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éves a

Szerkesztők: Hochbauer Gyula,
Kovács Lehel István

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

• Orbán Irma óvónő

A kisgyermeknevelésnek a legrégibb idők óta két nagy területe van: a gyermek
testi gondozása és szellemi nevelése. A mese a szellemi nevelés eszköze, de hozzájárul
a gyermek jó közérzetéhez is. A mese oldja
az eleve meglévő szorongást, amely abból
fakad, hogy a kisgyermek élete teljesen a
felnőttek életétől függ. A mese megnyugtatja, mert teljes világképet, világmagyarázatot ad.
Bruno Bettelheim szerint „a mese, a felnőtt szívből jövő ajándéka” , amely egyértelműen örömforrás. A siker a jól megválasztott szövegből és a mesélő, gyermekkel
játszó felnőtt személyes varázsából fakad.
A mese az óvodai élet mindennapjait kitöltő és megszépítő szórakozás, mulatság,
az egybehangolódás és együvétartozás eszköze, egy jó óvodai csoportban a társas érzelem hagyománnyá kidolgozott ünnepélyes vagy játékos megnyilvánulási formája
az anyanyelv csiszolt formáival kitöltve.
Jól beszélő, író és olvasó ember abból
lesz, akit kicsi korától hozzászoktattak ahhoz, hogy a szavak nyomán belső képeket
készítsen. A mesehallgatás epikumcsírákkal, nyúlfarknyi szövegekkel kezdődik, az
ötéves kor táján ér el az egyszerű tündérmesékig, és a jól olvasó 10 – 12 éves gyermek is örömet talál még a maséskönyvben.
A meséknek csak egy kis része gyermekmese. A mese régi, kezdetleges formájában a kultúra küszöbe előtt bolygó ember epikája volt, minden irodalmi megnyilatkozás őse. Elbeszélő jellegű műfaj át –
meg átszőve lírai és drámai elemekkel. Tárgya: a csodás elemekkel ékesített történet,
de ennek forrása az érzelmektől átfűtött
képzelet és a félelmet, akadályt nem ismerő
akarat. Alapmotívuma, a történet kiinduló
pontja, valami megrázó érzelem: a szeretet,
harag öröm, szomorúság. Cselekményét a
jó és a rossz akarat összecsapása viszi előre.
A mese az emberről szól. Az emberről,

aki erősen koncentrálva figyel önmagára
és a természeti világra. Ez a kétirányú figyelés adja meg cselekményének végleges
feszültségét, varázsos hangulatát.
A népmese mindkét világot átfogja és
ösztönszerű biztossággal konkrét képekben
tárja elénk művészi tudósításait. A gyerekek
ezeket a konkrétumokat ragadják meg és
a cselekmény érdekes a számukra.
A mese a primitív ember tudásvágyáról
szól. Jó lenne ismerni a világot és önmagunkat, ki kellene tapasztalni a külső – belső
valóságot, megküzdeni titkos erőivel és mindenképpen győzni kell. A mesében ezért
keverednek az érzékletesen reális és sejtelmesen irreális elemek. (A kilincsmadzag,
a beszélő vércsepp, az ellőtt lábú harkály, az
üveghegy, Hajnal arany fésűje, a beszélő táltos ló és a szegény ember nagyon is evilági
nyomorúsága, a három szerencsepróbáló fiú,
a szántás, aratás- a paraszti munka rendje).
A népmesékben önképzeteket ismerünk
fel. Minden emberre érvényes tulajdonságokat, állapotokat magukba sűrítő szimbolikus alakokat – a csodás körülmények között született gyermek és anyja, az ifjú hős
aki megküzd a gonosszal, a szörnyetegekkel,
az eladó sorban lévő szűz, a bölcs öregember – az élet egy-egy korszakát, tipikus eseményét, minden bizonnyal bekövetkező,
általános érvényű fordulatát jelképezik.
A mese sokféle elemet tartalmaz, az ősi
mítosz, a középkori hiedelmek, agy-egy nép,
nyelvközösség társadalmi tapasztalata, az
alakító és átalakító mesemondók egyéni életismerete mind nyomot hagyott rajta.
A mese világképe: kozmikus.
Technikája: szubjektív.
Célja: szociális.
Mindhárom ismérve egybecseng a gyermek igényeivel. Belőle közvetlen szálak vezetnek a mítosz, rege, eposz, majd az elbeszélés és regény műfajáig.
A mese esztétikai hatást vált ki, erőteljes,

Kendi Kinga Brigitta, V. oszt.
A kisgömböc

A mese foglalkozások korszerű
értelmezése és esztétikai jellege

kifejező, hatásos, játékos, megformált beszéd, tartalmában és lélektani indíttatásában
egybecseng a belső igényeivel. Főszerepet
kap benne a csodás elem. Szerkezete tömör, cselekménye folyamatosan haladó,
nyelve nem magyarázgató, hanem elképzeltető, megérzik rajta, hogy elmondva termett, az élő beszéd erejéből.
A jó és a jól elmondott mese énerősítő
hatású. Különösen akkor, ha többször, ismétlésként is elhangzik. A mesehallgató
gyermek előre elképzeli, „tudja”, (anticipálja), hogy mi fog következni, s a várt esemény, az odaillő kifejezéssel ugyanúgy mint
első alkalommal valóban elhangzik. Kisgyermekkorban azért szeretjük a mesét,
mert: a „ki vagyok én? Honnan jöttem?
Hogyan keletkezett a világ? Ki teremtette
az embert és az állatokat? Mi az élet célja?
Ha rosszul csinálok valamit, van-e remény,
hogy jóra fordítsam? Igazságosan bánnake velem?...” és hasonló kérdésekre mindig
jól végződő képzeleti képeket kínál, amilyeneket magunktól nem tudnánk kitalálni,
a realisztikus magyarázatok hamisan csengenének, a mese viszont épp fantasztikus
túlzásaival pszichológiailag igaznak hangzik.
A gyerekek minden más hozzájuk szóló
irodalmi műnél jobban szeretik a népmeséket, ezt az óvodai mesekívánságok, a szívesen és sokat mesélő óvónők tapasztalatai,
és az írói visszaemlékezések bizonyítják.
Azért szeretik az igazi „nagy” meséket,

mert ezek általános érvénnyel beszélnek
arról, hogy embernek lenni mindenkor küzdelem és kaland. A történet mindig „hajdanában”, „Seholnincs-országban” játszódik.
A kezdet is szimbolikus: „Hol volt, hol nem
volt...”, „Egyszer, amikor az állatok is beszélni tudtak...”, „Réges-régen, amikor a
kívánságnak még volt foganatja”.
A mesék a gyermekkor valóságos lelki
és érzelmi színvonalán képekben, eseményekben jelenítik meg, amit mindnyájan elemi igazságként élünk át; hogy az ember
igényli a szeretetet, fél attól, hogy lekicsinylik, semmibe veszik, szereti az életet és féli
a halált, s számára menedéknek csak a másik emberrel kialakítandó boldog kapcsolat
kínálkozik. Ezért mindig az a mesei befejezés, hogy „még ma is élnek, ha meg nem
haltak...”.
Ez a mesefajta a gyereket komolyan veszi, irodalmi értékeivel gyönyörködtet, kíváncsivá tesz, kedvet csinál.
Vajon nem kavarják-e föl a nagy mesék
sárkányai, boszorkányai, mostohái, farkasai,
halálos verekedései, cselei és átváltozásai
az „ártatlan” gyermeki kedélyt? Felkavarják. Azért, hogy az úgyis létező szorongás
helyett a szorongás vállalása és legyőzése
fölötti örömöt élhesse át a kisgyerek. Egyébként szó sincs „ártatlanságról”, hiszen
a táltos lovak és a szörnyek benne magában
vannak.
(Folyatatása a 2. oldalon.)
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• Orbán Irma óvónő

(Folytatás az 1. oldalról.)
Freud óta köztudott, hogy megnevezésük
megnyugtatóbb mint örökös letagadásuk.
Mert a sárkány, a boszorkány, az ördög és
egyéb mesei rémalakok csak formát adnak
a gyermek úgyis meglevő szorongásának
és nem ők maguk keltik ezt a szorongást.
A tündérmese bátorít, életbölcsességre
tanít. Például a kicsi királyfi legyőzi féltékeny testvéreit, „jótét helyébe jót várj” alapon egy falás kenyérért a kisegér segít, a
hal, a kismadár, a rózsabokor (Zöld Péter
mese) amit ígérnek megtartják, az úton levőt
befogadják, megvendégelik, a hamisság pórul jár, csak az boldogul, testileg-lelkileg csak
az egészséges aki küzd az igazáért gondolkodással és céltudatos kezdeményezőkészséggel. Ez a sikeres út és mód az érettség felé, mert a legnagyobb akadályok
(narcisztikus csalódásaink, ödipális konfliktusaink, a testvérféltékenység, az önértékelés bizonytalanságai) néha mélyen elrejtve bennünk tornyosulnak.
A mese látszólag csak arról beszél, ami
kézzel fogható. „Tündérországban” szimbolikus személyekkel, tárgyakkal, helyszínekkel találkozunk: a tündéranyával és a
gonosz mostohával, a szülőről szerzett kétféle benyomás megelevenítőjeként. Királyokkal és királynékkal: akik a korlátlan szülői hatalom és a felnőtt szabadság jelképeként is értelmezhetők. Félelmeinket megformázó sárkányokkal, szörnyekkel és a
mesei jutalmat megtestesítő királylányokkal. Ha valaki eltéved az erdőben: önmagát
is keresi, önmaga kivezető útját. A sötét
erdőben találkozik a félelemszülte boszorkánnyal. A kővé válás az igazi emberség
hiányát, az érzéketlenséget testesíti meg.
A mesehősnek egyedül kell világgá menni,
de segítik a fák, állatok, tárgyak melyek
nélkülözhetetlen társak. Bölcsek segítőkészek: a bagoly, a holló, a galamb, veszélyesek: a medve, az oroszlán, a bika. Az állatok
megszólalnak, megértik a mesei hőst. De
él, érez, néz, cselekszik a Nap, a kő, a víz
is. A szél, a táltos ló beszélni tud, elviszi a
hőst, ahová akarja. Élők és holtak között
nincs átléphetetlen határvonal. Az alsó világból van visszatérés.
Közös vonás, hogy a cselekmény végén
a hős szebb, okosabb, boldogabb lesz. Ezért
mondhatjuk, hogy a tündérmesék a legmélyebb értelemben nevelnek, érzelmi segítséget nyújtanak ott és akkor, amikor arra a
legnagyobb szükség van, lehetővé teszik,
hogy egy elfogadható énkép és emberarcú
világszemlélet alapján 8 éves kor után kisarjadjon a racionális világkép.
Ezt nem lehet idő előtt erőltetni. A türelmetlen sürgetés aláássa a gyermeki sze-

éves

• Tóthpál Dániel

A mese foglalkozások korszerű
értelmezése és esztétikai jellege
mélyiség biztonságát. Minden épeszű gyerek
rájön, hogy amit kicsiként szószerint igaznak
tartott, az többjelentésű mesei szimbólum.
A mese csak akkor fejti ki jótékony hatását ha a felnőtt fejből mondja. Aki mesél –
tevékenyen részt vesz a kigondolásban, képzelődésben, osztozik a gyerek fantáziaképeiben, teljesen méltányolja érzelmeit, figyel
reakcióira, evvel megerősíti a gyerek személyiségét. A gyerek örül a kalandnak, a
felnőtt a gyerek örömének. A gyerek boldog,
hogy megértett valamit. A hatás a felnőtt
mesével kapcsolatos érzelmeitől függ. A jól
és szívesen mesélő felnőtt fel tudja eleveníteni régi, gyermekkori érzéseit, ezeket fokozza föl önmagában is a mesemondással.
Mese után a varázst ne magyarázzuk, a
gyerekeket ne faggassuk a mese értelméről,
mondanivalójáról; hagyjunk időt az elgondolkozásra.
A mese hatását a gyermekek viselkedéséből, játékából, a mesei képzeteket visszaidéző beszéd és mondattöredékekből, az ismétlés vágyából mérhetjük le. A mese szövege beleszövődik csillogó gyöngyszemekként az életünkbe. A mese hatása is közvetett módon mutatkozik meg. Ha sikeres,
már elmondása közben érezzük az egymásra hangolódást, az együttlélegzést. Az ismerős epizódokhoz, beszédfordulatokhoz ragaszkodnak. Nagy eredmény a mesei képek, jelenetek sorrendjének, részleteinek
pontos felidézése, (ha a felnőtt eltéveszti,
ki is igazítják). Egy-egy találó szép kifejezés
elengedhetetlen, ami rögződik. Azt szeretik,
ha a jó mese sokáig tart. a hatás biztos jele,
ha a mese valamelyik jellegzetes részletére
visszaemlékezve szeretnék az egészet újra
hallani. Máskor „királyost, boszorkányost”
kérnek. A mese hatása megjelenik a játékban, a rajzokon, a beszédben, a gyerekek
és az óvónő egymásra hangolódásában.
Összetartozunk, mert közös emlékképeink
vannak; mikor a mesére gondolunk egy
nyelven beszélünk.
Bármilyen korú gyerekeknek mesélünk
eligazító mottóként, figyelmeztetésként
hangzanak számunkra Bettelheim professzor szavai: „Óvatosan járj itt, mert
az álmaimon lépdelsz!”
Felhasznált irodalom:
Mérei Ferenc: Művészet pszichológia.
Múzsák Közművelődési Kiadó, 1986.
Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei. Lélektani elemzés. Gondolat, Budapest, 1988.
Zilahy Józsefné: Mese – vers az óvodában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.
Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. hetedik kiadás, Gondolat, Budapest, 1993.
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Az eljövendő
Erdély

• Szerkesztőség

Hirdetések

Egyszer volt. – S tán álom, dajkák csúf
meséje
Ama népek harca. S vége, fuss el véle!
– Nem zokogott sirám, völgyön-réten
sóhaj,
Véráztatott szívben sóvárjajos óhaj
Ködhegyen sem nyögtek lidérc, halott
árnyak…
Csak ez igaz: zengnek vigaszdalos
szárnyak.
Nem állott ott falu, ahol most csak álom.
Szenes hullaváros sem volt e kőhalom
S háromnyelvű népség – tegnap egymást
értő, –
Nem ellen ma hitben s egymás nyelvét
sértő…
Csak ez igaz: tél van, zajolva zeng a hó,
De tavaszdalokkal közelg a légió.
Mezőn, faekével nem bánatos székely
Szánt-vet sírva, tudván szívben, földben,
métely
És nem reményt temet ezer magyar diák,
Nem jövő-sírt ásnak, kacag a sok svihák.
Éjbe rémes álom! ’Szmind nem igaz
semmi…
Csak a jövő Erdély készül hitet tenni.
Ünnep lesz. Fűzbárkás, virágos
vasárnap.
Hangja lesz a légnek, zöldje a határnak
S Erdély három népe három ifjúsága,
– Ajkán dal, kezében május mirtuszága,
Szívében Szeretet, Feledés, Béke
Míg szeméből pereg nemes szíve éke, –
Meghajtja zászlóit egymás sora előtt…
A felkelő holdarc szent unióra jött!
Háromszoros „Üdvözlégy”, „Bun venit”,
„Gottsei”,
Szív a szívbe áldott megbocsátást
morzsál,
Virágdíszt ölt ugar, nádbuzgányos berek,
Rengeteg lombja bókolva megremeg
S gyűlöltségszőtt Múltunk, siralmatos
Jelen
Ködbevesznek árnyként…szent Jövőnk
megjelen.
Békehimnuszt zeng-zúg Erdély bérces
tája
S mindnyájunké lészen
végre…valahára.
Atyám! Életbérnek csak egy kegyed
kéne:
Hogy ott legyek én is…sírva súgjam:
„Béke!”
(Megjelent a „Sírás az Estben”
című kötetben, 1930-ban.)

Stanciu Wilhelm, VI. oszt.,
A kerek kő
A Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság köszöni dr. Pletl Rita és Vajda András
meghívott előadóknak, azoknak a társszervezőknek (Brassó megyei Néprajzi Múzeum, Brassó megyei óvónők, tanítók, magyar szakos tanárok módszertani körei, Zajzoni Rab István Középiskola, az RMPSZ
Hétfalu Körzeti Szervezete, a Brassó megyei könyvtúr mellett működő Magyar Kulturális Központnak) és magánszemélyeknek a segítségét, akik hozzájárultak az április 28-29-én Brassó–Hétfaluban tartott
Horger Antal-emléknapok megszervezéséhez és külön azoknak, akik összesen
több mint 1300 lej értékű támogatással járultak hozzá a szervezési költségek fedezéséhez (1. Brassó megyei Néprajzi Múzeum: 450, 2. Corvin Kiadó: 320, 3. Szegedi László – Iskola Alapítvány: 250, 4.
Disz Tipo Nyomda: 150, 5. RMDSZ négyfalusi szervezete: 150, 6. a szegedi Novum
Kft. és Generalprint Kft. 50, 7. Bubla
Kálmán: 50, 8. a pedagógusok módszertani
körei: 40), ami az összkiadások több mint
felét fedezte. (Az első délutáni előadásokat
mintegy 70 pedagógus hallgatta, a második
napi mesemondó maratonon 175 gyerek
– 18 óvodából és iskolából – mondott
összesen 12 órát meghaladó ideig többnyire
magyar népmesét.)
*
A HMMT következő, a Brassó megyei
magyar szakos tanárokkal közös rendezvénye május 31-én lesz, az Árvay Józsefemléknap. Az erre vonatkozó tudnivalókat a BL jövő heti számában közöljük.
Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma támogatta.
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3. oldal

• Dr. Magdó János

Egy hétfalusi csángó költő és hazafi emlékére – Tóthpál Dániel 1907–1936
nagyon élvezte és néha éreztette is osztálytársaival. Goldfinger Pál szintén kitűnő
tanuló volt, Danival versengtek az elsőbbségért. Időnként felolvasott osztálytársainak
verseiből, akik utána gyakran ugratták, hogy
tegye szegre költői tudományát, akassza
szegre a lantját és ehhez hasonlókat.

– nem volt mivel meghúzni a harangot. Lett
is hirtelen nagy lótás-futás a barátok között,
de a harangozó kötél csak estére került elő.
Családunkban nagy derűt keltett, amikor
Dani elmesélte, hogy közlés céljából bevitte
a Brassói Lapok szerkesztőségébe a Bukolikák (Pásztorénekek) című verseit. A fő-

Vogel Sándor bácsi lelkesen és részletesen beszélt a Római katolikus Főgimnázium
1920–30-as évekbeli tanári karáról, akik
rengeteget tettek a diákokért és az iskola
hírnevéért. Lévén azon tanárokról szó, akiknek Dani is sokat köszönhetett, érdemes
röviden megemlékezni néhányukról: Id.
Szemlér Ferenc, magyar-német szakos tanár, a gimnázium igazgatója; Bordeaux Árpád, francia-történelem, osztályfőnök; Albrecht József, kémia, egy igen szigorú, sosem mosolygó tanár, büszke gazdag és tudományos rendszerességgel kiállított kőzetgyűjteményére és természetrajzi szertárára;
Dombi Lajos, magyar szakos pap tanár, kedélyes, jó hangulatú, aki minden órát öt perc
helyesírással és öt perc énekléssel kezdett;
dr. Király Henrik, számtan-fizika, tekintélyt
parancsoló, nagy fegyelmet tartó, a bentlakás vezetője. Mackó volt a gúnyneve, cukorért a botfalusi gyárba járt ki, ahol Reiff
István tanár édesapja rendezte el, hogy olcsón vásárolhasson cukrot a bentlakó diákok számára; Szlávik Ferenc, magyar-latin,
gyorsírás; Hajkó László, magyar-latin-görög, a tanári könyvtár és filológiai múzeum
őre; dr. Tutsek Géza orvos, közegészségtan;
Jaschik Gyula, ének; Újsághy József, zene
és torna.
Id. Szemlér Ferenc igazgató, az irodalmi
kör elnöke felismeri Dani tehetségét és továbbtanulásra buzdítja. Már középiskolásként szép könyvtára van, könyveit katalogizálja, beléjük írja, hogy hányadikos korában vásárolta és aláírja őket. Több mint 400
kötetes könyvtárában a világirodalom és a
magyar irodalom legismertebb íróinak, költőinek munkái szerepelnek. Ezen könyvek
nagy részét Endre, Dani öccse a türkösi
általános iskolának adományozza édesanyjuk halála után.
Családi hagyományunk Dani egy további
csínytevéséről is tus diákéveiből. Osztálytársával, Asztalos Ferivel (aki a Szent János
templom barátainál lakott) a templom harangjáról levették a kötelet, mivel szükségük
volt rá a másnapi kiránduláshoz. A harangozó másnap reggel nagyon meglepődött

szerkesztő, Dr. Szele Béla, aki ekkor az
Országos Magyar Párt parlamenti
képviselője is volt, miután elolvasta a
verseket, csak ennyit mondott: „Fiam, ezek
nem bukolikák, hanem kutyalikák”, és
visszaadta Daninak a verseket. (Ezek
később a „Sírás az estben” című kötetben
jelentek meg.) A főszerkesztőnek volt egy
csinos lánya is, aki megdobogtatta Dani szívét
egy diákbálon, hozzá írta „Báli emlékek” c.
versét: „Fehér-csipkés tüllruhádban / láttalak
a diákbálban / Olyan voltál, mint egy álom /
Kicsi, fehér virágszálom.”
Dani jó barátságban volt a bácsfalusi születésű Jakab Andrással, aki szintén fiatalon,
máig tisztázatlan körülmények között halt
meg Bukarestben. (Jakab András a brassói
fafaragászati szaklíceum tanulója, MattisTeutsch tanítványa, akit mestere támogatott és továbbtanulásra biztatott. Felsőfokú
tanulmányait a bukaresti Képzőművészeti
Akadémia szobrászati karán végzi el.) Kettőjük barátsága gyermekkorukban kezdődött, együtt konfirmáltak, együtt ingáztak
Brassóba a Csángó Expresszel. Mindketten – Mattishoz hasonlóan – lelkes hívei
voltak az avangard művészeti irányzatnak.
Jakab András ebben a szellemiségben készített illusztrációja került a „Sírás az estben” c. kötet címlapjára.
Dani 1926 októberében iratkozik be a Bukaresti Egyetem orvosi karára. Nem tudjuk, hogy orvosi tanulmányait félbeszakította
vagy el sem kezdte, mindenesetre tény,
hogy 1927-ben beiratkozik a Bukaresti Egyetem jogi karára, ahol 1933. március 11én diplomát szerez. Érdekességként említhető, hogy diplomáján az államvizsga eredményei nem számértékben vannak megadva, hanem golyókban: Dani vizsgáit egy
fehér és négy piros golyóval zárta. („Dl.
Totpal Dănilă a trecut examenul de Licenţă
cu una bilă albă şi patru roşii.”)
Egyetemi évei alatt Dani újságírással keresi meg kenyerét. Bukaresti tudósítója a
kolozsvári „Realitatea” (Valóság) c. hetilapnak, valamint az ugyancsak kolozsvári
„Keleti Újság” bukaresti szerkesztőségé-

Lécz János Olivér, V.
oszt., Mátyás király
és a szántó-vető

A türkösi születésű Tóthpál Dániel költő
nevét a hajdani bácsfalusi Vajda és a türkösi Tóthpál családok leszármazottjain kívül
ma már kevesen ismerik. Méltatlanul elfelejtettük, pedig a két világháború közötti
időszak markáns egyénisége. Azon kevesek közé tartozik, akik abban az időben egyetemet végeznek, de ezen túl riporter,
műkedvelő előadásokat szervez, a négyfalusi ifjúság aktív mozgatója, és két saját
verses kötet kiadója.
A csernátfalusi Jakab Péter Anna és a
türkösi Tóthpál András első gyerekeként
született 1907. december 17-én. Házuk,
amelyben gyerekkorát és iskolás éveit töltötte Türkösben ma is áll. (Az egykori Fő
út 26 szám, ma Brassói út 166 szám alatt
gyógyszertár működik.) Szemben velük lakott nagyapám, a hét gyermekes Tóthpál
István, „a szifonos”, ahogyan a négyfalusiak nevezték, aki első unokatestvére volt
Dani apjának. Édesanyám, Tóthpál Rozália
és testvérei gyermekkorukban együtt játszottak, jártak iskolába és ültek asztalhoz
a szomszéd gyerekekkel, Danival és öccsével, Endrével. Édesanyám mesélte, hogy
kedvelték élénk fantáziájú unokatestvérűket. Dani egy alkalommal beállított egy igazi
pisztollyal a szifongyár udvarára és halálra
rémisztette a családot. Ezen kiválóan elszórakozott, amíg nagyapám jól el nem verte. Felső szomszédjuk, Szörnyi Árpi bácsi
is úgy emlékezett évek múltán, hogy Dani
egy igazi csirkefogó volt.
Dani és Endre édesapja az olasz fronton
halt meg az első világháborúban, és édesanyjuk a hadiözvegyi nyugdíjból nevelte és
taníttatta fiait. Hogy mennyi pénzről is volt
valójában szó azt jól érzékelteti Dani levele,
melyet anyjának – a négyfalusi állapotokra
utalva – „naponkénti nélkülözésekről” és
létfenntartási gondokról” ír. Dani azonban
– bár erre vonatkozóan írásos dokumentumok nem állnak rendelkezésre – tanulmányai során az evangélikus egyház anyagi támogatásában is részesült.
Az elemi iskola elvégzése után a brassói
római katolikus gimnázium tanulója. 1926
júniusában érettségizik egy igen szigorú román vizsgáztató bizottság előtt, ahol 62 érettségiző közül az ötödik lett, 7,30-as eredménnyel. Osztálytársai közül Vogel
Sándor élt legtovább, 2004 januárjában halt
meg. Ő meleg szeretettel beszélt Daniról
és tanáraikról, akiktől komoly képzést és
nevelést kaptak. Vogel Sanyi bácsi szerint
Dani igen jól tanult, igyekvő, szorgalmas,
csendes, nem verekedős, leányos járású
típus volt, a tanárok kedvence. Szerette a
könyveket, sokat is vásárolt, és mint jó tanuló és költői tehetséggel megáldott ember bizonyos szellemi fölénnyel rendelkezett társaival szemben. Ezt a helyzetet Dani

nek. Közben szorgalmasan ír, ebben az időszakban adja ki a már említett „Sírás az
estben” (1930), valamint a „Dalok és jajok”
(1932) című versesköteteit. Alkotói tevékenységét egy jó családi háttér is biztosította,
hiszen nagynénjénél, Tóthpál Annánál lakhatott, és ugyancsak Bukarestben élt anyai
nagybátyja Jakab Péter János és felesége,
akiknél gyakori vendég volt.
A „Sírás az estben” c. verseskötet első
példányát, nem kis optimizmussal, magának
dedikálja: „Első példány első kötetemből, amely talán az első lépés a verseim révén a
népem emlékezetében a számomra biztosítandó kegyeletteljes leendő megemlékezések első lépcsején. Türkös, 1930. április 20.”
Optimizmusa megalapozott, hisz ekkor 23
éves, joghallgató, újságíró és tudósító, a
négyfalusi kulturális élet egyik mozgatója.
A „leendő megemlékezéseket” illetően egyébként 53 évnek kellett eltelnie, míg Tóthpál Dánielről az utókor megemlékezik. Ekkor Szabó Sámuel tollából születik egy rövid
ismertető a költőről (Brassói Lapok, 1983.
február 11.) Érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy ez a felejtés minek köszönhető,
de tény, hogy Négyfalu népe nem különösebben értékelte kiemelkedő tehetségeit.
A jogász-költő szép verseit édesanyjához,
falujáról, szerelmeiről, apja haláláról, a bukaresti csángókról ma is érdemes lenne olvasni, tanítani, az erdélyi magyarság sorsáról írt versek pedig napjainkban is időszerű gondolatokat tartalmaznak. (Lásd
„Az eljövendő Erdély” c. verset)
A megmaradt utazási bérletek igazolják,
hogy Dani gyakran jár haza, összejöveteleket, megemlékezéseket és öccsével, valamint a Tóthpál lányokkal előadásokat szervez a hétfalusi ifjúság bevonásával. Bukaresti egyetemi évei alatt tagja a Koós Ferenc
Kulturális Kör vezetőségének. 1932-ben
megrendezik Négyfaluban Zajzoni Rab István csángó költő centenáriumi ünnepségeket, és Dani, mint a Rendező Bizottság
elnöke igen szép körlevélben hívja fel az
érdeklődők figyelmét az ünnepségek támogatására és az azon való részvételre. Íme
egy részlet a Deák Sándor, türkösi evangélikus lelkészhez küldött leveléből:
„Midőn eme hódolatteljes felkéréssel járulunk Nagytiszteletű Úr elé, tesszük ezt annyival is inkább, mert a csángó-géniusz egyetlen
faji képviselőjének, a Bach-korszak 60-as éveiben sokat szenvedett és Börtöndalairól
országszerte ismert csángóköltőnk kegyeletének kívánva áldozni, legfőbb törekvéseink
egyike ezen évforduló ünnepségei alkalmával
csángó falvaink lakosainak a csak lehető legnagyobb lélekszámát összegyűjtenünk és eme mintegy lelki közösségben megülni a csángó alkotószellem diadalának emlékünnepét.”
(Folytatása a 4. oldalon.)
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• Veres István, Pürkerec

• dr. Magdó János

Tóthpál Dániel 1907–1936
(Folytatás a 3. oldalról.)
Ugyancsak Vogel Sándor, a volt osztálytárs mesélte, hogy Dani nem volt különösebben mulatós típus, de szívesen hallgatta
a népzenét. A hosszúfalusi Szabó-féle vendéglőben törzsasztaluk volt, és itt tartották
rendezvényeiket is. A törzsasztalhoz tartozott a türkösi Dregus József, ő volt a műkedvelő hegedűs, vagy a víg kedélyű Hadnagy János, aki később saját kocsmát nyitott
Hosszúfaluban a főúton.
Dani 1933. január 23-tól joggyakornok,
ügyvédbojtár, ezt követően feltételezhetően
ügyvédi praxist folytat, mivel igen jól keres.
(Édesanyjához írt egyik levelében – nem
minden büszkeség nélkül – 6000–6200 lejben jelöli meg havi jövedelmét.) Nem véletlen, hogy igen nagyra értékelte ezt az
összeget, hisz édesanyjuk igen nagy szegénységben, ínségben nevelte gyermekeit
hadiözvegyi nyugdíjából. Bukarest ebben
az időben egy fejlődő, épülő főváros, amely
igen sok munkaerőt vonzott, elsősorban DélErdélyből. Nem véletlen tehát, hogy Dani
is a fővárosban akar maradni, mint ahogyan
levelében írja „ügyem intézésének céljaira”,
családja támogatására, és a mindennapi
használati cikkek beszerzésére.
Hogy mi volt, mi lehetett az említett „ügyem” – ami abban az időben beszédtéma
lehetett a faluban – ma már nem teljesen
világos, mivel mind Dani édesanyja, mind
pedig öccse erről évtizedeken keresztül
nem ejtett szót. A szóbeszéd szerint Daninak
volt egy kellemetlenül végződött nőügye,
amiért a lány családja beperelte. Feltételezem, hogy erre kellett a pénz.
Tóthpál Endrét, négyfalusi látogatásainak
alkalmából többször megkértem, hogy beszéljen bátyjáról és írja meg életrajzát.
Mindez sajnos csak ígéret maradt, és sajnálatos az is, hogy Endre unokája sem ismeri nagybátyja történetét, irodalmi munkásságát.
A család titkolózása mindig is felvetette
a gyanút, hogy valami rejtegetni való állhat
a háttérben, nem is beszélve arról, hogy
édesanyja, Anna néni évtizedeken át várta
haza Dani fiát, „aki a napokban kell érkezzen.” Utóbbit válaszolta mindig, ha a fiáról
érdeklődtem. Mivel Dani külföldön halt meg,
feltételezem, hogy halálhírét nem közölték
vele, és ő abban a tudatban élt, hogy fia
még él.
A rokonság már korábban tudott Dani
betegségéről. Évekkel később erről beszélt
nekem Bálintné, született Tóthpál Anna,
Dani első unokatestvére, valamint Kiss Jenő, akik tudták, hogy Dani krónikus vesebeteg. (Kiss Jenő meg is írta ezt egy Daniról szóló rövid életrajzban.) Betegségének
Dani is tudatában volt, kéziratban maradt
„Hazatérés” című versében talán erre utal:

éves

XII. évf. 5. szám

„Világgá innen indultam, s vissza is csak
ide értem, / el, nyomorultul indultam, s megenyhülés nélkül tértem.”
1935-ben Budapestre utazik egy eredményes kezelés reményében. Elképzelhető,
hogy támogatásra talál dr. Kovács János
kórházi orvos személyében, aki szintén türkösi születésű volt. Ebben az időben krónikus veseelégtelenség esetén – étrendi és
tüneti kezelésen kívül – az ideig-óráig eredményes peritoniális dialízist alkalmazták.
(A hasüreg átmosása a salakanyagok eltávolítása céljából ritka esetekben ma is
használatos. Hasonló betegségeket manapság művese alkalmazásával kezelnek.)
Dani végül veseelégtelenségben halt meg
1936. július 11-én. A család a budapesti
Kozma-utcai Köztemetőben temette el.
Sírja a 135-ös parcellában volt található.
Antal Sándor mérnök, Dani volt iskolatársa,
a budapesti Székely Egyetemi és Főiskolai
Hallgatók szervezetének elnöke 1936.
április 2-án igazolja még, hogy együtt érettségiztek Danival Brassóban, hogy Dani
Bukarestben szerzett jogi diplomát, és hogy
úgy egy éve feljött Budapestre, diplomáját
honosította, és közben állandóan beteg volt.
Számomra fontos volt, hogy tisztázzam Dani utolsó évének eseményeit, egyrészt betegsége és halála körül keringő legendák
miatt, másrészt pedig, hogy ezzel is kiegészítsek egy életrajzot, melyről a fent említett,
általam igen tisztelt Szabó Sándor így fejezi
be írását: „A csángó verselőnek nyoma
vész. Sírját sem sikerült fellelni.”

Maróti Lóránt, V. oszt.,
A szabó és az óriás
Számunkra, a csángó nép számára sajnálatos, hogy ezt a fiatal tehetséget is oly
korán szólította el a végzet, kettétörve ezáltal alig sarjadzó, de nagyon ígéretes költői
pályáját. Sorsa ekképpen hasonlatos az ugyancsak fiatalon elhunyt Zajzoni Rab István költő, barátja, Jakab András szobrász,
vagy a nagyon tehetséges Vass László Levente költő sorsához, akik csak rövid ideig
szolgálhatták népük felemelkedését, hozzátéve szellemi értékeiket a magyar kultúra
egészhez is.

C s á n g ó
S hogy kikőlt a nagyobb osztég elalutt.
No csak azt várta a küssebb. Felvëtte az
aranyot a hátáro s elvitte az erdüőbe.
A nagyobb mit szokotál, mit nem,
elmenën a városba s vëszën magánok ëty
szivu ostort és a végire ëty sejëm csapot.
És sziép hódvilágos éccoka vót. Elindul ő
ës, és eliér abba az erdőbe. Kezd igën, igën
rittyëktetni, mintha hat ökröt hajtana. És
kiájcsa: Hi, Rëndes, Csëndes! mintha igazi
naty terit vinne a szekerin.
Mëkhajja a kissëbb legén és elé mënën
oda és kiërdezi: Bátyo nem vinne el, ety
kevés terim van?
– Én biz elviszëm, csak hozza ide.
Oda viszi és akkor lásso, hogy az az ő
pajtáso, akivel az aranyot együtt szolgálták.

Lőrincz Herceg Gábor, V. oszt.,
Szent Péter és a katona
– No ahogy a fene ëtt vóna mëg, hogy
ugy mëktromfoltál!
Most már együtt viszik haza a pénzt. De
hoty szovam ne felejtsem, a kissebb ugy a
tëmplom mellett közel lakott, mint ide, në,
Fejér Gyula tisztëletës ur, a nagyobb mëg
mint ide Zajzon. Aszongya a nagyobb, hogy
ëste, ha mëggyujtják a gyërtyát, el fog jönni,
hogy osszák el a pénszt, és aszonta, hogy
vigyék el a tëmplomba, hogy ott osszák el.
De hogy a nagyobb haza mënt, a küssebb
az aranyval a szomsziédba mënt és ott ëgy
rakás bakóc vuót és az alá bébujt.
A nagyobb mikor bëjött, hogy elosszák a
pénszt, a küssebb már el volt bújva. Kérdi
a nénjétől: Ugyan hova mëhetëtt?
De az aszt mongya : Én nem tudom, mer
hogy te lemëntél, é ës elmënt minnyár.
Kapja magát a nagyobb és üő ës oda
mënt a szomsziédba. Hányni kezdi a bakócot és bömbölni kezd, mint a bika. Eccër
a kissebb mëgjedëtt és a bakóc alól kezdi
mondani, hogy: Hó bika, hó bika, hó bika!
– Ne hó bika, hanem gyere és hoszt ki a
pénszt!
No most má kihoszta a pénszt és elmëntek a tëmplomba. Mëggyujtották a gyërtyákat. Mikor a pénszt majd mind elosztották vóna, hát ni, tizenkiét tolvaj is odamënt
vót, hogy a mit raboltak, osszák el. Mëgjett
a két fiju s a nagyobb magát fëlfeszitëtte a
falra, s a küsëbb bebujt a székëk alá. A
tolvajok nagyon mëgörültek s a sok aranynak, a mit ëzek otthattak.

n é p m e s e
Mikor má maj mind elosztották a pénszt,
a tolvajok kapitányik aszongya: Tënnap vëttem ëty kardot. Mëkpróbálom ebbe a hóttestbe, hogy lám, hogy vág-e?
Akkor az mëgjedëtt, a mejik magát mëkfeszitëtte, fëszökött s aszongya: Amennyi
halott a világon, mint kejën fël!
A küssebb a székëk alatt dörgetni kezd,
s ugy mëgjettek a tolvajok, hogy mind elszalattak.
No most már pénz nekik elég maratt. De
mikor már mind elosztották vóna, a küssëbbnek ëty krajczárval kevesëbb maratt,
ezën asztán juól hajba kaptak.
A tolvajok kapitányik asztmongya a tolvajoknak, hogy egy darabig futtak, hogy
ëgy mennyën vissza közülik s nézze mëg
ha nincsënëk sokan a halottak, mënnyenek
vissza és vëgyék el tőllik a sok aranyat.
A tolvaj odamënt és békukucskált az ablakon. Mëglássa a nagyobb legén, kikapja
a sapkát a fejiből s aszongya a küssebnek
Më, mer e megér ëty krajcárt!
Avval mëgjedëtt a tolvaj ës futott vissza
a többihëz. Aszongya: Csak fussunk, mer
annyian vannak a halottak, hogy nem jut
mindenikre ëty krajcár!
No mostan már hazamëntek a fiuk s ojan
nagy gazdák lëttek belőllik, a mijen többët
nem lëhet találni. Mëgnősültek, boldogul éltek ës májég ës élnek, ha mëg nem haltak.
(Horger Antal gyűjtése.)
*
A kötetben A tréfás legények címmel
jelent meg. Ezt a változatot nem sokkal a
gyűjtés után közölte volt Horger Antal a
Brassói Lapokban. Azért tartom érdekesnek a mai olvasó számára, mert a kötetben
közöltnél hívebben követi a hétfalusi magyar nyelvváltozatot, noha olvasás közben
érezzük, hogy a korabeli lapnál sem a szedő,
sem a korrektor nem ezt az anyanyelvjárást
beszélték volt. (H. Gy. megjegyzése.)

• Tóthpál Dániel

Bukarest,
1930. dec. 10.
Körülöttem zúg az élő Babylon,
a főváros... hol a kölni-szagú gond
sétál karöltve a búval s börrentő
gépkocsik közt csillog az aszfaltfertő...
– S egy sarkon egyszerre a múltam
árnya
fáj belém... úgy rémlik: anyám lóbálja
keszkenőjét felém és nagy-nagy
szomorún,
nyújtózkodva int kis, földszagú falum.
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