagy-
is Hosszúfaluban a Csángó-szobornál és 
Alsó-Tömösön a Magyar-várnál, illetve 
a templomokban adtak elő verseket.

A március 15-i zarándoklatokon (alsó-
tömösi honvédemlék, a véres karácsony 
áldozatainak emlékműve, Sándor-vi-
ze, a Kőba-völgyi 48-as kő, a bodolai 
honvédsírok, Brassó: Koós Ferenc-sí-
remlék, a Bem-erkély, a bikfalvi hon-
védsírok, a bodzavámi Kálvária-domb) 

élményszerűen közelítették meg az ün-
nep tartalmát. A zajzonisok mellett a 
zarándoklatba gyakran bekapcsolódtak 
hosszúfalusi, tatrangi, zajzoni, bodolai, 
néha kisújszállási, békéscsabai (Ma-
gyarország), pacséri (Vajdaság) diákok 
és pedagógusok is. 

2009  március 15-én a megye több 
egyházközségéből/iskolájából (Alsórá-
kos, Krizba, Barcaújfalu, Bodola, Brassó, 
Tatrang, Zajzon, Pürkerec, Türkös, Cser-
nátfalu, Hosszúfalu, Fűrészmező) ki-
lenc küldöttségbe szerveződött 84 diák 
mutatta meg, hogyan ünnepelhet mél-
tóan a magyar szabadság napján. Ebbe 
a rendezvénybe kapcsolódott be a kör-
nyék felnőtt lakossága. 2018-ban pedig 
a diákok dokumentumok alapján ját-
szották újra a tömösi honvédemlékmű 
1881-beli felavatását.

A Templom és iskola (1992) vetélke-
dőben tíz, egyházközségenként szerve-
zett öttagú csapat mérte össze erejét. 
Minden csapat a saját egyházközsége és 
a mellette működött iskola történeté-
ből készült. Az egyéves gyűjtőmunkával 
kezdődő vetélkedő során a versenyzők 
140 adatközlő 1363 iskolai vonatkozá-
sú tárgyi dokumentumát leltározták 
fel, amelyek közül a legértékesebbe-
ket a Zajzoni-középiskolában rendezett 
egynapos kiállításon minden érdeklő-
dő megcsodálhatta. Ez a vetélkedő ösz-
tönzött a Magyar iskolák a Kárpát-ka-
nyarban című iskolatörténeti kiadvány 
összeállítására.

Ezzel a módszerrel szervezték 
meg 1994-ben az I  és II  világháborús 

vetélkedőt, valamint 2000-ben a Bar-
casági helynévvetélkedőt is. Ez utóbbin 
négyfalusi, brassói, tatrangi, zajzoni, 
apácai, barcaújfalusi gyerekek bizonyí-
tották, mennyire ismerik településük 
és a vidék hagyományos helyneveit 

A Seres András emlékére szervezett 
Barcasági Néprajzi Szemlén, 2000. feb-
ruár 18–20-án, a felnőtt lakosság segít-
ségével akarták felfrissíteni a közösségi 
emlékezetben a helyi világ hagyomá-
nyos népi kultúrájának értékeit. Az is-
kola türkösi épületének négy termében 
berendezett néprajzi kiállításon Seres 
András néprajzkutató hagyatékából tár-
gyakat, fényképeket, írásokat; hétfalu-
siaktól alkalmilag, két napra kölcsön-
kért szőtteseket, varrottasokat, festett 
bútort, népviseleti darabokat, hímes to-
jást; néprajzi vonatkozású szakirodal-
mi munkákat, Bálint István képzőmű-
vész Hétfalu népi építészetéről készített 
rajzsorozatát állították ki és mutatták 
be. A három napig nyitva tartott kiál-
lítást sok hétfalusi látogatta. Volt olyan 
vasárnapi gyülekezet is, amelyik lel-
készével az élen az istentiszteletről jött 
a szemlére  A tanácskozáson a helybeli 
érdeklődőkön kívül meghívottaink vol-
tak: Könczei Csilla, a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem tanára, Gazda Enikő, 
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum muzeológusa, Juhász Judit, 
néprajz szakos egyetemista, Veres Eme-
se-Gyöngyvér néprajzkutató. 

A népmese közösségműködtető le-
hetőségeit keresve, a 2005. március 15-
től évente szervezett Hétfalusi Magyar 
Népmesemaraton a magyar népmese-
kincs egy kis részét élteti  A rendezvé-
nyen a mesemondás nem versenyszerű, 
hanem a jelentkezők egymást váltják 
a brassói Néprajzi Múzeum négyfalu-
si részlege több termének mesemondó 
székein. Egymásnak és kísérőiknek, 
szüleiknek, nagyszüleiknek mesélnek. 
Az eddigi tizenöt esztendőben éven-
te átlagosan 80 mesemondó (összesen 
mintegy 1200-szor) mesélt. Közülük 
legtöbb hétfalusi óvodás, kisiskolás, de 

Az eddigi tizenöt 
esztendőben évente 

átlagosan 80 mesemondó 
mesélt. Közülük legtöbb 

hétfalusi óvodás, 
kisiskolás, de van 

gimnazista és néhány 
középiskolás is.

Mesejáték az iskola türkösi udvarán 2012. május 14-én. Hochbauer Gyula felvétele
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van gimnazista és néhány középiskolás 
is. Hétfalun kívül sokan jöttek Brassó-
ból, és voltak bodolai, keresztvári, apá-
cai, sepsiszentgyörgyi, bukaresti, kisúj-
szállási mesemondók is  

Négy tanéven keresztül működött 
egy, a Balassi Intézet által támogatott 
program: Hordozzuk szét a mesét, mert 
van kinek – mesemondás, -játszás, -bá-
bozás gyermek és felnőtt közönségnek. 
A mesejátszás szereplői a Zajzoni Rab 
István Középiskola gimnáziumi és kö-
zépiskolás színjátszói. Egy-egy hétfa-
lusi csángó népmese alapján közösen 
alakították a játékot. Április végén, 
május elején léptek először közönség 
elé a mesemondó-maratonon  Ezután 
látogattak el a szomszédos, majd a tá-
volabbi iskolákba, egyházközségekbe 
a megyén belül és azon kívül is. A me-
sejátszók egy része 2008-tól évente ját-
szik a tuzséri hagyományőrző táborban 
is, és egy másik csoport időnként a zán-
kai Erzsébet-táborban 

A mesebábozásban a Zajzoni Rab 
István Középiskola bábköre vett részt. 
2013-ban a kör felvette a Prikulics nevet. 
A bábokat, a kellékeket és a játékszínt 
Tomos Tünde képzőművész, a brassói 
Arlechino Bábszínház szakembere ké-
szítette, és 12–14 éves gyerekek játszot-
tak az előadásban. Hat–nyolc fős a csa-
pat, s alkalmanként kerül melléjük pár 
furulyás vagy hegedűs. 

Meg kell említenünk továbbá az is-
kola színjátszóit, illetve azt is, hogy 
az iskolában számtalan versműsort 

szerveztek. Sajátos, verssel kapcsolatos 
rendezvény volt a 2002  október  25-én 
a névadó ünnepség 10. évfordulóján 
szervezett versmajális, amelyen több 
mint kétszáz tanuló vett részt a megye 
valamennyi magyar tannyelvű iskolá-
jából/tagozatáról és a székelykeresztúri 
Orbán Balázs Középiskolából. A szava-
lást versezüsttel jutalmazták.

2015-től a Magyar Nyelv Napja az is-
kola hivatalos ünnepe.

*

Az 2013-tól újjászerveződött Barcasági 
Csángó Alapítvány pályázati támoga-
tásokkal próbált hozzájárulni az iskola 
kínálatának bővítéséhez, ezzel is ösz-
tönözve a tanulók helybeli beiskolá-
zását; átvette a különleges események 
szervezésének egy részét, segítette 
a kisújszállási testvériskolai kapcso-
latok működését; az évente meghirde-
tett Osztályszellem-díjjal serkentette 
az osztályközösségek erősödését.

2013-tól a Nemzetstratégiai Kutatóin-
tézet ösztöndíjakkal támogatta a nem 
négyfalusi tanulók ZRIK-be való beisko-
lázását. Ugyanekkortól sikerült elérni, 
hogy a háromfalusi diákokat a hosszú-
falusi George Moroianu Középiskola is-
kolabusza fuvarozza az iskolánkba, és 
innen haza  

Működésének 25. évfordulóján Okta-
tás: Tükre mának – jövőnek ajtaja cím-
mel a jelen helyzetből kiinduló jövőke-
reső konferenciát szervezett, amelyet 

katalógusába iktatott az Oktatásért és 
kutatásért folyó országos vitafórum.16 
Ekkor avatták fel a Brassó megyei ma-
gyar iskolázásról szóló állandó kiállítást 
is, amelyet bárki megtekinthet az iskola 
épületében.
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felvétele
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legtöbb fiatal a nagyváros zajára vá-
gyik, mert azt hiszi, kis közösségben 
nem lehet izgalmas vagy változatos 
életet élni. A lehetőségeket azonban 
magunknak teremtjük. Talán ezt gon-
dolta az a maroknyi fiatal is, aki tíz 
évvel ezelőtt megalapította a Hétfalusi 
Magyar Ifjúsági Klubot, és azok is, akik 
a Zajzoni Rab István Középiskola Diák-
tanácsát, a ZRI DT-t annak idején létre-
hozták, megteremtve ezzel a négyfalusi 
diákélet alapját. Azóta olyan egyletek is 
létrejöttek, mint a 059-es Zajzoni Rab 
István Cserkészcsapat, amely további 
színes programokkal gazdagítja a helyi 
kínálatot. 

Nem meglepő, hogy a diákélet főként 
az iskola köré csoportosult, hiszen eb-
ből az intézményből kerültek ki azok 
a tehetséges, lendületes fiatalok, akik 
készek voltak tenni valamit magukért 
és társaikért. A ZRI DT 1992-ben jött lét-
re, amikor az iskola diákjai szükséges-
nek és fontosnak látták, hogy a frissen 
alakult MAKOSZ szervezetéhez csatla-
kozzanak. A diáktanács ekkor a Zajzoni 
Rab István Középiskola érdekvédelmi, 
kulturális és apolitikus nonprofit szer-
vezete lett  

A HMIK (Hétfalusi Magyar Ifjúsági 
Klub) 2010-ben alakult meg, ennek célja 
Hétfalu fiataljainak kulturális, művelő-
dési, szórakozási lehetőségeket nyújtani, 
és segíteni őket abban, hogy megőrizzék 
a magyar nemzeti identitásukat  Ami-
kor a diáktanács rövid időre megszűnt, 
a HMIK hozta vissza a lendületet azáltal, 
hogy tanácsokat, útmutatást és hatha-
tós segítséget kaptak a diákok, és a kö-
zösséghez való tartozás megint fontossá 
vált. Azóta a két szervezet együtt, egy-
mást segítve tevékenykedik.

A 059-es Zajzoni Rab István Cserkész-
csapat öt évvel ezelőtt újraalakult. Bár 
1992-től már működött cserkészcsapat 
Négyfaluban a plébános védnöksége 
alatt, elfogyott a lendület, és lassan le-
morzsolódott a csapat, majd megszűnt 
ez a tevékenység. A tízéves évfordulót 
nagy táborral ünnepelték meg, amelyet 
az Egri csillagok története köré építet-
tek. Az újraalakuláskor mindössze tíz 

tagja volt a csapatnak. Azóta ez a szám 
megtízszereződött: a tavalyelőtti tan-
évben 99 aktív cserkészt jelentettem 
az  RMCSSZ felé (ugyanis a Romániai 
Magyar Cserkész Szövetség tagszerve-
zeteként működünk). 

A csoportok rendezvényei között 
az év első nagy eseménye a farsangi 
bál, amikor fiatalok és idősebbek egy-
aránt jelmezbe bújnak. A virágvasár-
nap előtti szombat a húsvéti vásár ide-
je. Az esemény megmozgatja Négyfalu 
fiatal önkénteseit, a kézműveseket és 
minden érdeklődőt. Ez az első esemény 
az évben, amelyen minden korosztály 
részt vesz, a programok a kisgyerekek-
től a nyugdíjasokig mindenkit megszó-
lítanak. 

A majálisszezon közeledtével május 
első vagy második hétvégéje a fiata-
lokról szól. Ekkor esedékes a HIN Feszt, 
a Hétfalusi Ifjúsági Napok. Ez egy olyan 
rendezvénysorozat, amelynek kereté-
ben a hétfalusi és a környékbeli ifjúsági 
szervezetek tagjai számos vetélkedőn 
vehetnek részt  Összemérhetik tehetsé-
güket a gyorsaság, kreativitás és a to-
kányfőzés terén. A fiatalok csapatokban 
versenyeznek, majd közösen buliznak 
az év egyik legizgalmasabb rendezvé-
nyén. Ismerkedés, jókedv, igazi feszti-
válhangulat jellemzi ezt a pár napot. 

A nyár a cserkészeké. Az első az ici-pi-
ci tábor, amely – ahogy a nevéből is kide-
rül – csak pár napos, egy hosszú hétvé-
gén rendezik meg  A várva várt esemény 
a nagy tábor, ebből rögtön kettő is van 
egy nyáron. A kisebbek hét napon, a na-
gyobbak tíz napon keresztül táboroznak 
az erdő alatt, a programban kézműves 
foglalkozás, előadás, felfedező túra, tá-
bortűz, közös éneklés egyaránt helyet 
kap. Ilyenkor megtelik a vidék színes 
sátrakkal, üstökkel, kalandvágyó gyere-
kekkel és kihívásra vágyó felnőttekkel. 

Ha már az izgalmas rendezvények-
nél tartunk, az év legnagyobb eseménye 
a Szent Mihály Napok, amelyet szeptem-
ber utolsó hetében szerveznek meg. A Bar-
casági Csángó Alapítvány székháza eb-
ben a pár napban megtelik élettel. Reggel 
a gyermekek szaladgálnak a hatalmas 

A
Diákélet Négyfaluban

Kovács Eszter Apolka

... a diákélet főként 
az iskola köré 

csoportosult, hiszen ebből 
az intézményből kerültek 

ki azok a tehetséges, 
lendületes fiatalok, 

akik készek voltak tenni 
valamit. 
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udvarban, délután a felnőttek találnak 
maguknak programot, az éjszaka pedig 
a fiataloktól hangos. Mindenki azon dol-
gozik, hogy a Szent Mihály Napok a le-
hető legjobban alakuljon – szükség van 
az életerős lendületre, a csapatnyi fiatal-
ra, aki megálmodja, majd kivitelezi ezt 
a hatalmas ünnepséget.

Az iskolai év kezdetével a diáktanács 
is életre kel  Azonban mindannyian tud-
juk, hogy egy jó rendezvény nem létezik 
jó csapat nélkül. Minden ősszel csapat-
építő összejövetelre megy a ZRI DT, hogy 
az új tagok megérthessék a szervezet 
működését, beilleszkedjenek, a végző-
sök pedig elbúcsúzhassanak és taná-
csokkal láthassák el a következő gene-
rációt. Nincs ez másképp a Hétfalusi 
Magyar Ifjúsági Klubnál sem, hiszen el-
engedhetetlen, hogy a fiatalok egymás-
ra hangolódjanak, ami biztosítja a ké-
sőbbi munka sikerét. Pár éve a Barcasági 
Csángó Alapítvány jóvoltából egy általá-
nos iskolás és egy középiskolás osztály is 
részt vehet hasonló csapatépítésen, ezt 
nevezzük Osztályszellem-díjnak.

A diáktanács legnagyobb rendez-
vénye minden évben a mozgóverseny, 
amelynek különlegessége, hogy há-
rom-öt fős csapatokban, különböző 
helyszíneken kell próbákat teljesíteni. 
Bár a rendezvény fő célja a kisebbség-
ben élő öt–tizenkettedikes diákokban 
a magyar öntudat kialakítása és fej-
lesztése, saját történelmünk megisme-
rése és megismertetése, a verseny cél-
jai közé tartozik a szórakozás is. „Van 
egy régi szabály: játékosan az ember 

mindig könnyebben tanul  Ez volt a ki-
indulópontja ennek a mozgóverseny-
nek. Szerettem volna, ha azok az elvont 
történelmi fogalmak, mint forradalom, 
hősök, szabadság és még sok más ha-
sonló kaliberű szó közelebb kerülne 
a 21. század szülöttjeihez. Nem könnyű, 
hiszen már alig mesélnek a nagyszü-
lők. Marad hát a játék, a kutatás, a fel-
fedezés, ez az ősi, jól bevált módszer, 
hogy közelebb hozzuk a történelem vi-
lágát a gyerekekhez” – árulta el a ver-
senyről Bálint Ildikó, a Zajzoni Rab Ist-
ván Középiskola történelemtanára.

Az első iskolai félév vége egyrészt 
lezár egy szakaszt közösségünk életé-
ben, másrészt viszont egy újabb kiin-
dulópontot jelent. A vakációkban a Hét-
falusi Magyar Művelődési Társaság és 
a diáktanács jóvoltából a tíz legszorgal-
masabb diák tanulmányi kiránduláson 
vehet részt. Így utaztunk 2019-ben Lon-
donba, 2020-ban pedig Rómába, olyan 
nagyvárosokba, amelyekben megele-
venedik a történelemóra  A többiek sem 
maradnak ki a jóból, a Zajzoni Rab Ist-
ván Középiskola diákjai évente egy he-
tet töltenek az intézmény testvérisko-
láinak diákjaival, Kisújszálláson. Egy 
hétre pedig ők érkeznek Négyfaluba, 
ahová már barátokként várjuk őket. 
Az iskola másként-hét keretében fogad-
juk látogatóinkat, ilyenkor tanárok és 
diákok együtt készítik elő és vezénylik 
le a programokat, hogy azok minél szí-
nesebbek, érdekesebbek legyenek. 

Egy év persze nem csak nagy ren-
dezvényekből áll. A fiatalok egész évben 

választhatnak a programok sokasá-
gából. Filmestek, közös korcsolyázás, 
biciklizés, focizás, számháború, te-
matikus bulik, előadások várják az ér-
deklődőket. Minden kedden és szerdán 
délután – iskolaidőben – délután 5-től 
cserkésztevékenység van  Kisebb és 
nagyobb gyerekek őrsökbe rendeződ-
ve játszanak, tanulnak, szórakoznak. 
Közösen kirándulnak, önkéntesked-
nek. Az iskolai programok közé tarto-
zik például a színjátszó-, és bábcsoport 
működése; s bár iskolaújság külön nem 
működik, a diákok rendszeresen jelen-
tetnek meg írásokat a Brassói Lapok 
Hétforrás mellékletében. Péntekenként 
találkozik az iskolai kórus és a furulya-
csoport, a hétvégét köszöntve éneklés-
től visszhangzik a már üres épület.

A diákélet természetesen nem csu-
pán szórakozás. Iskolánk fiataljai rend-
szeresen képviseltetik magukat iskolai, 
megyei, országos és nemzetközi vetél-
kedőkön, versenyeken. Az iskolában 
minden évben megrendezik a Magyar 
Nyelv Napja vetélkedőt, március 15-én 
a Verssel a magyar szabadságért szava-
lóversenyt, kisiskolásoknak tehetség-
kutatót tartanak, de nem maradhat-
nak el a sportmérkőzések sem. 

A Barcaságon a diákság a hagyo-
mányőrzésben is szerepet vállal. A szel-
lemi örökségünkhöz tartozó boricatánc 
is a csángó legények elfoglaltságai közé 
tartozik. A lányokat sem kell félteni, 
a Négyfalusi Kéknefelejcs Néptánccso-
port próbáin sokan járják a csángó és 
a különböző erdélyi táncokat. De nem 
csak a zene mozgatja meg az ifjúságot. 
Ha a népi szórakozásról van szó, a ZRI 
DT rendszeresen szervez métázást, ami 
nagyon népszerű a diákok körében. A lá-
nyoktól nem áll távol a varrókör, ahol el-
tanulhatják a kézimunka minden csín-
ját-bínját, a fiúk pedig szívesen vesznek 
részt a faragásoktatáson. Ha pedig Hét-
falu örökségét, hagyományait, szépsé-
geit kell megmutatni az itt kirándulók-
nak, akkor a fiatalok ott is helytállnak. 

Négyfaluban a fiatalok önkéntes 
munkája jelenti a diákéletet. Együtt 
dolgozunk, majd együtt vesszük ki a ré-
szünket a szórakozásból, a munkánk 
gyümölcséből is. Egy kis közösségben 
olyan családias, közeli légkör alakul 
ki, amely mindenki számára befogadó 
és rugalmas. Nem határolódik el egy-
mástól a fiatalság és az idősebb generá-
ció; egységes közösséget alkotva élünk. 
Együtt, nem pedig egymás ellen mun-
kálkodik a ZRI DT, a HMIK, a Hétfalusi 
Magyar Művelődési Társaság, a Barca-
sági Csángó Alapítvány, a 059-es Zajzo-
ni Rab István Cserkészcsapat és az Er-
délyi Kárpát-Egyesület.

Mind itt vagyunk. Iskolaközösségünk 2014. május 14-én. Papp Árpád felvétele
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Hétfalusi civil szervezetek

z egyletek, társaságok igen fontosak egy 
közösség életében. A művelődés, a ne-
velés, a művészet letéteményeseiként 
olyan célokat tudnak elérni, amelyeket 
egyénenként nem lehet megvalósítani 
– illetve ha igen, akkor csak nagy ne-
hézségek árán 

Hétfaluban az 1873–1918-as időszak 
kedvezett leginkább a civil tevékeny-
ségnek  Az akkori kb  11 400 lelkes ma-
gyar lakosság több mint 40 egyletbe, 
szervezetbe és három politikai párt-
ba tömörült. A két világháború közötti 
társadalmi élet hátterében többnyire 
az egyházak álltak, a rendszerváltá-
sig is az egyház keretében igyekeztek 
kulturális eseményeket szervezni, bár 
időnként működtek műkedvelő csopor-
tok a négyfalusi művelődési házban is.

1990 az újrakezdés mérföldköve. Új-
raalakult a Gazdakör és a Zajzoni Rab 
István Középiskola mellett működő 
Barcasági Csángó Alapítvány. Létrejött 
a Hétfalusi Magyar Művelődési Tár-
saság, az Örömfa, a Hétfalusi Csángó 
Egyesült Fúvószenekar, a Polifónia Kó-
rus, a Kéknefelejcs és a Kikerics nép-
tánccsoport, újraszerveződtek a zajzo-
ni, pürkereci, tatrangi boricások (bár 
esetükben viszonylagos folytonosságról 
beszélhetünk), és az egyházak mellett 
is informális szervezetek jöttek létre 
(a meglévő nőegyletek mellé cserké-
szet, Kolping család, Caritas betegápo-
ló szervezet, Rózsafüzér Társaság stb.). 
Létrejött az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
négyfalusi szervezete. Érdekvédelmi 
szervezetként megalakult a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség négyfa-
lusi és háromfalusi fiókja. 

Hétfaluban valamennyi esemény 
az említett civil szervezetek szervezé-
sében valósult meg. A művelődés terén 
jelentős szerep jutott a Hétfalusi Ma-
gyar Művelődési Társaságnak (HMMT), 
amely nem hivatalos egyesületként 

jött létre 1990. október 19-én. Letisztult 
célkitűzéseit 1992. április 26-án fogal-
mazta meg, ettől a pillanattól számít-
juk a művelődési társaság hivatalos lé-
tét. Formálisan a HMMT csak 2001-ben 
alakult meg, és jogilag 2001. november 
2-án jegyezték be. Az ekkor megválasz-
tott elnöke Hochbauer Gyula, ügyvezető 
elnöke e sorok írója, a társaságot azóta 
is a két oszlopos tag vezeti.

Rendezvények,  
fontos események
Az 1989-es romániai változások után 
újra kellett szervezni az erdélyi magyar 
művelődési életet. Hétfaluban ez igen 
bonyolult kérdésnek bizonyult, hiszen 
nemcsak egy falu, hanem hét település 
– pontosabban egy város és három falu 
– összehangolt, célirányos stratégiáját 
kellett megfogalmazni.

1990 végére, 1991 elejére körvonalazód-
tak az egyéni, de a csoportos elképzelé-
sek is, így 1990. december 8-án a bácsfa-
lusi kultúrházban sor került a hétfalusi 
magyar egyházi és világi kultúrcsopor-
tok találkozójára, amelyen közös elő-
adást tartottak a helyi hagyományokról, 
1991. április 28-án pedig megtarthattuk 
a Művelődésünk napját. A bácsfalusi 
kultúrházban megrendezett seregszem-
lén felsorakoztak a hétfalusi művelődé-
si együttesek, és az előadást megelőző 
megbeszélésen részt vettek a művelődé-
si társaság tagjai, a hétfalusi lelkészek, 
pedagógusok, intézményvezetők. Az ek-
kor leszögezett intézkedéssorozat első 
megvalósulása egy – majdnem mindent 
– átfogó előadássorozat volt, amelyen 
először lehetett szabadon népszerűsíte-
ni a helyi értékeket  Az azóta megszer-
vezett előadásokból, rendezvények közül 
a továbbiakban csak a legfontosabbakat 
emelem ki 

1991 húsvétja előtt Barkó Etelka ta-
nárnő tojásíró tanfolyamot tartott. 

A

Az elmúlt három évtized 
művelődési élete Hétfaluban

Kovács Lehel István

... hét település – 
pontosabban egy 

város és három falu – 
összehangolt, célirányos 

stratégiáját kellett 
megfogalmazni.
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A kez deményezés időtállónak bizo-
nyult, azóta is minden nagyhét előtti 
héten hagyományos tojásíró tanfolya-
mot, majd kiállítást szervez a HMMT 
és a Barcasági Csángó alapítvány.

1991. szeptember 15-én nyitotta meg 
kapuit a négyfalusi önálló magyar kö-
zépiskola, amely a későbbiekben a mű-
velődési élet egyik helyszínévé is vált, 
hiszen a bácsfalusi kultúrház eladásá-
val egy fontos helyiséggel lettünk sze-
gényebbek 

1992  március 15-én emlékeztek meg 
először az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharcra a tömösi emlékműnél.

1992-ben egy azóta is egyedülál-
ló rendezvénysorozatot sikerült meg-
szerveznie a művelődési társaságnak. 
Az Iskolánk és jövőnk rendezvénysoro-
zat február 21-én kezdődött el, és szep-
tember 15-én ért véget, ebben az inten-
zív időszakban szinte minden napra 
jutott egy esemény: lelkész–pedagógus 
találkozók, vetélkedőre való felkészü-
lés, a Gergely-járás felújítása, hétfalusi 
gyermeknap a Zajzon völgyében, kop-
jafaállítások az elhunyt iskolameste-
rek, kántortanítók, tanítók, tanárok, 
tanulók emlékére  A rendezvénysoro-
zat egyik csúcspontja az 1992. márci-
us  21-én, a csernátfalusi evangélikus 
templom nagyszámú közönsége előtt 
megrendezett Templom és Iskola ve-
télkedő volt, amelyen minden hétfa-
lusi egyházközség csapata részt vett 
(Bácsfalu, Türkös – katolikus, Türkös, 
Csernátfalu, Hosszúfalu – református, 
Hosszúfalu-alszeg, Hosszúfalu-felszeg, 
Tatrang, Zajzon, Pürkerec). A vetélke-
dőt, amelyet komoly gyűjtés és felkészí-
tő előzött meg, a 450 éves iskolai oktatás 
emlékére szervezte meg a HMMT. A ve-
télkedőt kiállítás követte. A négyfalusi 

magyar középiskola termeiben azokat 
az anyagokat állították ki, amelye-
ket a csapatok gyűjtöttek a falvakban. 
A hatalmas gyűjtemény alapján jelent 
meg 1992-ben a Magyar iskolák a Kár-
pát-kanyarban című könyv.

1993. március 15-én újabb vetélkedőt 
szervezett a HMMT: az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc barcasági 
eseményeiről, amelyet adatgyűjtés elő-
zött meg, kiállítás követett a begyűlt 
emlék- és kegytárgyakból. 1996. május 
25-én egy – mind időben, mind térben 
– nagyobb területet átfogó vetélkedőnek 
adott otthont a középiskola: brassói, 
apácai, tatrangi, keresztvári, négyfalu-
si diákok és több világháborús veterán 
részvételével, Világháborúk a Barcasá-
gon és barcaságiak a világháborúkban 
címmel.

Az 1997-es esztendő mérföldkö-
vet jelentett a művelődési életben. Két 
olyan rendezvénysorozatot sikerült el-
indítani, amelyek jelen pillanatban is 
meghatározóak Hétfaluban. Az első, 
hagyományossá vált rendezvény a hét-
falusi iskolások farsangbúcsúztató fel-
vonulása, farsangtemetéssel egybeköt-
ve. A másik nagy rendezvénysorozat, 
amelyet 1997-ben szerveztek meg elő-
ször a négyfalusi civil szervezetek és 
az RMDSZ, a falunapoknak számító 

Szent Mihály Napok voltak. A honteru-
si reformáció előtt Hétfalu anyaszent-
egyháza – és ezáltal védőszentje is – 
a csernátfalusi Szent Mihály eklézsia 
volt. Mivel nagyobb helyi esemény vagy 
évforduló nem volt, magától értetődött, 
hogy Szent Mihály napján (szeptember 
29-én) tartsuk meg a falunapot. A két- 
vagy háromnapos ünnepségsorozat 
rendje tizenkét év alatt forrott ki, és 
a szeptember 29-ikéhez legközelebb eső 
hétvégén tartjuk. Ennek része a vasár-
nap délelőtti ünnepi ökumenikus isten-
tisztelet, amelynek keretében 2006-tól 
kiosztjuk a Zajzoni Rab István-díjakat 
Hétfalu és az összmagyarság azon sze-
mélyiségeinek, akik életútjuk során 
hozzájárultak önazonosság-tudatunk, 
értékeink megőrzéséhez, fejlesztéséhez.

2000. február 18. és 20. között a Zaj-
zoni Rab István Középiskola és a HMMT 
rangos néprajzi találkozót szervezett, 
amelyet Seres András néprajzkutató 
emlékének szentelt  

A 2001-es millenniumi év szintén je-
lentős változást hozott Hétfalu művelődé-
si életében, a rendezvények mennyiségét, 
de minőségét illetően is. Augusztus 11-én 
dr. Dávid Ibolya, a Magyar Köztársaság 
igazságügyi minisztere millenniumi 
emlékzászlót adott át Hétfalu magyarsá-
gának, majd az épülő Boldog Apor Vilmos 
hosszúfalusi katolikus templom falán 
millenniumi emléktáblát leplezett le.

Augusztus 19-én délelőtt millenniumi 
apostoli keresztet avattak a türkösi ró-
mai katolikus plébánián, délután pedig 
dr. Kiss Béla csernátfalusi evangélikus 
lelkészre, kolozsvári teológiai tanárra, 
néprajzkutatóra emlékeztek halálának 
50. évfordulója alkalmából a helyi evan-
gélikus templomban. Ugyanitt emlék-
táblát is lelepleztek. Ebben az évben elké-
szült Hétfalu címere és zászlója, amelyet 
Pécsi L. Dániel tervezett. Az átadóünnep-
ség 2001. szeptember 30-án volt a cser-
nát falusi evangélikus templomban. 

2002 januárjában a háromfalusiak 
után kétnyelvű helységnévtáblákat tet-
tek ki Négyfaluban is. A város hivatalos 
magyar neve – többszörös indoklás és 
véleményeztetés után – a hagyományos 
Négyfalu lett a román Săcele elnevezés-
ből származtatott Szecseleváros helyett.

Június 14-én a Hétfalusi Magyar Mű-
velődési Társaság kétnyelvű emléktáb-
lát leplezett le az építészeti iskola falán. 
Szövege: „Ebben az iskolában tanult 
Istók János (1873–1972) bácsfalusi szob-
rászművész. HMMT Négyfalu, 2003.”, 
az Istók-bronzplakett Gergely Zoltán 
kolozsvári szobrász alkotása. December 
21-én a bácsfalusi templomkertben fel-
állították a véres karácsony áldozatai-
nak emlékművét, 2004. március 15-én 

Pürkereci boricások. Veres Emese-Gyöngyvér felvétele (2017)

A két- vagy háromnapos 
ünnepségsorozat rendje 

tizenkét év alatt forrott ki, 
és a szeptember 29-ikéhez 
legközelebb eső hétvégén 

tartjuk.
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pedig a hosszúfalu-alszegi evangéli-
kus papi lak előkertjében Petőfi Sándor 
fehér márvány mellszobrát, amelyet 
a moldvai csángó Şerban Bunaventura 
szobrászművész készített. 

A HMMT 2005. szeptember 23. és 25. 
között tanácskozásra hívta azoknak 
a vidéki és kistérségi lapoknak a szer-
kesztőit, amelyek rendszeresen közöltek 
helytörténeti, néprajzi és honismere-
ti témájú írásokat is. Jó kezdeménye-
zésként egy közös naptár is megjelent 
a következő évben, ám a találkozóknak 
a továbbiakban nem lett folytatása. 

2006. szeptember 29-én a HMMT kez-
deményezésére visszahelyezték a báró 
Eötvös József bácsfalusi látogatása em-
lékére állított táblát, amelyet a román 
kommunizmus elől a lelkészlak pincé-
jébe menekítettek.

2007. június 23-án adták át Fűrész-
mezőn a felújított Keresztyén Csán-
gó Házat, számos későbbi rendezvény 
helyszínét.

A művelődési életben igen nagy se-
gítséget jelentett, hogy 2010-ben alakult 
meg a Hétfalusi Ifjúsági Klub (HMIK). 
2012. május 25. és 27. között megszervez-
ték az I. Hétfalusi Ifjúsági Napokat. Attól 
az évtől a Szent Mihály Napok szervezé-
sét is átvállalta a HMIK. Az új korszakba 
lépett rendezvénysorozat megtartotta 
addigi jellegzetességeit, emellett szín-
vonalas, neves koncertekkel egészült ki.

2014-ben, a Háromfalusi Hagyomá-
nyok Ünnepén tájházat avathattunk Tat-
rangon, majd hagyományainkból kap-
tunk képet a 2016. június 30. és július 2. 
között lezajlott Királyföldi és Barcasági 
Csángó-magyarok Világtalálkozóján. Ok-
tóber 23-án kopjafát állítottunk az 1956-
os forradalom hétfalusi áldozatainak, 
2017-ben a reformáció 500. évfordulóján 

felállítottuk Luther Márton szobrát, szin-
tén Șerban Bunaventura alkotását Cser-
nátfaluban, az evangélikus templommal 
szembeni téren, illetve 2019. március 15-
én a Barcasági Csángó Alapítvány szék-
házában nagyszabású könyvbemutatót 
és emlék ünnepélyt szerveztünk a tömösi 
csata 170. évfordulójára.

Az események sora természetesen 
jóval hosszabb, ám igyekeztünk azokat 
felsorolni, amelyek a helyi jellegen is 
túlmutatnak 

Könyvkiadás, sajtó

1991-től Négyfaluban ismét működhe-
tett nyomda, amelyeknek köszönhető-
en nem kevés könyv és sajtótermék ki-
adásával büszkélkedhetünk. Érdemes 
e jegyzéket közreadni. Evangélikus Ha-
rangszó, 1991 áprilisától – 1996-ig, szer-
kesztette Török László; Zajzoni Rab István 
prózája: Erdély zugából, kiadja a Zajzoni 
Rab István Középiskola, 1992; Binder Pál: 
Az erdélyi magyar evangélikus egyházkö-
zösségek és iskolák története és névtára, 
1993; Binder Pál: A bodolai (Béldi) urada-
lom története (Bodola, Keresztvár vagy 
Nyén, Márkos és Bodzaforduló), 1994; Püs-
pöklátogatások Hétfaluban, HMMT, 1994; 
Evangélikus énekeskönyv, kiadja az Evan-
gélikus Egyházkerület, 1995; Mustármag, 
a Vasárnapi Iskolások lapja, 1996 októ-
berétől – szerkeszti Török Beatrix; Evan-
gélikus falinaptárak; Hochbauer Gyula: 
A Barcaság 1848/49-ben, 1998; Emléklap 
a tömösi csata 150. évfordulójára, 1999; 
Binder Pál: Brassói magyar krónikások 
és barcasági evangélikus egyháztörténé-
szek 1550–1800, 2000; Luther Kalendárium 
– 2000, 1999; Hétfalu különszám, 2000.; 
Kiss Béla: Hétfalusi arcok, 2001; Horger 

Antal: Hétfalusi csángó népmesék, 2001; 
Hétfalu, 2001; Zajzoni Rab István: Váloga-
tott versek, 2002; Barkó Etelka: Hétfalusi 
írott tojások, 2002; Veres Emese-Gyöngy-
vér: Gergely napjától Péter-Pálig, 2002; 
„Ennek a népnek élni kell, tehát az iskola 
állani fog”, 2002; Hétfalusi Magyar Mű-
velődési Társaság ismertető, 2003; Hoch-
bauer Gyula – Kovács Lehel István: Szent 
Mihály oltalmában – a türkösi római ka-
tolikus egyházközség története, 2004; Ko-
vács Lehel István – Sipos Gaudi Enikő: 
Volt egyszer egy iskola – a hosszúfalusi 
fafaragászati iskola története, 2005; Hor-
ger Antal: Hétfalusi csángó népmesék – 
felnőtteknek, 2006; Sipos Bella: A három 
csángó..., 2008, Bálint András: A barcasá-
gi csángó-magyarok (2020).

1993-ban alakult meg a Fulgur Kiadó, 
amelynek kötetei: Tomos Hajnal: A fü-
vesasszony, 1993; Gergely Zoltán: Havas-
szépe, 1993; Lendvay Éva: Árnyék a fa-
lon (válogatott versek és műfordítások), 
1993; Bencze Mihály: A Cenk árnyékában 
(Brassói Költők Antológiája), 1995; Bencze 
Mihály: Lélekvándorlás (versek), 1996; 
Horváth Ágoston: Az élet vasmarkában, 
1996; Bencze Mihály: Erdélyi és nem-
zetközi magyar matematikai versenyek 
(1984–1997), 1997; Kalabér László: Kézdi-
martonfalvától – Új-Zélandig a madarak 
nyomában 1997; Bencze Mihály: Pogány 
Madonna (versek), 1998; Bencze Mihály: 
Erdélyi és nemzetközi magyar matema-
tikai versenyek (1997–2002), 2002; Bencze 
Mihály: Zajzoni Rab István összegyűjtött 
írások, 2004; Bencze Mihály: Tóthpál Dá-
niel élete és irodalmi munkássága, 2006; 
Mina László: Úton, 2008; Kovács Lehel 
István: „Hivatásom és küldetésem: csán-
gó népemért dolgozni” – dr. Papp Béla éle-
te és munkássága, 2009.

2005-ben jelent meg a Kriza János 
Néprajzi Társaság kiadásában e so-
rok szerzőjének könyve Hétfalusi csán-
gó tájszógyűjtemény címmel, amelyet 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság II. 
díjával jutalmaztak.

A Hétfalu Könyvek sorozatban jelent 
meg A bácsfalusi evangélikus egyházköz-
ség története (2011), Szabó Mária – Hoch-
bauer Gyula: Magyar óvodák Brassó me-
gyében régen és ma – 130 (2012), Bálint 
György Istenemmel című verseskötete 
(2013),  Kovács Lehel István: Brassó ma-
gyar közterületnevei (2013), Kovács Lehel 
István: 56 bácsfalusi (2013), Környeze-
ti nevelés (2013), Hochbauer Gyula: Itt: 
a karácsonyok között (2013), Bencze Mi-
hály – Kovács Lehel István: Zajzoni Rab 
István-díj (2015), Bálint Piroska Enikő – 
Illyés Erzsébet – Jakab Ildikó: Istenem-
mel hordom keresztem (2016), Hochbauer 
Gyula – dr. Kovács Lehel István (szerk.): 
Akár a főnix. Emlékalbum a négyfalusi 

A bácsfalusi templom ünnepi díszben Hétfalu zászlóival. Veres Emese-Gyöngyvér felvétele (2019)
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Zajzoni Rab István Középiskola 25 évéről 
(2016), Szakál Jolán: És itt vannak (2016), 
Kovács Lehel István: Térben és időben... 
Barangolás a Barcaságon (2017), Jónás 
András – Hochbauer Gyula – Kovács Le-
hel István: A magyar Termopüle – a tö-
mösi csatától az emlékműig (2018), Bá-
lint András: Számonkérés. Barcaságiak 
az I. világháborúban (2021).

A Barcasági Könyvek sorozatban 
jelent meg 2006-ban Veres Emese-
Gyöngy vér Ma leszek először házadban 
vendéged, 2008-ban pedig „Mikor Oláh-
ország háborut izene...” – A barcasági 
csángók kálváriája című könyve, Fó-
ris István Életem jelentékenyebb napjai 
(2013), Reiff, Szőke, Trebits és a többiek – 
Az osztály naplója (1940–1943), Tatrangi 
Pál András: A csángó expressz (2016).

2019-ben indítottuk el a Barcasági fü-
zetek sorozatot 

Az 1989-es romániai változások új 
lendületet adtak a hétfalusi magyar 
sajtótermékek megjelenésének is. Elő-
ször az 1985-től folyamatosan szamiz-
dat kiadványként megjelenő Hipstern 

született meg. Álljanak itt felsorolás-
szerűen az utóbbi 30 esztendő hétfalusi 
magyar sajtótermékei: Brassói Füzetek, 
Evangélikus Harangszó, Hétforrás, Mus-
tármag, Fűrészmezei Harangszó, Luther 
Kalendárium: 2000, Hétfalu, Szent Mi-
hály Üzenete, Négyfalu, Sulilapok, Er-
délyi kalendárium, Hétfalusi Evangéli-
kus Naptár. Kétségtelen, hogy a térség 
művelődési életére a legnagyobb hatást 
a havilapként működő Hétfalu gyako-
rolja. Újságunk hasábjain többek között 
a hétfalusi csángók eredetét, történetét, 
művelődési életét, népszokásait, nép-
költészetét, népművészetét mutattuk 
be, de helyet kaptak Zajzoni Rab István, 
Bartalis János csángó költők versei, és 
az Istók János szobrászművész életútját 
méltató írások is. Helyzetképeink a bu-
karesti csángó emigrációt, a Brassó és 
Hosszúfalu között közlekedő vasút tör-
ténetét, egyházaink életét és értékeit, 
a nagykőhavasi menedékházakat, a tu-
rizmus fejlődését stb. mutatták be. Ösz-
szegző elemzéseink a hétfalusi magyar 
oktatás állapotára, a civil szervezetek 

működésére vonatkoztak. Lapszáma-
inkban regényrészletek, anekdoták, 
grafikák, festmények is teret kaptak. 
A fiatalok saját életükről, az iskolai és 
templomi tevékenységeikről, családi 
körülményeikről írtak fogalmazásokat. 
A környező településeket, pl. Bodolát, 
Földvárt is bemutatjuk lapunkban.

A nyilvánosság biztosítására műve-
lődési társaságunk szorosan együtt-
működik a brassói tévé magyar adásá-
nak szerkesztőségével, amelyet Bálint 
Ferenc vezet 

Kiállítások, tárlatok

Néhány kiállításról már a korábbiak-
ban is írtunk, így a továbbiakban a szá-
munkra jelentősebbeket emeljük ki. 
2001. június 1-én népmeséket illuszt-
ráló gyerekrajzok kiállítását szervez-
te meg a Zajzoni Rab István Középis-
kola, a HMMT és a DiszTipo nyomda, 
2002. április 26-án a Zajzoni Rab István 
Középiskola tornatermében a Brassó 
megyei magyar képzőművészek Zaj-
zoni-művekből ihletett munkáinak tár-
lata nyílt meg. 

2006 szeptemberében a Barcasági 
Csángó Alapítvány székházában a hét-
falusi sajtó 100 évét (1906–2006), vala-
mint a 100 éve született Jakab András 
bácsfalusi szobrászművész életét és 
munkásságát bemutató tárlatokat lát-
hattak az érdeklődők. Ugyanott egy év-
vel később Sipos Gaudi Tünde csángó 
népmese-illusztrációinak kiállítását 
szervezte meg a HMMT.

2010. július 24–25-én a Négyfalusi 
Néprajzi Múzeumban került sor Mol-
dován Mihály és Girás István fotómű-
vészeti, valamint Gyulai-Nagy Margit 
díszítőművészeti kiállítására.

2010  november 20-tól városunkban 
vendégszerepelt az EKE Art kiállítás, 
2018. március 17-én Hétfalusi csángók 
címmel tárlat nyílt a Barcasági Csángó 
Alapítványnál.

A Szent Mihály Napok keretében kép-
zőművészek kiállításainak is helyet 
biztosítunk. A rendezvénysorozat égisze 
alatt állítottak ki többek között Tomos 
Tünde, Sipos Gaudi Tünde, Gyulai-Nagy 
Margit, Mezei Etelka négyfalusi kép-
zőművészek, Moldován Mihály és Mag-
dó István fényképészek.

A sort gazdagítják azok a kamraki-
állítások is, amelyek egy-egy egyházi 
rendezvény vagy néprajzi táborok, tan-
folyamok keretében valósultak meg. 
A fogyatkozó barcasági csángó közösség 
a szórványlét ellenére igyekszik a to-
vábbiakban is ezt a sokszínű művelődé-
si életet megvalósítani.

Hlavathy Zsuzsanna a 30 éves Barcasági Csángó Alapítvány ünnepségén, 2021-ben. Maróti Szabolcs 
felvétele
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Az egyesület 
megalapításának ötlete 

2009-ben született meg, 
amikor Gócza István 

(Pisti) és ifj. Magdó János 
a szórakozás lehetőségét 

hiányolta Négyfaluban. 

hétfalusi fiatalok számára 2010 ja-
nuárjában alakult meg az az ifjúsági 
nonprofit szervezet, amelyet ma már 
legtöbben rövidített nevén ismernek: 
HMIK. Ha egy mondatban kellene be-
mutatnom a szervezetet, akkor talán 
azt mondanám, hogy az a közösség, 
ahol a fiatalok saját maguknak és a kö-
rülöttük élőknek próbálnak életre szóló 
élményeket nyújtani.

A tény, hogy „tíz év alatt rengeteget 
változunk”, minden területen érvényes. 
Ugyanígy érvényes szervezetünk életére 
vonatkozóan is. Általában azt mondják, 
egy csapat vagy szervezet akkor műkö-
dik jól, ha a tagok megfelelő odaadással 
tevékenykednek, és tisztelik egymást. 
Ezt pedig a legjobban közös munkával 
és persze egy kis szórakozással lehet fej-
leszteni. A klubot egy már meglévő ba-
ráti társaság indította el, idővel a többi 
a hétfalusi fiatal is csatlakozott hozzá. 

Az egyesület megalapításának ötlete 
2009-ben született meg, amikor Gócza 
István (Pisti) és ifj. Magdó János a szó-
rakozás lehetőségét hiányolta Négyfa-
luban. Ritkán adódott olyan alkalom, 
amikor az egyetemistáknak nem kel-
lett bemenniük Brassóba bulizni, szóra-
kozni. Éppen egy buli alkalmával szü-
letett meg az ötlet, hogy szükség lenne 
egy olyan szervezetre, amely a négyfa-
lusi fiatalok érdekeit képviseli, és ki-
mondottan értük létezik. Ezt a kezdet-
leges ötletet hamar felkarolták mind 
a hét faluban, hiszen a szomszéd tele-
püléseken (Tatrang, Zajzon és Pürke-
rec) élő fiatalok is ugyanezzel a gonddal 
küszködtek. 2010-ben az alapító tagok 
baráti köreinek köszönhetően az éj-
szakai eszmefuttatásokból és az ál-
modozásból hamarosan cselekedet is 
lett. Jogi hátteret adtak a szervezetnek, 
székházat rendeztek be, és elkezdtek 
tevékenykedni először szűkebb, majd 
mind tágabb körben 

Első mondatomban közösségként 
említettem az egyesületet. Nem volt 

szükséges mindenkit ismerni a csapat-
ból – a nyitottság és az, hogy mindenkit 
tárt karokkal fogadtak, az odatartozás 
érzését biztosította. A tagok különbö-
ző eseményekre már nem egyénileg, 
hanem HMIK-osokként kezdtek elláto-
gatni. Vasárnaponként istentiszteletek-
re mentek, ahol énekeltek. Kirándulá-
sokat, játékesteket, sportnapokat, és 
nem utolsósorban bulikat szerveztek 
maguknak és a helybeli fiatalságnak. 
Olyan társaságot alkottak, amelyhez 
fiatalként jó volt csatlakozni. Rövid idő 
alatt sikerült ismertté válni Hétfalu-
ban, és nemcsak a fiatalok körében, ha-
nem az idősebb korosztály tudatában 
is rögződött az egyesület, illetve annak 
tevékenységi köre  

Az évek során a HMIK egyre több ese-
ményt kezdett szervezni, egyre több 
program jelent meg a fiatalok számára, 
és nem csak, hiszen havi rendszeres-
ségű kézműves-foglalkozásokat indí-
tottak el gyerekeknek, illetve különböző 
beszélgetéseket és bemutatókat, kiállí-
tásokat szerveztek, főképpen az idősebb 
korosztály részére. A rövid programok 
idővel rendezvényekké nőtték ki magu-
kat. Megalakult a HMIK Band, amelyet 
saját zenekarunkként tartunk számon.

A HMIK életében az első mérföld-
kő a 2010 decemberében megszerve-
zett első karácsonyi vásár volt, és ez 
indította el az egyesület életében azt 
a folyamatot, amely idővel egyre több 
személyt mozgósított, egyre több ren-
dezvényt karolt fel, és egyre több mo-
solyt, örömteli pillanatot nyújtott. Ettől 
kezdve a karácsonyi vásár hagyomány-
nyá vált  

A rendezvények számának és jelen-
tőségének növekedésével az anyagi 
háttér is egyre fontosabbá kezdett vál-
ni. Minél többen ismerték meg szer-
vezetünket, annál többen támogatták 
a helyi magyarságot és a különböző te-
vékenységeket  Az elmúlt években több 
mint hatvan szponzor állt mellénk, és 

A Hétfalusi Magyar Ifjúsági 
Klub első tíz éve

Sipos Emese

A
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támogatott anyagi forrásokkal, illet-
ve termékekkel, hogy folytathassuk 
a munkánkat, és elérjük kitűzött célja-
inkat. A támogatók számával gyarapod-
tak a partnereink is, így lassan-lassan 
egyre több szervezetet is megismer-
tünk. 

A következő mérföldkőnek a 2012 má-
jusában megszervezett első Hétfalusi 
Ifjúsági Napok rendezvény tekinthető. 
Az első két napot a fiatalságnak szán-
ták, vetélkedőkkel, tábortűzzel és sza-
badtéri bulival, majd a vasárnapi nap-
ra egy nagy majálist terveztek az egész 
magyar közösség számára: koncertek, 
bolhapiac, virágvásár és kézműves-fog-
lalkozás (gyerekeknek), illetve sok más 
szórakoztató program várta a látogató-
kat. Az első alkalom óta a rendezvény 
egyre bővült, jelenleg elsősorban a fia-
talságot szólítja meg. Az egynapos ve-
télkedő átalakult egy egész hétvégés 
rendezvénysorozattá, így a távolabbról 
érkezőknek is van lehetőségük beillesz-
kedni, megismerkedni a helybeliekkel. 
A verseny legügyesebb csapatai neves 
fesztiválokra nyerhetnek bérleteket. 

A 2012-es év eredményes volt, hiszen 
abban az évben vehette át – részben 
– egyesületünk az évente megtartott 
Szent Mihály Napok-rendezvénysoro-
zat szervezését is  Ebben az évben ren-
dezték meg 16. alkalommal, így nagy 
felelősség hárult a HMIK-ra, hiszen 
egy olyan eseménysorozatnak lehetett 
a házigazdája, amely már hagyomány-
nak számított a hétfalusi emberek éle-
tében. A köztudatban a Barcaság leg-
nagyobb kulturális fesztiváljaként élő 
rendezvényen kezdetben szüreti kosa-
ras bál, kézműves vásár és foglalkozás, 
sportvetélkedők, ökumenikus isten-
tisztelet, lovas szekeres felvonulás, sza-
badtéri majális és különböző előadások 

voltak. Az évek során a legtöbb prog-
rampont megmaradt, csupán néhány 
maradt el vagy alakult át, így a sport-
rendezvények közül csak a Barcasá-
gi Focikupa bajnokságát tartják meg, 
amelyre a barcasági településekről 
érkeznek csapatok. Ezekhez a progra-
mokhoz társultak az évek során a bor- 
és pálinkakóstolók, színházi előadások, 
film- és könyvbemutatók, szabadtéri 
bulik, gyerekeknek szánt táncházak és 
bábelőadások, illetve süteményverse-
nyek  Habár a rendezvények nagysá-
ga és összetettsége évről évre változik, 
a célja ugyanaz marad: a helyi magyar 
közösség mozgósítása és identitástuda-
tának a megerősítése. Szórványban élő 
magyarokként és fiatalokként olyan 
módon kell formálnunk a jelent, hogy 
a jövőben úgy élhessünk itthon, hogy 
tudjuk: egy erős közösség tagjai va-
gyunk  

2015-ben, egyesületünk ötödik szüle-
tésnapján, a gálaesten mindenki előtt 
kifejeztük hálánkat a támogatóinknak, 
partnereinknek, és nem utolsósorban 
a tagoknak. A tenni akaró fiatalok nél-
kül semmit nem tudtunk volna megva-
lósítani. 

A születésnap óta más események 
is szerepelnek a naptárunkban: hús-
véti vásárt kezdtünk szervezni, ame-
lyet általában a virágvasárnap előtti 
szombatra időzünk. A Föld órája meg-
mozdulásba mi is bekapcsolódtunk, 
és ennek alkalmából gyertyafényes 
nótaesteket vagy éppen fáklyás felvo-
nulást szerveztünk. Film-, játék-, cso-
csóesteket és táncházakat szerveztünk 
a székházban, szemétszedő akciót, kö-
zös bringázást, kosaras farsangi vagy 
Mikulás-bált tartottunk különböző 
helyszíneken. Megemlékezéseken és ci-
viltalálkozókon vettünk részt. Közösen 

látogattunk el a Budapestre a Gloria 
Vic tis-megemlékezésekre, a Szélrózsa 
és Köz-Ép-Pont evangélikus táborokba.

Tízévnyi tevékenységet és lelkese-
dést nehéz összesűríteni és leírni. Ta-
lán legnagyobb sikerünkként könyvel-
hetjük el azt, hogy ezen évtized alatt 
több mint 80 tagja volt szervezetünk-
nek. A csapatban igazi barátságok, sőt 
házasságok is szövődnek. Megtanuljuk 
értékelni egymást és egymás munká-
ját, így képesek leszünk a későbbiek-
ben a kudarcot is felvállalni és tanulni 
belőle. Az élet tele van előreláthatatlan 
történésekkel, meglepetésekkel, ame-
lyeket meg kell tanulnunk kezelni  
A sokszínű rendezvények alkalmával 
mindig szembesülünk kellemetlensé-
gekkel, problémákkal, eltérő nézőpon-
tokkal, amelyeket meg kell oldanunk, 
illetve amelyekkel szembe kell néz-
nünk. Egy közösséghez tartozni nem-
csak annyiból áll, hogy fizikailag je-
len vagyunk, hanem tennünk is kell 
érte valamit. Az ilyenfajta tevékenység 
gyakran hozzájárul az egyéni és cso-
portos fejlődéshez. 

Szórványban élni nem könnyű. Szór-
ványban tevékenykedni annál is ne-
hezebb. Azonban amíg van egy biztos 
pont, egy biztos közösség, amely nem 
hátrál meg, ha beköszöntenek a nehéz-
ségek, és folytatja munkáját a megma-
radásért, az identitástudat megőrzésé-
ért, és legfőképpen a közösség további 
erősítéséért, addig mindenkinek érde-
ke ezt a kis csapatot megőrizni és a le-
hetőségei szerint segíteni. Jó és kevésbé 
jó pillanatok mindig lesznek az életünk 
során, de a lényeg az, hogy közösen 
mindig sikerül felemelkedni a gondo-
kon, hiszen mindig van egy követke-
ző esemény. Kell hogy legyen, hiszen 
szükségünk van rá!

Fáradtan, de boldogan. A HMIK csapata egy Szent Mihály-napi buli után. Csiki Edy felvétele.



a művelődés melléklete • 2021 • 23

Barcaság

ierre Nora, az egyik legjelentősebb fran-
cia kultúrtörténész a múzeumokat és 
egyházakat egyaránt a lieu de mémoire, 
vagyis az emlékezet helyei terminussal 
jelölte meg. Véleménye szerint a kollek-
tív emlékezet kiemel a felejtés láncából 
egyes elemeket, eseményeket, ame-
lyekhez érzelmi vagy mágikus szálak 
kötik, ezért szentségbe ágyazza az em-
léket, szemben a történelemmel, amely 
intellektuálisan, érzelemmentesen, 
prózaian viszonyul a múlthoz és a múlt 
emlékeihez 1

Barcaság magyar evangélikus gyü-
lekezeteiben is jól érzékelhető, hogy 
az egyház olyan emlékezeti helyszín, 
amely a feliratok révén kiemel a felej-
tés láncából egyes olyan személyeket, 
akik valamikor tárgyakat adományoz-
tak, vagy akik valamikor a közösség 
tagjai voltak, emléküket viszont őrzi, 
fenntartja, érzelmei révén meg kívánja 

őrizni egy család vagy egy faluközös-
ség. Az oltárt, szószéket, keresztelőme-
dencét, padokat keretező vagy lefödő 
textíliák szent térbe kerülnek, ezáltal 
már eleve szakrális töltetűek. A közös-
ség ugyanakkor dinamikusan viszo-
nyul e textilekhez: egyes darabokat 
felújít, másokat félretesz, ládákba cso-
magol, elindít a felejtés útján, hogy az-
tán újabb és újabb emlékezetközössé-
gek ismét felfedezzék azokat, és mint 
saját kollektív memóriájukat segítő 
elemeket, egy közösség szimbólumaivá 
formálja. 

Barcaság magyar evangélikus egy-
házközségeiben a textilkultúrát egy 
csoportos kutatás keretében mértem 
fel.2 A templomba bekerült szőttesek, 
varrottasok, csipkék még napjainkban 
is többnyire vagy kézműves termékek, 
vagy pedig a felirataik révén egye-
di tárgyak. Az adományozó fél anyag 

P

Textilek a barcasági magyar 
evangélikus egyházban

Szőcsné Gazda Enikő

A templomba bekerült 
szőttesek, varrottasok, 

csipkék még napjainkban 
is többnyire vagy 

kézműves termékek, vagy 
pedig a felirataik révén 

egyedi tárgyak.

1. kép. Csángó szőttes Zajzonból. Veres Emese-Gyöngyvér felvétele
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áldozattal, belefektetett munkával 
maga kívánta a templomot feldíszíteni, 
emléket szeretett volna állítani. Az ado-
mányozásnak különleges alkalmai vol-
tak: leginkább egy-egy halott vagy egy 
konfirmáció emlékét szerették volna 
megőrizni. A tárgyi világ ugyanakkor 
nem pusztán egyéneknek, közösségi 
eseményeknek állít emléket, de a kör-
nyék textilkultúrájának is hiteles le-
nyomata 

A helyi textilművészet 
bűvölete – a csángó szőttesek
A brassói egyházmegye 1811 textiltárgya 
közül több különlegesen értékes darab 
található 

Barcaság textíliái közül elsőként 
a csángó szőttesek nem túl népes, de 
különösen értékes rétegét emelném 
ki. A hétfalusi szedettes szőttestech-
nikájú textileket több mint 125 esz-
tendeje különleges figyelem övezi. E 
szőttestípus eredete a régi barchent-
szövő3 céhes hagyományra vezethe-
tő vissza. E céhek a 15–16. században 
több terméktípus mellett egy hosszú 
kendőtípust is előállítottak, amelyet 
bakacsin vagy peruggiai kendő néven 
ismer a szakirodalom  A bakacsino-
kat napjainkban hosszú, keskeny tö-
rölközőkként kell elképzelni, de iga-
zából ruházati cikknek készültek, 
melyet vállra terítve hordtak az asz-
szonyok és lányok 4 Barcaságon még 
mindig nyomára lehet bukkanni an-
nak, hogy templomba járó kendők-
ként is használták ezeket a különösen 
szép, mintás, nehezen előállítható és 
sok munkát igénylő kendőket.5 Lack-
ner Mónika hívta fel a figyelmet arra, 
hogy e szedettes szőttesek nagy része 

viszont éppen egyházi környezetben 
maradt fenn, ezért megkérdőjelez-
hető, hogy ebben mindig bakacsint 
kell-e látnunk 6 Egyházművészeti 
kutatók néha a kántorok által hasz-
nált régi éneklőszékek terítőit látják 
benne 7 

Barcaság falvaiban jelentős hagyo-
mánya van ezeknek a textíliáknak. 
Történelmi adatokat elsősorban a 19. 
század második felétől találunk arra, 
hogy a barcasági csángók házaiban 
sok ilyen szőttes volt. Valószínű, hogy 
ez nem a textíliák hiányával, hanem 
azon szakirodalmi feljegyzések kis szá-
mával magyarázható, amelyek a bar-
casági magyarsággal foglalkoztak. 
A 19. század első felére utaló történeti 
munkák már kiemelték ugyanis a bar-
casági lentermelést és -feldolgozást. 
A konkrét díszes szőttesek lakásdíszítő 
szerepéről elsőként Orbán Balázs emlé-
kezett meg 8 A 19–20. század fordulóján 
Sipos Jánosné Bereczki Anna, a zajzoni 
fürdő tulajdonosa kezdeményezésére e 
szőttesek készítését jelentős háziipari 
akció segítette.9 Csorba Samu háziipari 
kereskedő 1904-es üzleti beszámolójá-
ból tudjuk, hogy a pürkereci asszonyok 
szőttesei Amerikába is eljutottak, és 
szerepeltek a Saint-Louis-i, komáromi, 
szegedi, budapesti, linzi, párizsi kiállí-
tásokon is 10 Egyes beszámolók szerint 
e szőttesek készítését a Bukarestben 
szolgáló hétfalusi lányok segítették, 
akik színes gyapotszálhoz és megren-
delésekhez juttatták az otthoniakat.11 E 
kendők leghíresebb szövési helyszíne 
a 20. században Pürkerec maradt, ahol 
több asszony tanulta el a különösen ne-
héz technikát 

Az evangélikus egyházak közül Tür-
kös, Zajzon, Pürkerec, Hosszúfalu-Al-
szeg templomaiban különösen szép 

hosszú kendőket, oltár- és szószékte-
rítőket, függönyöket és drapériákat 
hozott felszínre a kutatás. A legrégibb 
szőttesek a 20. század elejéről szár-
maznak (Türkösön 4 db korai hosszú-
kendő, Pürkerecen 1900-as évek elején 
készült oltárterítő, Brassóban egy dísz-
kendő látható), ezek még keskeny szö-
vőszékeken készültek. Pürkerecen 1900 
körüli, 1920 körüli, 1950-es és 1970-es 
években készült kendők, terítők jelzik 
azt, hogy a szövéskultúra csaknem 
minden korban élt a településen. A leg-
több csángó szőttes Zajzonban van (18 
db), ezek többsége az 1940-es években 
készült. 

Ezeken a textíliákon is jól követhető 
a „csángó szőttesek” specialitása: a zsú-
folt, gazdag mintavilág. Míg a felföldi és 
magyarországi szedetteseken sok eset-
ben madarak (galamb, páva, pelikán), 
szarvasok láthatók, és a minták jól ta-
golt, különálló csíkokba szerveződnek,12 
addig Hétfalu evangélikus textíliáin 
egyáltalán nem jelenik meg állatáb-
rázolás, a minták sokkal tömöttebbek, 
sokszor csupán keskeny csíkok választ-
ják el a főbb díszítőmezőket egymástól. 
Leggyakrabban a csillagminták külön-
böző variációi, tobozos-kalászos, mak-
kos minták láthatók  (1. kép)

Ugyanakkor jól érzékelhető, hogy 
az 1970–1980-as évektől egy erőteljes 
felújítási, újraszövetési lendület ala-
kult ki. 1975-ben szőtték a zajzoni egy-
ház egyik szószék- és oltárterítőjét, de 
ekkortájt készült el a bácsfalusi egyház 
csángószőttes-garnitúrája. Az új szövő-
egyéniségek megjelenésével a haszná-
lata egyre jobban kiterjed a Hétfalun 
kívüli övezetekre is, a háziipari mozga-
lom továbbgyűrűzésének, új szövőegyé-
niségek megjelenésének köszönhető-
en. Így például Barcaújfaluban 1983-as, 
valamint 1988-as darabok találhatók, 
Brassóban 2000 körül szőtt, különböző 
színű szószékterítők, Hosszúfalu-Fű-
részmezőn 2003-as kis terítő található. 
Ezek egy részét a ma is alkotó Czimbor 
Izabella szövőnő készítette. 

A bakacsinokat 
napjainkban hosszú, 

keskeny törölközőkként 
kell elképzelni, de 

igazából ruházati cikknek 
készültek, melyet 

vállra terítve hordtak 
az asszonyok és lányok.

2. kép. Lorenzo Lotto-mintás szőnyeg, Brassó, 17. század. Tőgyi Balázs fényképe
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Közönséges tárgyak – 
különleges üzenetek
Barcaság magyar evangélikus templo-
mai néha különleges, de egyszerű tár-
gyaikkal jellegzetes népszokásokra vi-
lágítanak rá. 

Krizba templomában számos egy-
szerű, csipkés szélű, puritán hímzésű 
törölköző került elő. Ezek a törölközők 
korai évszámaikkal mindenképpen fi-
gyelemre méltó hétköznapi tárgyak 
voltak. De természetszerűleg feltettük 
magunknak a kérdést: vajon mit keres 
ennyi törülköző a szent térben?

Egyrészt az egyház régi egyházlá-
togatási jegyzőkönyvei adtak egy kéz-
zelfogható választ: a keresztelő al-
kalmával szokás volt az egyház/pap 
törölközővel való megajándékozása. 
Másrészt viszont a törölközőkön lévő 
különös számokról kiderült, hogy azok 
közönséges házszámok. A törölközők 
régi templomba járó kendő szerepét 
is betöltötték, szükség esetén hátukra 
terítve védték magukat a hideg ellen. 
Ugyanakkor a házszám azért került 
a szőttesre, mert a kendőt a templom-
ban tartották, és a templomi ülőhelyek 
megjelölését is szolgálta.13 (3. kép)

Régi keleti kereskedők és 
erdélyi emléktárgyaik
A köztudatban úgy él, hogy Brassóban 
csak a Fekete templomban lehet keleti 
szőnyegeket látni, ám arról kevesebben 
tudnak, hogy a brassói magyar evan-
gélikus templom is őriz néhány érté-
kes, csomózott imaszőnyeget. A nyolc 
darab brassói imaszőnyeg közül négy 

darab 17–18. századi, három példány 
a klasszikus „erdélyi imaszőnyeg” tí-
pusához sorolható. Ez elsősorban azt 
jelenti, hogy egy, illetve két imafülke 
látható rajta. Néhány szakirodalmi 
feldolgozásban alapos leírás is olvas-
ható ezekről.14 A legrégibb, 1650 körül 
keletkezett darab ún. Lorenzo Lotto tí-
pusú Usak-szőnyeg, ezen még téglalap 
alakú középmezőbe, illetve keretező 
bordűrökbe szerveződnek a Lotto-mo-
tívumok és medalionok. (2. kép) Négy 
további szőnyeg az imafülkés, kettős 
imafülkés típusba tartozik, ezek Nyu-
gat-Anatóliában, illetve Gördesz kör-
nyékén készültek. Három újabb, 19. 
századi imaszőnyeget eddig nem írt 
le egyáltalán a keleti szőnyegekkel 
foglalkozó szakirodalom, ezek több-
szörös keretezésűek, s bár a régebbi 
keleti szőnyegekről ismert imalám-
pák, medalionok még ezeken is felis-
merhetők, nem követik a régi darabok 
klasszikus kompozíciós elveit, mintá-
ik az egész felületet betöltik, és nagyon 
zsúfoltak.15 

Csipkecsodák egyházi térben

A barcasági templomok különlegesen 
gazdagok csipketárgyakban. Ez egy-
részt a vidék polgáriasultabb jellegé-
nek, másrészt a Brassóban és Hétfa-
luban tevékenykedő ipartanítónőknek 
köszönhető. A legnagyobb számban 
természetesen a horgolt csipkék van-
nak, de kiemelnénk egy ritkább csip-
ketechnikát is: a rececsipkét. Ez a kü-
lönleges csipketípus a halászhálókból 
vette valamikor az eredetét, és olasz 
közvetítéssel, német és felvidéki 

„csipkárok” mintaközvetítő hatásaitól 
ihletetten, Barcaságot is befolyásuk 
alá vonták 

A csipketárgyak közül kiemelkedő-
en érdekes egy oltárterítő-típus, amely 
mind rececsipkés, mind pedig horgolt 
variációban két barcasági egyháznál 
is fellelhető. Ezeken három árkádba 
helyezve Jézus történetét láthatjuk:16 
az első körív alatt a betlehemi jelenetet, 
középen a keresztre feszítést, a harma-
dik árkádban pedig a feltámadás jele-
netét láthatjuk. Bácsfalu recehímzéses 
példányán 1971-es évszám olvasható, 
Barcaújfalu horgolt oltárterítőjén nincs 
datálás, de szintén a 20. században ké-
szült. E csipkék különlegessége az, hogy 
régi, több évszázaddal ezelőtti oltárt-
erítő-művészetre vezethető vissza, de 
a képzett oltárkészítőktől már nagyon 
elszakadt, népies, naiv munkákról van 
szó. Az árkádos, fülkagylómintás, Jé-
zus életét ábrázoló oltárterítők igazából 
a későreneszánsz, korabarokk oltár-
művészetben voltak elterjedtek. Csányi 
Károly 17. századi, felső-magyarországi 
oltárterítőt írt le, melyen a pásztorok 
imádását ábrázolták,17 Divald Kornél 
pedig a bártfai múzeumból szintén na-
gyon régi olyan rececsipkét írt le, me-
lyen az angyali üdvözlettől Krisztus 
feltámadásáig követhetők a keresztény 
szimbolika legfontosabb reprezentá-
ciói 18

Helytörténet 
a textiltárgyakon 
Néha egy-egy tárgy nem annyira a dí-
szítettsége, hanem érdekes, a helyi 
közösséget érintő eseményekre utaló 
felirata miatt válik számunkra kiemel-
kedő jelentőségűvé.

Apácán például egy óriási méretű, 
fekete bársonyból készült karzatterítő 
különleges, versbe szedett felirata mi-
att tűnt ki: (4. kép)

„Az 1914-15 évi nagy háboruban hősi 
halált halt Bölöni János emlékére kk. 
árváival gyászban maradt bús özvegye 
Marton Sárátol.”

A köztudatban úgy él, 
hogy Brassóban csak 

a Fekete templomban 
lehet keleti szőnyegeket 

látni, ám a brassói magyar 
evangélikus templom 

is őriz néhány értékes, 
csomózott imaszőnyeget. 

3. kép. Törölköző a templomban, Krizba, 1908. Tőgyi Balázs fényképe
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Legyek bárhol   
Im itt kezem kezedben:
Vezess Vezér!
Mig szivem hü öledben
Pihenni tér. Jel. 21. 4.”
Krizbán egy vöröses-lilás árnyala-

tú bársony garnitúrának a minőségi 
anyaga mellett a felirata vonja magá-
ra a figyelmünket. A négy elemből álló 
terítők mindegyikén a következő felirat 
olvasható: „Emlékül Domokos András 
és neje Deák Mária Detroit Amerika 
1938”. (5. kép)

Egy másik, szintén 1930–40-es évek-
ből származó matlaszé műselyem gar-
nitúra váltakozó bibliai idézetei alatt 
„Sala Ernő és neje ajándéka Akron-Ohio” 

felirat jelzi, hogy a 20. századi krizbai 
történelem „amerikázó”, szerencsepró-
báló kivándorló családokat indított el 
a településről, akik újvilágbeli tartózko-
dásuk alatt sem feledkeztek el az itthon 
maradt egyházról, gyülekezetről. 

Összegzés

Barcaság textilművessége számos fel-
tárni való érdekességgel szolgál az át-
tekintett több mint ezer textiltárgy 
alapján. Összegzésképp elmondható, 
hogy helyi érdekességek és távoli kul-
túremlékek gyűjtőhelye a templom, hi-
teles keresztmetszete a barcasági törté-
nelemnek 
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Krizbán egy vöröses-
lilás árnyalatú bársony 

garnitúrának a minőségi 
anyaga mellett 

a felirata vonja magára 
a figyelmünket.

4. kép. Első világháborús emléktárgy, Apáca. Seres Bálint fényképe

5. kép. Amerikázó krizbaiak emléktárgya. Tőgyi Balázs fényképe
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K ezdjük a történetet a legelejéről. Kolozs-
váron éltem tizenhárom évig, és rájöt-
tem, hogy a Barcaságot mennyire nem 
ismerik, a barcasági csángó fogalma 
szinte nem is létezik a köztudatban  
Ugyanezt tapasztaltam Magyarországon 
is  Hazaköltözésem után a hovatarto-
zás-tudatom még erősebb lett, még job-
ban zavart, hogy a Barcaság valahogy 
nincs a magyarság térképén. Ugyanak-
kor azt tapasztaltam, hogy a helyi em-
berekből is kezd kiveszni a lokális iden-
titástudat, nem ismerik és nem művelik 
saját hagyományaikat, szokásaikat. Úgy 
érzem, épp a megfelelő időben kerül-
tem haza, hisz akkor indult a Hétfalusi 
Magyar Ifjúsági Klub, amelynek öt évig 
voltam oszlopos tagja. Ezzel párhuzamo-
san bekerültem az oktatásba, ezáltal pe-
dig ráláttam a fiatalok körében történő 

eseményekre. Ugyanabban az első öt 
évben találtam rá a szunnyadozó Bar-
casági Csángó Alapítványra. Így vissza-
emlékezve, nagyon gördülékenynek és 
egyszerűnek tűnik, mintha mindennek 
így kellett volna hogy történnie. Az évek 
folyamán a dolgok kezdtek kikristályo-
sodni, és lassú léptekkel, de végső dön-
tésként a Barcasági Csángó Alapítványt 
választottam munkahelyként. Úgy érez-
tem, ez az a hely, ahol a legtöbbet tudok 
tenni, mind az oktatás, mind a kultúra 
vagy akár a régiófejlesztés terén. Miután 
megkezdtem tevékenységemet az ala-
pítványnál, nem maradt idő álmodoz-
ni; a konkrét, elmaradt dolgokat kellett 
megvalósítani: lábra állítani egy léte-
ző, mégis teljesen hiányzó intézményt. 
Az alapítvány lassan elkezdte ismét fel-
vállalni fő feladatát, hogy a magyar ok-
tatás, kiemelkedően a négyfalusi Zajzoni 
Rab István Középiskola háttérintézmé-
nyeként működjön. Amikor már minden 
kezdett a maga helyére kerülni, eljött 
az ideje, hogy valóra váltsam a már na-
gyon rég dédelgetett álmomat: kezdjem 
népszerűsíteni a régiót. Egy kisebb csapat 
közös munkájával született meg a Pro 
Terra Barcensis. 2016-ban a Szent Mihály 
Napok keretében felvetődött a kérdés: is-
merik-e a Barcaságot? Eléggé népszerű-e 
a Barcaság? Szükséges-e a térség népsze-
rűsítése? Ezzel a találkozóval indult el 
tulajdonképpen a Terra Barcensis-prog-
ram, amely során egy kisebb munkacso-
port is összeállt, és kész volt az ötletet, 
elképzelést továbbfejleszteni. 

2016-ban a Pro Terra Barcensis egye-
lőre még csak egy projekt megnevezése 
volt. Szerettünk volna egy ernyőszer-
vezetet létrehozni ezzel a névvel, hogy 
a tíz magyar faluból, illetve Brassóból 
egyesületek, alapítványok tömörül-
jenek. Sajnos a rohanó világ nem en-
gedte, hogy ez a dolog megvalósuljon. 
Az emberek elfoglaltak, nem fér bele 
az életükbe még egy projekt, még egy 
egyesület, még egy gyűlés, ahol meg 

Pro Terra Barcensis –  
mit tehetünk a Barcaságért?

Hlavathy Zsuzsanna

2019-ben bemutatkoztunk Budapesten a Magyarság Házában. Veres Emese-Gyöngyvér felvétele



28 • www.muvelodes.net

kell jelenni, még egy terület, ahol tel-
jesíteni kell. Nagy elhivatottságra van 
szükség ahhoz, hogy manapság bár-
ki újat vállaljon. Így egyelőre „csak” 
egy projekt maradt, amely a Barcasági 
Csángó Alapítvány égisze alatt műkö-
dik. Hogy a továbbiakban kiválik-e, ön-
álló jogi státusza lesz-e, arra még nem 
tudok választ adni  

Kik állnak mögötte? Kezdetben, amint 
említettem, összeállt egy munkacsoport: 
Brassó, Háromfalu, Négyfalu képvisel-
tette magát, Apácáról, Barcaújfaluból és 
Krizbáról nem voltak részvevők. Ebből 
a csoportból alakult ki egy kisebb, de an-
nál aktívabb munkaközösség. 

A Pro Terra Barcensis program a Brassó 
Megyei Tanács támogatásával indult. 
Első lépésként az arculatát készítettük 
el, majd ugyanazon pályázat keretében 
létrehoztuk a Barcaság első hivatalos 
honlapját, amelyet a pályázati kiírásnak 
megfelelően a barcasági csángók szelle-
mi öröksége köré szerveztünk. A folya-
matosan fejlesztett honlap címe: www.
terrabarcensis.ro. Jelenleg adatokat tar-
talmaz a csángók szellemi örökségéről, 
ismerteti a tíz barcasági csángó telepü-
lést, ugyanakkor értékes információk-
kal látja el a turistákat: szállást, étkezési 
lehetőségeket, programokat és látniva-
lókat ajánl. Aki pedig érdeklődik a helyi 
termékek, kézművesek munkája iránt, 
az ellátogathat a műhelyekbe, hogy még 
jobban elmélyítse a Barcaságról való is-
mereteit. A honlap mellett felhívjuk a fi-
gyelmet a Barcaságra a közösségi oldalon 
is, valamint különböző nyomtatott kiad-
ványok révén. Először a Barcaság – Er-
dély keleti kapuja. Ismerje meg a barcasá-
gi csángó népcsoportot szellemi öröksége 

által. Velünk együtt teljes a magyar kul-
túra (2017) című katalógus jelent meg 
három nyelven: magyarul, angolul, ro-
mánul. Ekkor született a mottó is: „Bar-
caság – Erdély keleti kapuja”. 2018-ban 
tovább csiszoltuk az első kiadást, 2019-
ben pedig megjelent egy újabb ismerte-
tője a Barcaságnak, útikönyv formájá-
ban, Barcasági utazások címmel, négy 
nyelven: magyar–német, román–angol 
párosításban. A zsebkönyvet 2020 feb-
ruárjában, frissítve újból kinyomtattuk, 
márciusban azonban a világjárvány kö-
vetkeztében a turizmus teljesen leállt. A 
program a turisztikai adottságok mellett 
a barcasági hagyományokat, szokáso-
kat, illetve a történelmet is megismerte-
ti az érdeklődőkkel. Helyi vállalkozók és 
Négyfalu helyi tanácsának támogatásá-
nak köszönhetően, 2019-ben megjelentek 
a Barcasági füzetek, két nyelven, magya-
rul és románul  A tematikus sorozatban 
eddig megjelent: Hétfalusi írott tojások, 
Házias ízek és hagyományok a Barcasá-
gon, Csángó szőttesek – az újraálmodott 
hagyomány. A kiadványok sorát a tema-
tikus naptárak egészítik ki: 2019 – Szelle-
mi örökségünk tükrében, 2020 – Szellemi 
örökségünk finomságai, 2021 – Barcasági 
csángók népviselete. 

Az online és nyomtatott kiadványok 
mellett számos eseményt szervezünk, 
és igyekszünk minél több rendezvé-
nyen megjelenni, határon innen és ha-
táron túl egyaránt, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy létezik egy vidék, 
a Barcaság, ott élnek a barcasági csán-
gók, akik ugyanúgy részei az összma-
gyarságnak, mint a Kárpát-medence 
számos magyar népcsoportja. Hagyo-
mányaink, szokásaink, nyelvjárásunk, 

viseletünk, feledésbe merült táncaink, 
énekeink, de még a főztünk, szőttese-
ink is mind-mind színfoltjai annak 
a sokszínű térképnek, amelyet a ma-
gyarság térképének nevezzük. 

S ha már túl vagyunk a bevezetőn, 
akkor próbáljak válaszolni a kérdés-
re: Pro Terra Barcensis – mit tehetünk 
a Barcaságért? 

A program azért indult, hogy megis-
mertesse a Barcaságot a nagyvilággal, 
de nagyon gyorsan megértettük, hogy 
a munkát itthon és a szomszédságban 
kell kezdeni. Itthon elő kell kotorni 
a szekrény fenekéből, a padlás eldugott 
szegletéből a viseletet, a festett ládát, 
a szőttest, az elfelejtett énekeket újra 
kell tanulnunk, tanítanunk, fel kell 
mutatnunk itthon a barcaságiaknak 
a saját értéküket, és a fiatal nemzedék 
számára élhetővé, emészthetővé kell 
tennünk. A szomszédságban sem is-
mernek. Ha csak a 30 kilométerre fek-
vő Sepsiszentgyörgyre gondolunk, ahol 
többnyire csak annyit tudnak, hogy 
létezik egy Săcele nevű település és 
az Electroprecizia (gyárnegyed), akkor 
ilyen körülmények között aligha vár-
hatjuk el, hogy tudjanak a Barcaságról, 
és ismerjék a barcasági csángót a nagy-
világban. A Pro Terra Barcensis azt a fel-
adatot vállalta, hogy napvilágra hozza 
a Barcaság sajátosságait, hagyománya-
it, ismét értékessé tegye a helyiek szá-
mára, és megismertesse ezen gyöngy-
szemeket a kis- és a nagyvilággal  

Amit tehet ez a program, az az, amit 
már rég meg kellett volna tenni: meg-
őrizni a még létező hagyományainkat, 
átmenteni századunkba úgy, hogy él-
hetővé váljanak a 21. századi ember 
számára is  

Soraimat pedig azzal a rigmussal 
szeretném zárni, amellyel a tatrangi 
boricás köszönti az új esztendőt: 

„Boldog új esztendőt édes mindnyá-
juknak,

Kik ez áldott földön, szép hazánkban 
laknak 

Boldog új esztendőt drága szüle-
inknek, 

Testvéreinknek, rokonainknak s jó 
ismerőseinknek.

Szálljon áldás rájuk, szerencse is 
bőven,

Öröm és boldogság ebben az új esz-
tendőben.

Itt az új év, új jót hozzon, 
Régi jónktól meg ne fosszon. 
Hogyha új jót nem is hozhat, 
Vigye el a régi rosszat 
Újév ünnepére az a kívánságom,
E ház népére áldás, öröm szálljon.
Adjon Isten jó egészséget,
Bort búzát, békességet!” 

A Barcasági Csángó Alapítvány népszerűsítése 2021-ben. Maróti Szabolcs felvétele
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E
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,  

és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.”  
(Mk 10,14)

gy norvégiai barátom mondta el nekem 
sok évvel ezelőtt ezt a történetet: egy 
lelkészt felkeresett egy asszony, és azt 
kérdezte, hány éves kortól kezdheti el 
az akkor ötéves gyermeke vallásos ne-
velését  A lelkész válasza az volt: „Asz-
szonyom, öt évet késett!”

Azt hiszem, ez a történet is nagyon 
jól megvilágítja a vallásos nevelés 
szükségességét, hogy ezt a Jézus által 
elrendelt áldásos munkát minél koráb-
ban, minél alaposabban végezzük. Ezt 
a célt szolgálta-szolgálja ma is a vasár-
napi iskola.

Mi is ez az intézmény tulajdon-
képpen?

A vasárnapi iskola (angolul: Sunday 
school) a protestáns felekezetek eseté-
ben főként az egyházi nevelést szolgál-
ja. 1780-ban alapítottak egy ilyen intéz-
ményt Londonban, hogy a szegények 

gyermekei vasárnaponként alapfo-
kú oktatásban részesülhessenek, bár 
a metodista Hannah Ball (1734–1792) 
már 1769-ben létrehozott vasárnapi 
iskolai csoportokat. A szélesebb moz-
galom indulása 1780 júliusára tehető, 
amikor Mrs. Meredith otthonában in-
dított ilyen jellegű oktatási szolgála-
tot. Munkája nyomán rövidesen több 
iskola is indult Gloucesterben és kör-
nyékén. 1785-ben már 250 ezer gyer-
mek látogatott ilyen foglalkozásokat 
Angliában. Az iskolák elterjedésében 
fontos szerepe volt az anglikán Robert 
Raikesnek (1736–1811), aki újságjában, 
a  Gloucester Journalban támogatta 
a vasárnapi iskolák alapítását. Laikus-
ként működött együtt Thomas Stock 
anglikán lelkésszel, és ma őket tartjuk 
a vasárnapi iskolai mozgalom alapí-
tóinak. 1831-ben már 1,25 millió gyer-
mek látogatta hetente ezeket a foglal-
kozásokat, vagyis az angol gyermekek 
mintegy negyede. A vasárnapi iskolai 
tanítók mindenekelőtt laikusok voltak, 
akik a Bibliát használva írást, olvasást 
és alapvető bibliai ismereteket tanítot-
tak  A cél eredetileg a dolgozó gyerme-
kek oktatása volt, hiszen ezek a gyer-
mekek egész zsenge kortól fogva (jóval 
a 12 éves kor betöltése előtt) gyári mun-
kásokként, esetenként bányákban, il-
letve inasokként dolgoztak  A vasárna-
pi iskola megalapítói ezt az egy napot 
– a vasárnapot – tudták a gyermekek 
oktatására használni, mivel a gyerme-
keknek ezen a napon nem kellett mun-
kába menniük. A Biblia volt az a könyv, 
amely mindenki számára elérhető volt, 
így eredetileg ezt használták ábécés-
könyvként. Ezzel megvetették a későb-
bi, szélesebb körű, immár keresztény 
vallásos nevelés alapjait. A 19. század 

Vallásos gyermekfoglalkozás 
Romániában

Török Lászlóné Kiss Beáta

Vasárnapi iskolások Csernátfaluban
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elején átkerült Amerikába is, és lassan 
átfogta a keresztény országokat. 

Romániában a két világháború kö-
zött, a második világégés ideje alatt és 
az azt követő nehéz időszakban erősö-
dött meg ez a mozgalom  Itt sem a vallá-
si nevelés szükségessége miatt vált fon-
tossá, hanem a háborús, illetve a háború 
utáni nehéz körülmények miatt. Az élet-
ben maradt felnőttek a körülmények 
javításáért, az élet folytatásáért küz-
döttek, a gyermekek nevelése másod-
lagossá vált. Ilyen körülmények között 

indult a vasárnapi iskolai munka, ahol 
a megterhelt szülők mellett lelkészek és 
laikusok is foglalkoztak a gyermekek 
nevelésével. Az intézmény megpróbált 
a szülőknek segíteni, valamennyit átvál-
lalni a gyermeknevelés nagy feladatá-
ból. Felügyeletet, étkezést és természete-
sen elméleti foglalkozást is biztosítottak 
a gyermekeknek  Ennek az elméleti ne-
velésnek lett először alkotó, majd uralko-
dó része az erkölcsi-vallásos nevelés  

Ebben a munkában fontos részt vállal-
tak a nagyszüleim: mindketten lelkészek 

voltak, ismerték a gyülekezetük gondjait, 
bajait, és megpróbáltak segíteni. Nagy-
apám, az emberi számítás szerint na-
gyon korán elhunyt dr. Kiss Béla, egykori 
csernátfalusi evangélikus lelkész, sokré-
tű tevékenysége mellett a vasárnapi isko-
lai munkát is nagyon fontosnak tartotta. 
A lelkészi munka mellett fontos szerepet 
kapott az ifjúsági önképzőkör, a gyer-
mekfelügyelet, és nem utolsósorban 
a vasárnapi iskolai munka. Ezekben 
is mindig támogatta hitvese, dr. Kiss 
Béláné Füzessy Irén, aki a romániai 
evangélikus egyház első felszentelt női 
lelkésze volt. Nagyapám korai halála, 
majd a kommunista rendszer eltörölte 
ezt a munkát, a gyermekek vallásos ne-
velése a szülőkre, nagyszülőkre hárult. 
A lelkészek hittanórákat, vallásórákat 
tartottak, de a vasárnapi iskola ellehe-
tetlenedett, eltűnt.

Ilyen – családi és történelmi – előz-
mények után 1991-ben részt vettem egy 
norvégiai konferencián, ahova csernát-
falusi lelkészfeleségként kerültem. Itt 
Alf Danbolt norvég evangélikus lelkész 
a vasárnapi iskolai munkáról tartott 
előadást. Akkor még nem tudtam, hogy 
ez az ember a vasárnapi iskola lelkes és 
meggyőződéses harcosa. És nemcsak 
meggyőződéses, hanem meggyőző is. 
Erről az előadásról hazatérve úgy gon-
doltam, hogy ha több laikusnak sike-
rült ezt a munkát sikerre vinni, akkor 
talán nekem is fog. Felveszem a fonalat 
ott, ahol a nagyszüleim elejtették (illet-
ve ahol mások abbahagyatták velük), és 
megpróbálom feléleszteni a vasárnapi 
iskolai tevékenységet ebben az ország-
ban, ahol az evangélikusság kettős ki-
sebbségben él ugyan, de a Barcaságot és 
az ott élőket még mindig erős evangéli-
kus tömbként tartjuk számon. 

Kicsi, de lelkes csapat állt mellém eb-
ben a munkában. Alf Danbolt elfogadta 
a meghívásunkat, és eljött személyesen 
is bemutatni a munkájukat. Az erköl-
csi támogatás mellett hozzájárult, hogy 
a Norvégiában létező, általuk használt 
tananyag angol változatát megkaphas-
sam, lefordíthassam, és ezt majd mi is 
használhassuk. Ez egy évvel később meg-
jelent Juttassátok el Isten szavát a gyer-
mekekhez! címmel. Két munkafüzettel 
egészítettük ki, és éveken át használtuk. 

Az egyházkerület jóindulattal támo-
gatta ezt az újrainduló munkát. Több 
ízben, több helyen tartottam ismerte-
tőt, bemutatva a munka célját, mód-
szereit és hasznosságát  Ebben a tevé-
kenységben láttuk a kommunizmus 
által legyengített vallási élet megerő-
södésének egyik lehetőségét is, hiszen 
a foglalkozásokat istentisztelet ide-
je alatt tartottuk, remélve, hogy így „Látom és megjegyzem.” Foglalkozás a vasárnapi iskolában, Csernátfaluban

„Teszem és megértem.” Foglalkozás a vasárnapi iskolában, Csernátfaluban
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a templomlátogatók száma is növekszik 
majd. (A gyermekeket elkísérő felnőttek 
részt vehetnek ugyanis az istentiszte-
leten, míg a csemetékre várnak.) Isten 
rendelt munkásokat is ennek a feladat-
nak az elvégzésére, így több mint húsz 
gyülekezetben indult vasárnapi iskolai 
munka 1992-ben. A foglalkozások sok-
színűek: van ének, kézimunka, vetélke-
dő és álarcosbál is – mind befér ennek 
az oktatásnak a keretrendszerébe 

Sajnos a Vasárnapi Iskolai Szövetség 
mindmáig csak „elméletben” – és mun-
kában – létezik, nem sikerült hivatalos, 
bejegyzett formát adni neki. 

Közben komolyan foglalkoztatott egy 
egyházi, vallásos gyermeklap elindítása 
is. Ennek 1996-ban érkezett el az ideje, 
amikor Isten segítségével megjelenhe-
tett Mustármag címen az első lapszám, 
először fehér-feketében, míg végül el-
jutottunk a mostani teljesen színes 

formához. Saját egyházamon kívül is-
mét a norvég testvérektől kaptam hat-
hatós támogatást, akik a norvég Barnas 
című egyházi gyermeklap testvérévé 
fogadták a mi lapunkat. A munkához 
a lelki támogatás mellé anyagi támoga-
tás is járult, így ez a lap megérhette a 24. 
évfolyamot. Pillanatnyilag a koronaví-
rusjárvány által lebénított helyzetben 
várjuk, hogy újra megjelentethessük.

Ugyancsak 1996-ban csatlakoztunk 
az akkor megalakuló Európai Vasár-
napi Iskolák Szövetségéhez (European 
Lutheran Sunday School Association – 
ELSA). A Szlovákiában megtartott ala-
kuló gyűlésen több más európai ország 
mellett Romániát is felvették a tagok 
közé, és tagja ma is ennek a szövetség-
nek  Huszonhárom éven át voltam a ke-
let-európai régió felelős vezetője, és ez 
idő alatt sok hasznos gyakorlati és el-
méleti tanácsot kaptam és adhattam át 

az itthoni vasárnapi iskolák vezetőinek. 
Az ELSA-konferenciákon összegyűjtött 
anyag hasznos ötlettárrá vált, melyet 
itthon hasznosítottunk.

A Református Egyház segítségével 
2005-től bekapcsolódhattunk a hol-
land eredetű Keresztyén Oktatásért és 
Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (Kinder-
werk Ost Europa Nederland – KOEN) 
által évenként rendszeresen megren-
dezett Vakációs Bibliahét programjába. 
A KOEN által megszervezett bemuta-
tónapokon hozzájutottunk a bibliahét 
anyagához, ötleteket kaptunk, és meg-
éltük a testvéri közösség erejét. Ezúton 
is köszönet ezért a lehetőségért!

Eddig tartott a felszálló ága ennek 
a munkának  Az utóbbi néhány évben 
már sajnos a leszálló ágban vagyunk, 
elfogyott a lelkesedés, megtört az új-
donság varázsa, nem dolgoztunk elég 
jól, ki tudja? Saját magunkat és a mun-
kánkat mentegetve hozzá kell tennem, 
hogy a legnagyobb gondot az ország-
szerte jelentkező negatív szaporulat je-
lenti. Többet temetünk, mint amennyit 
keresztelünk. A megkereszteltek egy 
része pedig külföldön él majd, hiszen 
a szülei ott láttak egy biztosabb jövőt 
családjuknak. A gyermekek lendüle-
te azonban még mindig töretlen. Most 
is rácsodálkoznak a bibliai csodálatos 
eseményekre, mi pedig rácsodálko-
zunk az ő tiszta hitükre. 

„Hallom és elfelejtem, látom és em-
lékszem, teszem és megértem” – ez 
a kínai közmondás volt a vezérelve 
a vasárnapi iskolai munkának, ahol 
játszva, cselekedve, együtt énekelve és 
imádkozva sok mindent tanultunk: 
gyermekek az oktatóktól és oktatók 
a gyermekektől egyaránt.

Tiszta szívből remélem, hogy az utá-
nunk jövők ismét felismerik ennek 
a csodálatos – igaz, nehéz – munkának 
a szépségét, megtalálják az értelmét és 
engedelmeskednek majd a jézusi pa-
rancsnak: „Engedjétek hozzám jönni 
a gyermekeket!” 

Tegyük, és meg fogjuk érteni!

Vasárnapi iskolai álarcosbál 2014-ben

Az egyházkerület 
jóindulattal támogatta 

ezt az újrainduló munkát. 
Több ízben, több helyen 

tartottam ismertetőt, 
bemutatva a munka 
célját, módszereit és 

hasznosságát. 




