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Szerkesztõk: Hochbauer Gyula,
Kovács Lehel István

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

Független mûvelõdési és
helytörténeti havilap
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2003. január 31. – péntek

–

130 éve született Bácsfaluban a matuzsálemi 99 éves életkort megért szobrászmûvész, Istók János. A sors, a
történelem forgataga úgy hozta, hogy
jelen pillanatban egyetlen szobra sincs
szülõföldjén, egyetlen szobra sincs
Erdélyben. Pedig alkotott szép számmal.
Igaz, hogy Budapesten élt, igaz, hogy a
magyarországi városok tele vannak emlékmûveivel, de lelkében hétfalusi csángó
maradt. Az elsõ világháború vége azonban végleg elszakította szülõföldjétõl, hisz
most már nemcsak a 700 kilométeres távolság, de az országhatár és a bajos adminisztráció is beékelõdött Budapest és
Hétfalu közé. Csak a hírekre szorítkozhatott, s mint a gyermek, úgy örült,
ha a látogatók valami jót tudtak mondani
szülõfalujáról. Gondolatban sokszor
felkereste a szülõi házat, és leveleinek
minden szavából biztatás, szeretet
sugárzott. „A krisztusi érzésû embereknél
a menekültek panaszra nem nyithatják
ajkukat, hanem hálatelt szívvel fognak
megemlékezni róluk akkor is, ha már otthon feldúlt fészküket elfoglalhatják...” –
írta haza egyik levelében. S ha valamelyik
falubelijének útja Pestre vezetett, Istóknál
menedéket kapott. Csak mesélni kellett
cserében. Hétfaluról, az otthoniakról. És
Istók is mesélt. Életútjáról.
Számos fényképet is hazaküldött szülõfalujába, magáról, szobrairól, mûtermérõl. És ezeken a fényképeken tekintete
elmereng, lázasan keresi az új témát,
kutatja az ismeretlent vagy gondolkozik
a formába való öntésrõl. Istók János
kifogyhatatlan az új eszmékbõl, módszerekbõl. Folyton van egy-egy jó ötlete, s
ilyenkor tanul, kutat, keres, kísérletezik,
könyvtárakba temetkezve mûveli magát,
hogy eszméjét a legméltóbb formában
örökíthesse meg...
Így alkotta meg egykoron szobrait az
erdélyi
városok
számára
is.
Nagyszebennek a Petõfi-emléket,
Berecknek Gábor Áron szobrát,
Hétfalunak Kossuth Lajos szobrát, Brassónak Zajzoni Rab István szobrát.
Nagyszeben közadakozás által
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bronzból készült emléktáblával örökítette
meg azt a házat (Wiesen utca 29. szám),
melyben Petõfi lakott 1849-ben. A szebeni
ünnepségrõl a Közérdek 1911. április 27-i
száma így számol be Petõfi-ünnep
Nagyszebenben cím alatt: „Lelkes ünnepség keretében leplezték le Nagyszebenben vasárnap (1911. április 23.)
délelõtt Petõfi Sándor emléktábláját, melyet Istók János szobrász készített. Két érdekes mozzanata volt ennek az ünnepségnek. Az egyik az, hogy az emléktáblaleleplezésen megjelent Gaudernák hadtestparancsnok és az egész tisztikar, és
mikor a dalárda a himnuszt énekelte, a
hadtestparancsnok és a tisztek levett
kalappal hallgatták végig a nemzeti dalt.
De részt vettek az ünnepen a szászok is,
köztük maga a szász püspök, és beszédeikben kiemelték a szászok és a magyarok együttes munkáját a város és a
haza kulturális érdekében. Az emléktáblabizottság nevében Kedves István elnök
adta át az emléktáblát a városnak. Dörr
Albert polgármester német nyelvû
beszédben ígérte meg az emléktábla
megõrzését. Szilágyi Gyula ünnepi beszéde után Ferenczy Zoltán az Akadémia,
a Petõfi- és Kisfaludy-társaságok nevében
mondott beszédet, majd több egyesület és
iskola koszorúzta meg az emléktáblát. A
városi színházban Petõfi-matiné volt, melyen Jászai Mari, Farkas Pál és
Neugebauer László szerepeltek. A délutáni
banketten Deutsch szász püspök mondott
lelkes beszédet. A románok teljesen távol
maradtak az ünneptõl.” A világháború
után az emléktáblának nyoma veszett...
Gábor Áron székely „ágyúsütõ” szobrát Bereck község számára készítette el
Istók 1915-ben. Útban Bereck felé, a
nagyváradi Tiszti Kaszinó kertjét díszítette
pár évig, Bereckre azonban nem érkezett
meg soha, a világháború után nyoma
veszett. Az emlékmûtervek alapján Istók
1956-ban újra elkészítette a szobrot, jelen
pillanatban a budapesti Hadtörténeti
Múzeumban található...
A hétfalusi Kossuth szoborbizottság
1906. szeptember 9-én délután 3 órakor

é v
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tartotta alakuló ülését a csernátfalusi Kaszinóban. Az eredeti terv egy Kossuthszobor lett volna, amelyet a Csernátfalu
fõterén felállított ’48-as emlékmûre helyeztek volna. Csernátfalu piactere ezáltal
Kossuth Lajos térré változtatta volna a
nevét is. A szobrot Istók Jánostól rendelték
meg, aki el is készítette ezt budapesti
mûtermében. A háború beleszólt azonban
a tervbe, s nemcsak hogy a Kossuthszobor nem került Csernátfaluba, de
1926-ban a ’48-as emléket is a hosszúfalu-alszegi evangélikus temetõbe szállították...
Zajzoni Rab István csángó költõ szobrának története még érdekesebb. A szoborállítás gondolatát már az 1900-as évek
elején felvetette Máthis Bálint jegyzõ és
Pajor Mihály igazgató-tanító. Szoborbizottságot is alakítottak, azzal a céllal,
hogy a költõ halálának 50. évfordulóján,
1912-ben egy bronzszobrot állítsanak fel.
A szobor megalkotását Istók János magára
vállalta, teljesen díjmentesen. A költségek
fedezésére gyûjtést indítottak, és ennek eredményeképp jelentõs összeg össze is
gyûlt. A világháború azonban megakadályozta ennek a tervnek a megvalósítását
is, sõt az összeg is kárba veszett, hisz
hadikölcsönökre fizetõdött be, s a háború
elvesztése ezt teljesen megsemmisítette.
Istók azonban elkészítette a szobor gipszmintáját, de a második világháborúig ezt
sem sikerült hazaszállítani. Várnai Zseni
így emlékszik vissza egyik Istóknál tett
látogatására 1919-ben: „Egy szép emlékem maradt meg ezekbõl a napokból. Felkerestük Istók János szobrászt Ybl Miklós
téri mûtermében. A mûvész, aki jó
barátunk volt, akkor mintázta férjem,
Peterdi Andor mellszobrát, s már csak az
utolsó simítások voltak hátra. Sok érdekes
mû készült akkoriban a nagyszerû
szobrász keze alatt. A mûteremben többek
között megcsodálhattuk Zajzoni Rab
István csángó költõ szobrát is. (...)”
A világháború alatt Istók várkertbazári
mûtermén szovjet tank hajtott keresztül,
mindent megsemmisítve. Így porladt szét
Zajzoni Rab István gipsz mellszobra is,

Tomos Tünde: Istók János
„Mint érett gyümölcs íze, árad belõle az
öregség” – írta Istókról Gál Zoltán.
Istók pedig 72 éves korában fizikai
munkára kényszerült. 1945. június elejétõl
egyszerû hídépítõ munkásként dolgozott,
reggel hét órától délután négy óráig, a
hídroncsok eltakarításánál. Gerendákat
fûrészelt, köveket talicskázott. S mikor
már szívós, de idõs szervezete nem bírta,
éjjeliõrnek ment az épülõ Kossuth-hídhoz.
Az építõmunkások közül sokan ismerték
a nagyszakállú éjjeliõrt, aki példát mutatott nekik. És Istók csendben, egyszerûen vállalta ezt az életet. Lassan építkezett, tégláról téglára. A magyar kommunizmus mûvészete számára egy jó fél évig
mindegy volt, hogy Istók – a kiváló
mûvész – a hídépítõ munkások között
dolgozik-e vagy a mûteremben.
1956-ban, amikor a brassói
evangélikus temetõben Zajzoni emlékmûve már omladozni kezdett, a megfogyatkozott brassói és hétfalusi értelmiség
újra felvetette a szoborállítás gondolatát.
(Folytatása a 2. oldalon)
Kovács Lehel István
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Hétfalusi csángó tájszógyûjtemény
Kedves Olvasók!
Lapunk hasábjain e hónaptól kezdve
hétfalusi csángó tájszavakat közlünk Hermann Antal, Papp György (Zajzon),
Bartha Károly, Kolumbán Samu, Horger
Antal, Seres András, Kovács Lehel István
(Hosszúfalu), dr. Magdó János (Türkös),
Tomos Tünde (Csernátfalu) gyûjtéseibõl.
Felkérjük olvasóinkat, hogy ha még
tudnak a közöltektõl eltérõ szavakat, küldjék be szerkesztõségünkbe. Köszönjük!
• a füstön: a padláson
• abrosz: mindenféle lepel
• aca ide: add ide
• ácsingál: álldogál
• acskó: zacskó, dohányzacskó
• aferol: kincstári holmit lead
• ahunan: ahonnan
• ajak: áll
• ajszu: aszú
• ajtcu szilva: aszalt szilva
• ákáciás: kötekedõ
• akordion: harmonika
• alárma: riadó

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

álkapcája: állcsontja
áncsog: nem tesz semmit
angor: mészárszék
ápfog: zápfog
aprószentekel: aprószentek napját köszönt (december 28.)
aradagos, avadagos: ócska
aranyászás: elrejtett arany keresése
(április 24.)
aranypili : aranyozott kerek
rézlemezke
árdé: paprika
áristom: fogda
áristom: katonai fogda
árnics: piros pamutcérna
áronda: földbér
arr: orr
arraja: arrafelé
ártán: herélt disznó
átal: át
áthágni: megszegni
audz: hallasz
ávitni: kívánni
azsagol: másfelé megy, eljár

Istók János év Hétfaluban
(Folytatás az 1. oldalról)
Megalakult a szoborbizottság: Sipos
András lelkész, dr. Papp Béla orvos, Bálint
András tanár, Sipos András újságíró, Vusinski
L. tanító, Pál András író, Kapitány Péter
munkás, Halász Kálmán tanár, ifj. Halász
Kálmán építész. A szoborbizottság nemcsak
Zajzoni mellszobrának felállítását tervezte a
brassói evangélikus temetõvel szemközti
parkban, hanem sírjának felújítását, verseinek kötetbe rendezését és egy nagyszabású
avatóünnepséget is, amelyre Istók is eljött
volna. Istók újra elkészítette Zajzoni szobrát, és 1957-tõl megindult a véget nem érõ
levelezés, beutazási engedélyek kérelmezése, a húzás-halasztás a román hatóságok részérõl. Habár az ügy erkölcsi
támogatását Szemlér Ferenc vállalta fel, és
a háttérben ott volt az egész Írószövetség,
Zajzoni válogatott verseinek kötete is megjelent 1959-ben, Halász Gyula gondozásában, de a szoborállítás minden próbálkozása kudarcba fulladt. És Istók 1972-ben bekövetkezett haláláig a Zajzoni-szobrot nem
állították fel, és nem látta meg – utolsó ajándékként – annyira szeretett szülõföldjét.
A Zajzoni-szobornak nyoma veszett...
2003-at írunk, a kiváló mûvész születésének 130. évfordulóját, és a Hétfalusi Magyar Mûvelõdési Társaság ezt az évet Istók
János évvé nyilvánítja. Mától pedig lapunk
minden egyes számában Nagy Béla nyugalmazott tanár tulajdonából egy-egy dr.
Papp Béla és Istók János között váltott levelet közlünk a Zajzoni-szobor kapcsán.

Habár a szobor soha nem került Brassó
városába – az akkori Sztálinvárosba –, Istók és a szoborbizottság tagjai közötti barátság és együttérzés mindvégig megmaradt. Ezt tanúsítják a levelek is.
Kovács Lehel István
Elsõ levél
Dr. Papp Béla orvos úrnak,
Brassó / Sztálin város, Románia, Pavlov 72.
Kedves Béla öcsém!
Örömmel értesítelek, hogy a Zajzoni
Rab István szobor teljesen elkészült. Gipszben kiöntve mûtermemben áll. Sokan megtekintették és osztatlan tetszést aratott. Az
volt a szándékom, hogy hazautazom, de
sajnos a pénzeim nem jöttek be és így anyagiak híján a szép terv egyelõre terv maradt.
Arra kérlek, hogy jelen levelemet mutasd be
a Zajzoni Rab István szoborbizottság
legközelebbi összejövetelén, ahol minden
bizonnyal intézkedni fogtok, hogy a nekem
járó 10 000 forintot mielõbb kézhez kapjam. Amennyiben a bronzöntés költsége
még nem gyûlt volna egybe teljesen, úgy az
a késõbbiek folyamán, amikor egybegyûlt,
folyamatba tesszük a bronzba öntését.
Várom szíves értesítéseteket és a Zajzoni
Rab István szoborbizottság tagjainak, Neked és kedves Családodnak minden jót kívánok és vagyok kész hívetek.
Istók János
Budapest, 1956. szeptember 28.
Cím: Budapest, IX. Ráday u. 22. III. 1.

IX. évf. 1. szám

Sarokkõ
Szerzõdés, év elején
„Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a
szövetségnek, melyet én a világgal kötök.”
1. Mózes 9,13.
Az özönvíznek vége. Jogos haragjában
az Úr „nagymosást” végzett a világban. Az
elemek iszonyatos erejét felhasználva üzent
hadat a rossznak. A rossz embernek és az
általa megfertõzött természetnek egyaránt.
S az isteni sulykolás elõl nem volt menekvés,
csupán egy maroknyi élet lebegett kétségek
között a bárkában. De elmúlt a harag, a
dühöngõ természet lecsillapodott, s a gyûrött lelkû emberek, állatok bizonytalan léptei egy új világba vezettek. Olyan világba,
melyben tündöklõ szivárvány hirdette a
megbékélést, az új kezdet lehetõségét.
Noé s az övéi – bár a víz haragja csak
közvetlenül érintette õket – megtisztultan
kerültek ki e nagy próbatételbõl. Nem rátermettségük, tudásuk, erejük vagy határozottságuk segítette át õket ebbe az új világba, nem jóságuk eredményeképp kezdhettek tiszta lappal, hanem egyedül Isten kegyelmes akaratából eredendõen. A szivárvány tehát nem az emberi ügyeskedésnek,
hanem a fentrõl áradó kegyelemnek a jele.
És annak a hitnek, mely ebbe a kegyelembe
képes megkapaszkodni.
És ez a jó, a pozitív az egészben. Fõleg
ilyenkor, év elején, amikor egy sebes árvízként elzúgó, néha vészesen kavargó, máskor pedig éppen mély mozdulatlanságában
fenyegetõ, elmúlt esztendõ után, életünk
bárkája fennakadt a 2003-ik Araráton.
Nekünk pedig ki kell lépnünk a bárkából, és
újra el kell kezdenünk a megmosott föld
mûvelését. Tiszta lappal, tiszta szívvel. Még
akkor is, ha gyakran visszatér lelkünkbe a
letûnt árvizes napok kísértõ emléke, még
akkor is, ha az elmúlt év „nagymosásában”
sok olyan dolog – vagy éppen személy –
odaveszett, ami (aki) nagyon fontos volt
számunkra. Lehet, hogy a bárka ringása
vagy éppen hánykolódása után lépteinknek
fáj az új föld keménysége, hogy bátortalanul, botladozva tesszük meg az elsõ lépéseket, de menni kell. Elõttünk egy új útsza-

kasz, mely még az ismeretlen homályában
lapul, a lélekpróbáló kaptatók vége a
felhõkbe vész, de a felhõk fölött ott ragyog a
szivárvány. A biztató, serkentõ jel.
Év eleje a szerzõdések megújításának
idõszaka. S ilyenkor legtöbbször nemcsak a
dátum módosul, hanem néhány lényegi
változás is bekövetkezik. A szerzõdõ felek
újragondolják kapcsolatukat, s a leszûrt tapasztalatok birtokában módosítanak feltételeiken, elvárásaikon. Noétól errefele viszont a szivárvány színei változatlanok,
mint ahogy változatlanok Isten feltételei is.
Ugyanúgy ajánlja föl ma nekünk is szövetségének áldásait: a megbocsátást, az erõt és
békességet, mint tette az elsõ bárka lakóival. És ugyanúgy „blankóban” írja alá velünk is erre az új évre szóló szerzõdést, megengedve, hogy az üres, tiszta lapot ki-ki
legjobb belátása, elképzelése szerint töltse ki.
S bár jól ismeri az elmúlt idõszakban tanúsított magatartásunkat, szinte érthetetlen
módon, nem változtat módszerén. Ismét
megbízik bennünk. Az új esztendõ egyik
nagy kérdése éppen az, hogy tudunk-e élni
vagy csak visszaélni vagyunk képesek ezzel
a bizalommal?
Az özönvíz „nagymosása” semmiképpen sem jelentett „agymosást”. A bárkából
nem halálra rémült, megbéklyózott lelkû, akarat nélküli bábok vánszorogtak elõ, hanem felelõsen gondolkodó emberek,
akiknek megadatott a további út megválasztásának lehetõsége. A velünk kötött
szerzõdés sem gerinctelen meghunyászkodásról szól, hanem a viharokban, szilajul áradó vizek zúgásában is Istenre figyelõ,
benne bízó ember bátorságáról. Arról az új
emberrõl, akinek a Jézus-Bárány vérében
megmosott lelkén tükrözõdik az örök szövetség szivárványa.
Így legyen boldog új esztendõnk.
Török László
lelkipásztor

Támogatóink

Itthoni személyek

• Lapunkat Barkó Anikó nyugalmazott
tanárnõ 500 000 lejjel támogatta.
• Lapunk megjelenését az Illyés Közalapítvány támogatta.

HOPPCSINCS. Pár lyukas pénzért, azt hiszem, 50 banis volt, táncolt, ugrált az öreg,
mi gyermekek pedig kórusban mondtuk: a
lyukas lábbelire célozva: hopp csincs, talpa
sincs, hátul nézem, sarka sincs!
TONKA MIHÁLY BÁ. Úgy gondolom, az
elsõ világháborúban vesztette el a fél orrát,
ezért nem tudott rendesen beszélni. Milyen is
a gyermek, persze, csúfoltuk. Tûrte szegény,
csak szemrehányóan nézett végig rajtunk.

* Szerkesztõség: RO-2212 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám
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É l e t r a j z
Iskolám és diákéveim szakaszából
(I. rész)

Az elemi iskolába szüleim Bácsfaluban
írattak be 1906-ban. Itt, szülõfalumban
öt osztályt jártam. Közben a bácsfalusi
evangélikus lelkész lehívatta szüleimet
magához, tanácsolva nekik, hogy taníttassanak tovább, mert tehetséges gyermek vagyok. Így írattak be szüleim 1910ben a brassói Római K atolikus Fõgimnáziumba. Az I. világháború folyamán, 1916-ban Románia hadba lépése
után szüleimmel elmenekültünk Budapestre. Ott fejeztem be a hetedik osztályt,
majd 1917 tavaszán hazatértünk szülõfalunkba.
1917-ben besoroztak, és bevonultam
katonának a brassói 24-es honvédgyalogezredbe. Keresztváron, majd Kitzbüchelben
elvégeztem a tiszti iskolát. 1917 május havában kikerültem az olasz harctérre.
Katonáskodásom alatt,1918 április havában egy hónapi szabadságot kaptam a
gimnázium nyolcadik osztályának befejezésére és érettségizésre. Miután elvégeztem,
elnyertem a hadi érettségi bizonyítványt.
A háború elvesztése után, 1918-ban bevonultam a Székely Hadosztályba, kortársaimmal együtt. Miután a hadosztály felvett, beiratkoztam a kolozsvári egyetem orvosi fakultására, 1918 vége felé. A háború
után bekövetkezett változás Erdély helyzetében magával hozta, hogy a tanári kar és a
diákság nagy része Budapestre távozott.
Ott a Szegényház utcai internátus adott
számunkra otthont, és mint a budapesti orvosi fakultás vendégei kezdhettük meg tanulmányainkat, mindaddig, amíg Szeged
városa meghívta a volt kolozsvári egyetemet, otthont adott számára és mint számûzött kolozsvári egyetem mûködött.
Ott az elsõ rektorunk Apáthi János volt,
aki a háború utáni nehéz idõszakban mint
Erdély kormánybiztosa vállalta a háborús nehézségek felelõsséggel járó terhét.
Tragikusan bekövetkezett halála mély
részvéttel töltötte el az egyetem ifjúságát
és Szeged város lakosságát.
A hála érzésével gondolok vissza tanáraimra, anatómiából Davida János, élettanból Veres, fizikából Pogány, kémiából
Reinhbend, egészségtanból Richter, kórbonctanból Veszprémi, belgyógyászatból
Jancsó, belénk nevelték az orvosi elhivatás
nemes öntudatát. 1926. március 26-án avattak fel orvosnak több akkori kortársammal együtt. Ezt megelõzõen, mint ösztöndíjas, a budapesti Szent János Kórház gyakornoka végeztem el gyakorló évemet.
1929-ben, négy évi kunágotai orvosi
gyakorlat után (betegsegélyzõ orvosi mi-

nõségben), a honvágytól gyötörve hazajöttem, vállalva a sok nehézséggel járó
diplomaelismerést. Iaºi-ba kerültem, ahol
több kortársammal együtt beiratkoztam
az egyetem orvosi fakultására. Lehallgattam a két utolsó szemesztert, és 1930
õszén, miután letettem a klinikai tárgyakból a kötelezõ vizsgát, újból doktorrá avattak. Ezen idõ alatt megismerkedtem a
francia iskola klinikai gyakorlatával és felfogásával, gyarapítva felkészültségemet
az orvosi gyakorlatom számára.

Meg kell még emlékeznem Kolozsvári
Bálint és Szandtner Pál professzorokról,
akik mint az apa a gyermekeivel, úgy törõdtek velünk. Anyagi és erkölcsi támogatásukkal, jó tanácsaikkal vigyáztak ránk és
tették lehetõvé számunkra a fakultás elvégzését, a bentlakást igazi otthonná varázsolták számunkra. Mi tulajdonképpen így voltunk megszokva, hisz amikor eljöttünk Budapestrõl Szegedre professzorainkkal együtt, úgy jöttünk el, mint egy lelki közösség. Mi, diákok, legtöbbünk harcteret járt
katona, beszervezve a Székely Egyetemi
Hallgatók Egyesületébe (SZEHE), már
megérkezésünk után a szegedi pályaudvarról katonás fegyelmezettséggel vonultunk
be professzoraink élén a zászlókkal feldíszített városba. Az egyetem elõtt a város
vezetõsége fogadott bennünket. A katonásan felvonuló diáksereget Incze Antal (aki
késõbb sebészeti tanársegéd lett), Varga
Lajos (késõbb belgyógyászati tanársegéd), Kolozsvári Bálint joghallgató, mind
rangidõs tisztek, s az egyetemi Új Élet újság szerkesztõi vezették végig az útvonalon a város fõteréig. Nemsokára Szegeden
is megalakult a SZEHE szegedi tagozata,
és én egész fiatalon bekapcsolódtam a
tagozat életébe és munkájába.
Dr. Papp Béla

3. oldal

F e l h í v á s
Ismerjük meg fiataljainkat!
( Fe l m é r é s )
A mai felgyorsult világunkban gyakran
sietünk anélkül, hogy tudnánk hová,
anélkül, hogy néha megállnánk és elgondolkoznánk azon, hogy melyik is a helyes út. Mindenki most rábólint, és mondja, hát persze, nem érdemes sietni, ha nem
tudjuk pontosan a célt. Ahhoz pedig, hogy
reális, mérhetõ és idõben is behatárolható
célt tudjunk magunk, közösségünk, alapítványaink és pártjaink elé kitûzni, ismernünk kell jelenlegi helyzetünket!
A fenti következtetéssorozat eredményét, a helyzetmegismerés szükségességét
két irányból is szeretném leszûkíteni, tematikailag és földrajzilag.
A négyfalusi magyar ifjúság helyzetét
szeretném felmérni, és ennek megismerésére sarkallni a Hétfalu olvasóközönségét:
fiatalokat, felnõtteket és idõseket.
Itt az ideje, hogy valósághûen megpróbáljuk felmérni a négyfalusi magyar ifjúság
helyzetét. Itt az ideje, hogy megtudjuk,
hogyan vélekedik ifjúságunk a jövõrõl, a
pályafutásról, a családvállalásról, az egyházról, a kivándorlásról és a közösségi szerepvállalásról.
Mindnyájunk közös társadalmi és miért ne mondanánk ki, gazdasági érdeke is,
ha megismerjük ifjaink szórakozási, mûvelõdési, sportolási, iskolai és iskolán kívüli
képzés- és munkahelyigényeit.
Nem lehet közömbös számunkra, hogy
ifjúságunk felkészült-e a XXI. század kihívásaira, rendelkezik-e megfelelõ nyelvtudással, számítógépes jártassággal, kulturális
nyitottsággal, de ugyanakkor a saját kultúra iránti ragaszkodással, vállalkozó-

kedvvel. Nem kevésbé fontos, hogy
fiataljaink mennyire élnek egészséges
életmódot.
Ahhoz azonban, hogy a felmérés adta
kép minél valósághívebb legyen, és ne
vesszen el holmi más statisztikák között,
hanem tényleges eszközként használható
legyen, az szükséges, hogy a felmérés
szakszerû szociológiai módszerekkel készüljön.
Elsõ felhívásom tehát azon négyfalusi
és nem négyfalusi szakemberekhez: szociológusokhoz és pszichológusokhoz, szociológián és pszichológián tanuló diákokhoz
intézném, akik részt szeretnének venni a
következõ télre tervezett felmérésben, hogy
jelentkezzenek a Hétfalusi Magyar Mûvelõdési Társaságnál vagy telefonon Hochbauer Gyulánál (tel.: 275 773) és Kiss Ferencnél (tel.: 274 660).
Második felhívásom azon szervezetekhez és magánszemélyekhez szól, akik felelõsséget éreznek a négyfalusi ifjúságért,
hogy segítsenek igyekezetünkben, mind
szellemileg, mind pénzügyileg.
Harmadik felhívásom hozzátok, fiatalokhoz intézem, és arra kérlek benneteket, fogadjátok majd segítõkészen a felmérést végzõket, válaszoljatok õszintén
a kérdésekre, és ne gondoljátok, hogy
válaszaitok nem érnek semmit! Hiszen ha
majd az eredmények alapján, ha kevés
is, de új munkahelyek, új kulturális programok, új sportolási és szórakozási lehetõségek, új tanfolyamok jönnek létre, akkor
ezek majd a TI igényeiteknek megfelelõek
Kiss Ferenc
lesznek!

Csernátfalu piactere a Honvédemlékkel, a régi patikaépülettel, Szõts János impozáns
villany- és gõz-sütödéjével, a Községházával és a nagyvendéglõvel. Képeslap az 1920as évekbõl. A heti- és kirakóvásárok egyik helyszínéül szolgáló piactérnek több neve
is volt a történelem folyamán: Piactér, Fõtér, Kossuth tér, Piaþa Principele Carol, Piaþa
Libertãþii. A Honvédemléket 1926-ban átvitték a hosszufalu-alszegi ev. temetõbe.
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H É T F A L U

Újraolvasott könyvek

Nemzedékek emlékezete

Kelemen Kálmán: A csángók. Bp., 1975
Kétszer találkoztam a nagyszüleim korú
kedélyes tanítóval. Elõször jóságos nagyanyám Budafoki úton, nem messze Domokos Pál Pétertõl lakó húgánál 1961-ben. Órákon keresztül beszélgettek a csángókról,
fõként édesanyámmal, a fõvárosi hangulatú csodás nappaliban. Zöldfülûek voltunk
mi még a szöveghez, én hét- és bátyám kilencévesen, de mulatságosnak tûnt, amint idõnként fel-feláll, ide-oda lépeget, gesztikulál s lelkesen magyaráz, amit néha még
énekre is vált. Pár évre rá, Hosszúfaluba látogatásakor tért be hozzánk folytatni az
örök témát és tilinkókat hozott itteni gyermekeknek. Már akkor tudtuk, hogy Bálint
András nagyapámmal egy húron pendült a
maga körül egykettõre mesés hangulatot
teremtõ tanító. Jóval haláluk után, a Bálinthagyatékot rendezve megtaláltam Kelemen
Kálmán pár levelezõlapját az ötvenes évek
végérõl az itthon tervezett múzeumról.
Népnevelõi hivatástudatában volt valami 1848-as honvéd nagyapja szabadságharcos lendületébõl.
Kelemen Kálmán 1889-ben született
Hosszúfaluban. A kolozsvári tanítóképzõben szerzett tanítói képesítést és 1920-ig
Tatrangon tanított, majd ezután 1949-ig
Budapesten. Csángó Társaságot szervezett,
s a most újralapozott könyv elsõ, szokatlan
formájú írása e társaság 110 tagjának
névsora és lakcíme. Ennél gyakorlatiasabban nem is kezdhette volna önazonosságtudatot ápoló könyvét. A tartalomjegyzék
25 címszava 28 csángó személyiségre irányítja a figyelmet: írók, kutatók, lelkészek,
népnevelõk. Köztük van nemzeti értéket
képviselõ, mint Apáczai Csere János, Istók
János szobrászmûvész, Koszta József
festõmûvész, vagy helyi értékû, mint Fóris
Ilona népdalgyûjtõ tanítónõ, Fóris István
népköltõ, Hétfalusi Taizs Márton kutató,
Kelemen György tanító, emlékíró, Pajor
István népi elbeszélõ, Papp Béla orvos,
Tatrangi Pál András tanító, író.
Az írások többsége barcasági csángó
vonatkozású, csak Lakatos Demeter és
Beke György forrófalvi riportja kivétel. A
könyv legtöbb írójának a szülõföldje is
Brassó vidéke.
A népi irodalom kedvelõi háromfalusi
népdalváltozatok 170 sornyi szövegét olvashatják a kötetben, két csángó népmesét
Sipos Bella gyûjtésébõl, majdnem 10 oldalnyi Seres András lejegyezte gyermekfolklórt
(sajnos itt is az adatközlõk adatai nélkül). A
népszokásleírások a krizbai s a hétfalusi
lakodalmast (Seres András, Zajzoni Rab
István), a kakasünnepet, a boricát, a
Gergely-járást (Zajzoni Rab István), a hús-

IX. évf. 1. szám

vétot és a karácsonyt (Tatrangi Paál András) mutatják be, és a népmûvészet két területére is bepillanthatunk Seres András barcasági csángó varrottasokról és a barcaújfalusi fazekasságról szóló írásai olvastán.
A tatrangi Fóris István népköltõ hat verse a
hadifogság élményrétegeibõl fakad. A
könyv értékes és érdekes írásai a népi elbeszélések: Tatrangi Pál Andrástól a Határkérdés, a Musoj halála, a Gyász. Néhány
rövid írás mellett különbözõ mûfajjelzés
van: elbeszélés a csángó népéletbõl (Pajor
Istvántól A pipa és a kávé), csángó történet
(Pajor Istvántól Arany rudak és a hûség).
Anekdotikus Gödri Mártontól Ánder rántott
fuszulykája , életkép Mátis Bálinttól a
Vadászkaland.
A kötet összeállítója 33 oldalnyit emel ki
Zajzoni Rab István prózájából, elindítva ezek huszadik századi újrafelfedezését. Szintén Zajzonira irányítja a figyelmet a könyv
két torzója (egyik Hétfalusi Taizs Mártontól,
másik, melyet a tartalomjegyzék nem tüntet
fel, s a 244.oldalon kezdõdik, Jakab
Istvántól).
Az útleírásokat kedvelõ s a kultúrtörténeti kuriózumokat vadászó számára maradandó élmény Keöpe Viktor Ázsia-utazó két
szövege: egyik a csángó-magyarok világát
köti össze a távoli keletivel, a másik onnan
távolról kacsingat haza. Érdekes honismereti olvasmány Zajzoni Rab István két
úti jegyzete is.
Kelemen Kálmán Papp Béla orvost a
csángó-magyarok példaképének nevezi,
Életem címû önéletrajzával a hétfalusi magyarok bukaresti hányódtatásaira irányítja
figyelmünket, s a példa erejével megtartó energiákat szabadíthat fel a hétköznapi hõsiesség értékét élesztgetve.
Az idõsebb és az ifjabb Rozsondai Károly
versei a kevéssé ismert magyar költészethez
tartoznak.
A sokszor újralapozott könyv Koszta József Kossuth-díjas festõmûvészrõl szóló írása fel-felújítja bennem azt az egyre fokozódó kívánságot, hogy a festõ szülõföldje is
láthasson egy tárlatnyit abból, amit a XIX.
század végi Bécs, Pest, München, Párizs,
Olaszország, Hollandia, Belgium csodálhatott.
Külön méltányolandó a kötet összeállítójának szerkesztõi tisztessége, ugyanis utánközlés esetén pontosan jelöli a szöveg elsõ közlésének adatait.
Huszonhét évvel megjelenése után ajánlom e könyvet mindenkinek, különösen a
Barcaság magyar olvasóinak.
Hochbauer Gyula

A k i í g y j á r, m i n d i g í g y j á r
Gyermekkoromban Róza néni (Jani
Mihályné Partin Róza) átelleni
szomszédunk volt. Õ mesélte az alábbi
kis történetet:
„Annak a háznak a helyén, ahol most
maguk laknak, régen egy rozoga kis faház
állt. Lakott benne egy híres tolvaj –
Csulak Laji bá. Azért volt pedig híres, mert
nagyon sokáig nem tudták rajtacsípni.
Egyszer aztán mégis megfogták,
kalodába zárták, és hogy a szégyen még
nagyobb legyen, vasárnap, templomozás
után, mikor a »népek« kijönnek a
templomból, azt kellett volna kiabálnia:
»Aki lop, az mind így jár!«
Kiabált is az öreg torka szakadtából, de
nem azt, amit kellett volna, hanem imigyen:
»Aki így jár, mind így jár! Aki így jár, mind
így jár!« Az emberek dõltek fel a kacagástól, botrányba fulladt a büntetés. Ki kellett engedjék a vén gonoszt a kalodából.”
Eddig a történet, de késõi folytatása

is van. Már rég a mostani házunkban
laktunk, amikor valami nagyobb javítás
miatt meszesgödröt kellett ásni. Már jó
mélyre ástak, mikor a csákány megkoccant valami vasban. Nézi apám, hogy
mi az. Hát egy nagy vasfödõ. Tovább
ástak. Elõkerült a hozzátartozó üst is.
Ejha! – gondoltam, hátha ebben rekkentette el Laji bá az innen-onnan
összelopkodott kincseit. Ekkor már az üst
mellett kíváncsiskodott az egész család –
mi lehet benne? Mikor aztán nagy nehezen levették az odarozsdásodott födõt,
láthattuk a nagy semmit – nem volt benne
egyéb, mint egy halom gizgaz, korhadt
szemét. Háát... Aki így jár, mind így jár!!!
Hochbauer Ferencné
Gáspár Sára

Itthoni személyek
BOLOND RÓZSI, NÉMA CIGÁNYNÉ
Mindkettõ nagy bottal járt, hogy a csúfolódó gyermekeken üssenek vaegyet, de
hiába rohantak nekünk vörösre sült
arccal, pillanat alatt szerteszaladtunk.
Kiabáltak utánunk, a cigányné csak annyit
tudott mondani: Bá-bá-bá-bá! – de azt
rettenetesen.

Gyerekszáj
Tisztelt Fazekas úr!

Nyelvmûvelõ
N e m m é g . . .

Ma jöttem rá, hogy igenis jól formált
engem, alakította sorsomat a Lúdas Matyi
címû elbeszélésében. Ezért büszkeségemet
félretéve elhatároztam, hogy levelet írok
Önnek.
Azt gondolom, hogy jól fogott az a három verés, de mégsem kellett volna éppen
annyira megverjen Matyi. Bánom én is
azt, hogy Matyit megverettem csak azért,
mert nem ismert és a fején hagyta
sapkáját. Azalatt, míg a kórház ágyában
feküdtem, rájöttem, hogy miért vagyok
a mû fekete báránya. Szeretnék ezen
segíteni és helyrehozni hibáimat. Azt
szeretném, ha Ön tanácsokat adna
nekem, hogy hogyan tudnék jobb ember
lenni. Szeretnék társaimon segíteni. Azt
gondoltam, hogy pénzem segítségével
örömet szerezhetek Döbrög lakóinak.
Kérem Fazekas urat, ha lehet, magyarázza meg a gyerekeknek, hogy meg szeretnék változni, és ne ítéljenek meg csak
aszerint, ahogyan az elbeszélésben dölyfösen s önzõn s úrhatnám módon cselekedtem.
Tisztelettel: Döbrögi
(Lõrincz Imola, VIII. osztály )

Mit jelent a következõ mondatban a
még?
„Nem még írtam le.” A mondat nem
ugyanazt jelenti, mint: 1. „Még nem írtam
le.” 2. „Nem írtam még le.” 3. „Nem írtam
le még.” A megszámozott mondatok jelentése világos, egyértelmû, de a kövérített
mondatban a természetellenes szórend elhomályosítja a gondolatot. A nem az írtam
le – leírtam állítást tagadja, nem a még
jelentését, ezért a helyes mondatban a tagadószónak az ige elé kell kerülnie. A
magyartalan szórend talán a román Nu
am mai scris félrefordításából ered. A
román mondat magyarul inkább: Már
nem írtam le, esetleg a számozott változatok valamelyike.
Ajánlatos magyar nyelvû beszédhelyzetben e nyelv logikája szerint gondolkodni.
Hochbauer
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