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Szent Mihály Napok 2008
Szomorú, esős, hideg idővel köszöntött
be az iskolakezdés, amely egyben meg
határozta a tanulók és négyfalusi magyar
pedagógusok készülődéseinek kezdetét is
a 2008-as Szent Mihály Napokra. A szer
vezők, valamint a Zajzoni Rab István-díj
Bizottságnak tagjai már augusztus vége óta
készülődnek az eseményre.
Ennyi év távlatából nyugodtan kijelent
hetjük, hogy már nemcsak a rendezvény
vált hagyománnyá, hanem a rá való ké
szülődés is, minden évben a megszokott
rendben folyik minden.
Szerencsére a pénteki-szombati hideg
nem riasztott el senkit, és vasárnap az isten
tisztelet alatt hirtelen beáramló napsugarak
megcsillantották a reményt, jó időt jeleztek
a délután elkövetkező részére.
Szombaton délelőtt tanáraik, tanítóik
vezetésével a négyfalusi tanulók és diákok
találkoztak a hosszúfalu-alszegi iskola ud
varán, osztálytermeiben. Fekete Magda
szervezésében hagyományos népi mester
ségeket oktató mesterek segítettek a gye
rekeknek fát faragni, bútort festeni, kosarat
fonni, gyöngyöt fűzni, bábukat készíteni –
se szeri se száma nem volt a foglalkozások
nak, az udvar, az osztálytermek, a folyósok
tele voltak eszközökkel, szerszámokkal,
és a vége fele kész termékekkel és fáradt,
de mosolygós gyermekekkel. Óvodások,
kisiskolások, diákok, mindenki kivette a
munkából a részét.
Este hat órakor a csernátfalusi evangé
likus templomban előadássorozatra került
sor. Kovács Lehel dr. Kiss Béla születé
sének 100 éves évfordulójára emlékezett
és áldott emlékére ajánlotta fel az ünnep
ségeket. A csernátfalusi templom volt
lelkésze, Hétfalu művelődési és egyházi
életének kiemelkedő személyisége Szent
Mihály napján született.
Az előadások az őstörténetünk jegyében
zajlottak. Barabási László csíkszeredai tör
ténész Kik a csángók? címmel tartott előa
dást. Nagytöbbségünk számára még isme
retlen múltba kalauzolt vissza bennünket: a
honfoglalás előtti időkbe. Barabási előadá
sában rávilágított arra, hogy a csángó név
és ennek változatai (pl. Csangho, Tchangho,
Tsango, Changu stb.) mind helységnevek
is előfordulnak a világ számtalan táján

Perutól kezdve Koreáig és Ausztráliáig.
Szemléletesen egy világtérképen jelölte
be a megfelelő helyeket rajszegekkel, a
végére szinte nem volt ország a térképen,
amelyet nem szúrt át legalább egy rajszeg.
Általában tavat, forrást elhagyó folyónak
szoktak ilyen neveket adni. Barabási kitért
a magyar nyelv ősiségére is. Elemzésében
összehasonlította a csángó népviseletet a
dél-amerikai indiánok népviseletével és
Kínai egyes területeinek népviseletével is.
A hasonlóságok elképesztők!
Számunkra nem lehettek teljesen isme
retlenek ezek a tények, hisz a XX. század
elején a hétfalusi dr. Keöpe Viktor beutazta
belső Ázsiát, Kínát. Számos cikket, útleírást
közöl, melyekben kimutatta a hasonlóságot
a hétfalusi népviselet, a hétfalusi kettős ere
szű kapu és az ázsiai megfelelőjük között.
Elemezte a magyar, hun, kínai nyelvek
közötti hasonlóságot. Most Barabási László
történész, író tolmácsolásában köszönt
vissza mindez, kibővítve, általánosítva,
alaposabban bebizonyítva.
Második szombati előadónk Patrubány
Miklós volt. A Magyarok Világszövetsé
gének elnöke Fordulatot a magyar életbe!
címmel tartott előadást. Az augusztusban
lezajlott Magyarok VII. Világkongresszu
sa, a Kurultaj találkozó és a II. Magyarság
és Kelet Őstörténeti Konferencia ered
ményeire támaszkodva ott folytatta, ahol
Barabási befejezte, s így egy teljesen át
fogó képet kaphattunk őstörténetünkről.
Felhívta a figyelmet a nemrég megjelent
Magyarságtudományi tanulmányok című
kötetre, amely minden magyar család asz
talán ott kell hogy legyen. A kötet a kap
csolódó tudományágak legújabb kutatási
eredményeit felhasználva, majd szintetizál
va oszlatja el a kizárólag finnugrista (nyel
vészeti) alapokon álló, több mint másfél
évszázada tartó szellemi tévelygés ködét.
Az Egyesült Államokban működő Ma
gyarságtudományi Intézet elnöke, Botos
László úgy válogatta össze az írásokat,
hogy átfogó képet adjon arról a hatalmas
területről, amit a magyarságtudomány
képvisel. 37 különálló, ám összefüggő
tanulmányban mutatja be eleink, rokon
népeink történelmét – az őstörténettől kezdve az ’56-os forradalomig –, a magyarság

kultúráját – zenéjét, írását, nyelvét, népi
hagyományait – és hitét, nem feledkezve
meg legbecsesebb nemzeti ereklyénkről, a
Szent Koronáról sem.
A témakörben járatlan olvasó számára
is érthetően, világosan megfogalmazott
tanulmányok nem csak elgondolkodtatóan
érdekfeszítőek, de számos, eddig megvála
szolatlan kérdést is fölvetnek. E kérdések
alapos elemzése nélkül elképzelhetetlen,
hogy a magyarság megtalálja végre a kiutat
a Kárpát-medencét is mélyen érintő, XXI.
századi gazdasági, morális és társadalmi
válságból.
Ezen válság kapcsán érintette Patrubány
Miklós az aktuálpolitikai kérdéseket is,
előadásának befejező részében.
Vasárnap az ünnepségsorozat ökumeni
kus istentisztelettel kezdődött. Sajnos a már
jóideje távolmaradó reformátusok mellet
az idén a pillanat nagyságát beárnyékolta
a katolikusok távolmaradása is. Az igét
Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangé
likus-Lutheránus Egyház püspöke hirdette.
Az istentisztelet keretei között kiosztottuk
a Zajzoni Rab István-díjat. A Zajzoni Rab
István-díjat 2006-tól minden évben kioszt
juk, díjazásban részesülnek azok a szemé
lyek, akik Hétfalu és a magyarság művelő
dési, oktatási, szellemi, gazdasági életében
kimagaslóan tevékenykedtek, életművükkel
hozzájárultak nemzeti közösségünk ér
tékeinek gyarapításához és népszerűsítéséhez.
A Zajzoni Rab István-díj Bizottság a
négyfalusi egyházközségek, civil szerveze

tek valamint a városi tanács képviselőiből
állt össze, tagjai Bencze Mihály tanár, Jónás
András alpolgármester, Kajcsa László lel
kész, Kovács Lehel egyetemi adjunktus,
Török László lelkész. A Bizottság Alap
szabálya egyszerű: előterjesztések alapján
(bárki bárkit javasolhat díjazásra) a tagok
mérlegeléssel döntenek a díjazottakról,
figyelembe véve az előterjesztett személy
életutját, munkásságát.
Az idei díjazottak: Simon Gotthárd Anna
volt háromfalusi tanítónő; Barkó Etelka volt
négyfalusi tanárnő, a Millenniumi Zászló
zászlóanyája; Barabási László történész,
író; Patrubány Miklós a Magyarok Világ
szövetségének elnöke. A Zajzoni Rab Ist
ván-díjjal a Bizottság ünnepélyesen felkérte
Patrubány Miklóst, hogy legyen a hétfalusi
csángó közösség nagykövete világszerte.
Az ünnepélyes istentisztelet után a meg
szokott rendben indult a lovas, szekeres
felvonulás, majd a Barcasági Csángó Ala
pítvány épületének kertjében megkezdődött
a zenés-táncos mulatság. A gyerekeknek
külön szórakozás is járt: Gyerkó András ze
netanár furulyadélutánt szervezett, Tomos
Tünde vezetésével a Zajzoni Rab István
Középiskola VII. osztályos tanulóiból
hetekkel korábban megalakult Prikulics
Társulat pedig bábszínház-darabot adott
elő Sipos Bella A három csángó és a püspök
hétfalusi népmeséje alapján.
A zene és tánc, sütés-főzés, pityókato
kányfőző-verseny, evés-ivás jó hangulatot
teremtett a hideg szeptemberi éjszakába.
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A Hétforrás-testvériség

A Hétfalu egyik régebbi számában meg
írtam a barcasági Hétforrás és a tátrai
Hétforrás testvériségét. Kutatásaim újabb
családtagokat találtak.
Hétforrás – Kőszeg
A honvisszafoglaló hét vezérről elne
vezett Hétforrás Kőszegtől nem messze egy
gyönyörű völgyben található, évszázados
bükkök árnyékában. Vízhozama 200 liter
percenként, ami egy mesterséges tavat
táplál. A helyet már a 18. században láto
gatták, a szerkezetet 1986-ban alakították ki
a Millennium tiszteletére, és 1994-ben újí
tották fel. A legenda szerint, aki mindegyik
forrás vízéből iszik, annak egy kívánsága
teljesül. A környéken csatázott 802-ben az
avar és a rank sereg. A honvisszafoglaló
magyarok Kőszeg falva határán komoly
vasfeldolgozó telepet hoztak létre. A német
betörések miatt fontos hadászati terület lett.
Sorra épültek a Kőszegi-hegységben a kő
várak, amelyek közül az egyik az Óházon
emelt Felsővár volt, melynek a vízét a Hét
forrás adta. Kőszeg neves költője, Rájnis
József (1741–1812) több versében megé
nekli a Hétforrás áldásos vízét.
Hétforrás – Nagykanizsa
A Szentgyörgyvári hegyen lévő Romlott
vár, Kucsul Hasszán pasa egykori kéjlaká
nak romjai mellett található.
Hétforrás – Zemplén
Ez a forrás Hollóháza, Amadé vára és a
Bánya Múzeum környékén található.
Hétforrás – Lillafüred
Kadic Ottokár 1912-ben a barlangot Há
mori-barlang néven ismertette. A húszas

évek végétől már Anna-barlang néven isme
retes, majd ezt a Forrás-barlang elnevezés
váltotta fel. Ezen név változataként született
meg a Mésztufa-forrás barlang, amelynek
szinonim változata a Három, Négy- és
Hétforrás-barlang is. Ezt a barlangot Petőfi
Sándor is meglátogatta.
Hétforrás – Borszék
A csodálatos Borszék 870 méteres ma
gasságában található a Hétforrás-tisztás és
a Hétforrás-sétány (900 m).
Hétforrás – Ruszkabánya
Ruszkabánya egy híres márványlelőhely.
A Bánsági Turista Klub 1936-ban Magdos
László erdőmérnök kezdeményezésére egy
2,2 m magas emlékoszlopot állíttatott Rusz
kicától kissé északra, a Hétforrás-tisztáson.
Itt valóban létezett hét kristálytiszta vizű for
rás, ezek vízét csővezetéken a bányák felé
vezették. Sajnos magát tisztást is elérték
az új márványlelőhelyek után kutatók. A
pusztulástól az emlékművet Walter Frank
mentette meg, lehozatva a mai helyére.
Így maradt egy világszerte párját ritkító
nevezetességgel gazdagabb a Retyezát és
Szárkőhavas szomszédságában lévő Ruszka hegység. A Turisták Emlékműve néven
ismert emlékoszlop a következő feliratot
tartalmazza: „Turista, ahányszor erdőhöz
érkezel, feledd gondjaid s a gyűlöletnek szenvét.
Magadnak a lét parancsát fedezzed fel, az isteni
szikrát: a szeretet erény.”
Hétforrás található még Herkulesfürdőn
is. Ha valaki tud még Hétforrásról, kérem
értesítsenek a benczemihaly@yahoo.com
címen.
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Hogyan látnak mások?

Hétfaluról írták...

Kovács István
A gyermekkor tündöklete – Korai
önéletrajz
... Meg ott volt a Keresztapám-Feri bácsi
is, akire nem emlékeztem, mert még soha
sem láttam. Azazhogy láttam, de féléves
koromban. És arra nem emlékezhet az em
ber. Illetve a gyermek. Keresztapám-Feri
bácsi is csak féléves koromban látott, de
ő emlékezett. Feri bácsi nemcsak a ke
resztapám volt, hanem a nagybátyám is.
Nekem nagyon tetszett, hogy úgy szólított:
öcsém. Apám bátyja volt, nekem meg
nagybátyám. De akkor kisöcsémnek kellett volna hívnia. És Feri nagybátyám felesége szép asszony volt. Mert ő is fekete.
És szigorú tekintetű. Mint az az asszony.
Azon a buszvégállomási plakáton. És a
hangja is szép volt. Csengő. Azt mondták
rá, hogy román. Bátorságom összeszedve
megkérdeztem tőle, hogy a románok mind
magyarul beszélnek-e. Vagy csak ő? Ezt
nem akkor kérdeztem, hanem később. Ő
csak román állami iskolába járt. Ezért tud
románul. Ez 1945 telén jól jött annak a
bérháznak, ahol laktak. Román katonák
foglalták el – mondta – Brassóiak. És ő
Brassó környékéről való. Hétfalusi. Hallottam-e a hétfalusi csángókról? – kérdezte. „Csak a görögökről meg a hét vezérről
– feleltem – Görögök vannak a szaniban, s
azt, hogy éhes vagyok, pinaúúú-nak vagy
pina-úúú-nak mondják. A hét vezért Izsó
bácsi tanította meg: Árpád, Előd, Ond,
Kond, Tas, Huba, Töhötöm.” „Látod, ezt
mi nem tanultuk az iskolában. Tanulj meg
tőlem olyan hét nevet, amit ti nem fogtok

tanulni az iskolában. Hét falu nevét...
Tatrang, Zajzon, Pürkerec, Bácsfalu,
Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu. Hogy
tetszenek?” – „Tatrang és Pürkerec tetszik. Zajzon is.” „Látod, zajzoni vagyok.
Csángó. Hétfalusi csángó” – és elmosolyodott. Ez ritkán történt vele. Majd így
folytatta: „Volt nekünk költőnk is. Zajzoni
Rab Istvánnak hívták. Brassóban, egy kis
templomkertben van a sírja. Petőfinek
sehol” – és még mindig mosolygott.
„Romániában nem lehettem magyar. Itt,
Magyarországon meg csak román lehetek.
Megmaradok hát csángónak” – tette hozzá
már mosolytalanul, a megszokottnál is
komorabb hangulatába visszazökkenve.
„Érted? Mert Feri bácsi nem érti. Pedig ő
áll itt hozzám legközelebb... Itt ezt senki
se érti?” – kérdezte még, anélkül, hogy
választ várt volna tőlem. De nem marad
tam néma: „Hát akkor hogyan értsem én?
Egy kisgyerek? De lehet, hogy egyszer
még megértem.” Volt egy kislányuk.
Velem egyidős. Ibinek hívták. Ő az uno
katestvérnőm. Az unokahúgom. Mert én
vagyok az öregebb. Három hónappal. De
nekem már Mezőcsáton is voltak unoka
testvéreim... És tudtam, ha unokatestvér
unokatestvérrel házasodik össze, piros
szemű gyermekük születik. Meg ott volt
nagyapám... De nem az igazi. Az igazi a
vasútnál dolgozott, de meghalt. Még a
háború előtt. A két világháború között...
Kortárs – Irodalmi és Kritikai folyóirat
43. évfolyam, 1998. március, 3 szám.
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.

A három csángó... Tomos Tünde bábszínház jelenetei.
* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *
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Bencze Mihály

Simon Gotthárd Anna
Simon Gotthárd Anna 1930. november
21-én született Homoródalmáson. Édes
apja Gotthárd Albert (1910–1973. február
10., Homoródalmás) és édesanyja Csíki
Eszter (1910–1992. november 17., Ho
moródalmás) 1930-ban házasodtak össze.
Házasságukat Anikón kívül még Gábor
(1936. október 19.–2005. november 5., Ho
moródalmás) fiúkkal áldotta meg az Isten.
Apai nagyszület Gotthárd János (1883–
1942, Homoródalmás) és Gotthárd Szabó
Lídia (1889–1970., Homoródalmás) a falu
által tisztelt első családokhoz tartoztak.
Gotthárd János nagyapja az első világhá
borúban huszár szakaszvezető volt.
Anikónak, a kedvenc unokájának ado
mányozott egy borjat, azzal a szándékkal,
hogy férjhezmenetelig sokat fog a borjúból lett tehén elleni, így hasznot fog hozni
Anikónak.
Szabó Mihály (1864–1949, Homoródal
más) és Szabó Sándor Lídia (1867–1947,
Homoródalmás) sokat foglalkoztak a déd
unokával, az ősökről szóló szép mesékkel
halmozták el fiatal lelkét.
Anyai nagyszülei Csíki István (1884–
1916, Homoródalmás) és csíki Barna
Rebeka (1888–1974, Homoródalmás)
szintén a falu tiszteletének örvendtek.
Csíki István az első világháborúban kapott sebesülésébe halt bele. Ma a neve a
templomban ott díszeleg a hősi halottak
névsorában.
Szabó Mihály dédnagyapja a falu egyedüli szabója volt, aki a székelyharisnyát
varrta. A kamarás asztal, amelyiken egy
kor varrt, most unokája, Szabó Sándor,
a Brassói Lapok egykori főnyomdásza
családi ereklyeként őrzi.
Anikó apja a nagyapja házát örökölte,
és apja testvére, Dániel, pedig az ősben
maradt. Édesapja rendbetett házát kol
lektivizálás után elvették, majd átépítették
kultúrotthonná. Az 1990-es évek után ezt
a visszakapott kultúrotthont Anikó a helyi
tanácsnak ajándékozta.
Anikó édesanyja Mihály testvérével
félárván nevelkedett, majd amikor nagy
anyja újra férjhez ment, még három mos
tohatestvérrel bővült a család. Édesanyja
Brassóba került szolgálólánynak.
Anikó szülei dolgos földműves emberek
voltak és 10 ha földet műveltek.
Anikó öt elemi osztály elvégzése után
tanulmányait szülői javaslatra a székely
udvarhelyi Református Tanítóképzőben
folytatta. A csodálatos bentlakási élet szép
emlékeit mai is feleleveníti. Apját magyar
ságáért Szamosújváron ítélet nélkül egy
évig szobafogságon tartották.
Anikó rajztehetsége ezekben az években
bontakozott ki, még Bukarestben is díjaták
rajzait. Felvették a kolozsvári Képzőmű

vészeti Akadémiára, de szülei a Homo
ródalmáson megüresedett tanítói állást
javasolták, pedig nagynénje és annak férje
dr. Bodor András kolozsvári egyetemi tanár
a képzőművészet mellett érveltek, de szülei
hajthatatlanok voltak.
Az összetört álmok miatt Anikó évekig
nem is rajzolt többet. 1954-ben Anikó férj
hez ment Vass Áron tanítóhoz Oklándra.
1955. július 5-én megszületett élete értelme,
a fia, Vass László Levente.
Anikó innen Abásfalvára került tanítónak,
majd 1963-ban Bágyban, 1964-ben Pálfal
ván tanít. 1964-ben fiával Barótra költözik,
elvállalva a Gimnázium leánybentlakásának
pedagógusi állását és az iskolai énekórákat.
Majd Bodosban folytatja, ahol kultúrigazgató
is lesz. Itt tanította be a Néma levente című
színdarabot, amivel Székelyföldön szerepeltek.
Marosvásárhelyen a Művészeti Iskolában
a két éves tanfolyamon megkapja a koreog
ráfus oklevelet. Ezt még egy szebeni és egy
brassói tanfolyammal egészíti ki.
1966. szeptember 1-től a Rajoni Sep
siszentgyörgyi Művelődési Ház igazgató
helyettese, koreográfusa és metodistája is
egyben. Bábszínháztól kultúrműsorokig
mindennel foglalkozik, még a Marosvásár
helyi Székely Népi Együttes aktív táncosa
is. A tanároknak betanított szüreti táncát
Bukarestben első díjjal jutalmazták. Erdély
városait, településeit kultúrműsorával bejárta,
fesztiválokon pedig műsorait mindig díjazták.
1967-től Ósáncon a román óvodában tanít.
Kovásznai Miklós felkérésére elvállalta a
Kósza Jutka népszínmű főszerepét. Brassó
és Fogaras mellett megyeszerte telt ház várta
az előadást.
1970. szeptember 1-től Zajzonba nevezték
ki a magyar tagozatra. Innen kerül Tatrang
ra kultúrigazgatónak és tanítónak a magyar

tagozatra.
Minden évben műsoros farsangi estéket
szervez. Az óvodásokat is táncra tanítja.
Egy-két táncosa híres balett-táncos lett Bu
dapesten. Betanította Karácsony Benő A
rút kiskacsa színművét. Tánccsoportokat
foglalkoztatott a csernátfalusi iskolában és
az alszegi középiskolában. Este a fonóban
című előadással a gimnázium első díjat
kapott a fogarasi fesztiválon. A csernátfalusiak pedig Bartók feldolgozással nyertek.
A bácsfalusi Művelődési Házban csíki és
almási táncokat tanított. Munkája már Bras
sóra is kiterjedt. A brassói Vörös Csillag
tánccsoportnak betanítja a csíki táncokat,
amelyekkel egész Európát végigturnézták.
Tatrangon magyar, román tánccsoportja
működött és ezen kívül modern tánccsoport
tal is foglalkozott, akik oklevelet is kaptak.
Tatrangon a Boricát utoljára 1938-ban
táncolták Domokos Pál Péter híres néprajz
kutató felkérésére. Azóta a politika betiltotta.
Mezei István evangélikus lelkész és Seres
András néprajzkutató segítségével újra írja
és tanítja ezt az ősi szertartásos táncunkat. És
annyi év után a csoda bekövetkezett! Anikó
tehetségének és szorgalmának köszönhetően a Borica feltámadt, mint a Főnix madár
(kerecsensólyom). Azóta Háromfaluban
rendületlenül táncolják. Ezt a sumér időkig
visszamenő táncunkat a barcasági csángóság minden egyes településén táncolták.
Az osztrákok és a románok megszorító
intézkedései először tiltották, majd a felnőtt
férfiakról kisiskolásokra hozták le a korhatárt. A legősibb a tatrangi Borica. Pürkerecen
pedig ősi csángó leánytáncot tanít újra.
Mindkettővel országos szinten szerepel.
Előadásait, fellépéseit többször is közvetíti a román televízió magyar adása. A
Boricáról bővebben beszámolt a Művelődés
(1973) és a Brassói Lapok. A Székely Népi
Együttest minden évben vendégül látták
Tatrangon, havonta pedig a sepsiszent
györgyi színházat is. A Marosvásárhelyi
Székely Népi Együttes vezetői, Zoltán
Aladár, a Filharmónia igazgatója, Székely
Dénes koreográfus és Orbán Irma díszlet
tervező Anikó javaslatára átdolgozza és
véglegesíti a Borica című előadást, amellyel
ők is felléptek világszerte.
A tanerők segítségével etnográfiai múzeumot létesített. Olyan értékes tárgyakat
gyűjtött, amiket a brassói és bukaresti
múzeumok is lefilmeztek. Anikó távozása
után a múzeum megszűnt. Anikó csángó
balladákat és dalokat is gyűjtött. Az egyik
legszebb balladát Kajcsa Rozáliától tanulta.
Anikó fiával együtt 1972-ben Zajzoni Rab
István emlékműsort is szervezett.
*
Levente fiát fél éves korában keresztelte
Kelemen Imre unitárius lelkész a papilakon,
mert az apa ateista volt. Anikó nemsokára el
is vált tőle. Levente az első osztályt Abásfalván kezdte, majd Bágyban folytatta.
(Folyatása a 4. oldalon.)

3. oldal

Vass László Levente

[Az szép
Visegrádon]
Az szép Visegrádon támada
gondolatom: felépíthetjük-e
lerombolt, hóolvadásban
szenvedő várainkat, lesz-e
Fellegvár mindből erős
hit, honnan mibelőlünk
szólaljon gyönyörű
tárogatók vak éneke
forró mészbe ágyazottan
1977. július 5. Visegrád (születésnap)

Vass László Levente

Neked és
magamnak
gyermekes jelek mosolygása
messzeségből idehangzó
szaggatott harangszóban
rejlő csöppnyi boldogság
a színes kavicsokkal
való játszás közben
kimondhatatlan szépség
sugarai törtek meg
amit neked és magamnak
tartogattam féltékenyen
halandzsába sűrítve
reménytelenül a beteljesülésért
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4. oldal

H É T F A L U

(Folytatás a 3. oldalról.)
Levente a 2. és 3. osztályt Homoródal
máson, a 4-iket Baróton, az 5–8 osztályt
Homoródalmáson. A 9– 12-őt pedig a négy
falusi Elméleti Líceum magyar tagozatán.
Levente az irodalmi kör kiemelkedő és
szeretett költője volt. A Baróton tanult zon
gorázást gitározásra váltotta, amit iskolánk
zenekarában hasznosított. Baráti körünkhöz
tartozott. Levente szókimondása sokba ke
rült. Az egyik román dolgozatban az akkori
hivatalos magyargyalázkodás ellen is írt.
Reiner Mária tanárnő átadta ezt a dolgozatot

Bencze Mihály

Simon Gotthárd Anna
végérvényesen ott fekszik a homoródalmási
temetőben. Leventét 1979. április 23-án
temették. Az idő megállt. Mégis Levente
a szívünkben és a verseiben tovább él.
Levente verseit számtalan irodalmi lap
közölte, valamint a Kimaradt szó (1979) és
a Cenk árnyékában (1995) versantológiák.
Posztumusz kötetei: Egyedül az éjszakában
(1991) és Üvegmezők (2004).

*
A Borica a legdrágább kő, mely másokat
karcol, de ő nem tűr karcolást. A legneme
sebb szív a csángó ballada, mely inkább
vérzik, minthogy megsebezzen mást.
Élethívatásáról így vall Anikó: „A nép
művészetnek értékmegőrző szerepe van. A
színek idézik a múltat, feltárva annak több
évezredes titkait. Máskor a sírás és a neve
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tés hangján szólalnak meg, mint egy távoli
harang zúgása (Atlantisz harangoz!). A
hit és a művészet értelmet ad életünknek.
Mentsük és ápoljuk a múltunkat, mert ez
a jövő záloga. Érdemes, és magyarként
kell élni, bárhol, de legfőképpen itthon, a
szülőföldön, itt Erdélyben!”
*
*
*
Simon Gotthárd Anna, fogadja szeretettel a hétfalusi csángóság elismeréseként a
Zajzoni Rab István-díjat! Isten áldja meg
Életét és Munkáját!

Gyulai-Nagy Mária

Szent Mihály napi tánc Csernátfalu fõterén.
az állambiztonságnak. Azóta figyelték. A
tisztázatlan múltú Magdó János orvos azt is
jelentette, hogy Levente és baráti köre Csíkszeredában forradalmat akar kirobbantani.
A Magdónál maradt hét versét (pl. Kopjafa)
azóta is visszakéri az édesanyja.
Levente Marosvásárhelyen a Pedagógiai
Főiskola magyar–román szakára felvéte
lizett sikeresen, de hely nélkül. Érthető. Jött
a katonaság, ahol Buda Gábor és Urszuly
Albert osztálytársaival együtt került az
ósánci egységbe. De a katonaság végzetes
volt nemcsak Levente, de Buda Gábor szá
mára is. Az elvadult nacionalista szocializ
mus pribékjei rúgták, ütötték, kurblivassal
verték. 1975 januárjában nagy távolság
leszaladása után a jeges folyóvízbe kergette
őket a káplár és ütlegelte is. Levente hólyag
rákot, Gábor pedig vesebajt kapott (bár
édesanyja egyik veséjét is odaadta, még
sem tudták megmenteni). Leszerelés után
Levente „újra” sikertelenül felvételizett a
kolozsvári agronómiára. Végül Kolozsvá
ron maradt az autószállítási vállalat alkal
mazottjaként. Baráti köre Csellényi László,
Szőcs Géza, Palocsai Zsigmond, Balla
Zsófia, Zsigmond Emese, Marius Tabacu,
Szilágyi Domokos, mindenben segítette.
Betegsége elhatalmasodott. Marosvásár
hely után Budapesten kezelték, ahol Nagy
László költőben szellemi atyjára talált.
Együtt távoznak a másik dimenzióba.
Anikóban, az anyában, minden össze
törött, minden elsötétült. Mindaz, ami
számára a fényt, az életet jelentette, az

*
1979-ben Csíkszeredában Csáki Zoltán
szervezésében bemutatták a Csángó kalá
kát. Ezt csodálta meg Beke György, Pajor
László (a tatrangi néptanács titkára), Szépréti Lila, Bálint Izabella tanítónő, akik a
szervezésben is segítettek. A csángó kultúra
ünnepe volt. Anikó segít Seres Andrásnak
a bútorfestés motívumainak az össze
gyűjtésében, Mina Margit mérnöknőnek
is segít a bútorfestésben. Tanulmányozta a
bajuszos szék, kontyos szék, Rákóczi-szék
barcasági történetét. Vajon még megvannak-e a türkösi múzeumban?
Anikó 1980-ban férjhez ment Simon
Károly mérnökhöz (diákkori szerelméhez)
és áttelepült Székelyudvarhelyre. Tanított
a 6-os számú Általános Iskolában és a
Bethlen Gábor iskolában beindítja a bútor
festő kört.
Ugyanezt a Kuckó játszóháznál is műveli. Az udvarhelyi bútorfestészetet európai
szintre emelte. Nemzetközi táborok és
kiállítások szervezője és résztvevője is.
1974-ben kettes fokozati vizsgázott Szé
kelyudvarhelyen, 1976-ban pedig az első
fokozati dolgozatát (matematika) védi meg
Brassóban. 2001-ben Csíkszeredában megkapja a kiváló mesteri címet és 2004-ben
életmű díjat kap. 1976 óta tagja a Brassói
Amatőr Képzőművészeti Körnek, 1980-tól
pedig a Romániai Magyar Népművészeti
Szövetségnek. Az unitárius egyházon belül,
mint a második családban, folyamatos te
vékenységet vállal.

Népköltészet

Bacsó Anna
Szép csángó leány volt ez a Bacsó Anna,
itt éldegélt a Barcaság szélén. De nem tu
dott igazán örülni a szépségének, mert átok
ült az életén. Apja akarata ellenére ment az
urához, egy juhászemberhez, aki a Csukás
füves oldalain legeltette a juhait. Engedet
lenségéért a tündér megátkozta, hogy csak
akkor láthassa szerelmes férjeurát, amikor
az néhanapján lejön a havasról. Neki nem
szabad a Csukásra fölmennie, ahogyan a
többi juhászfeleség teszi, ételt, szeretetet
vinni az ő emberének.
Bacsó Anna egy ideig viselte az átkot,
aztán egy vasárnap reggel vakmerő tettre
határozta el magát. Szembeszegült a tündér
parancsával, felvette legszebb ruháját, tele
iszákot dobott a vállára, és elindult a havas
felé. Akivel találkozott, mindenki óvta, in
tette, mert az átkot jól ismerték az emberek.
De nem hallgatott senkire, konokul ment
tovább. Alig hagyta el Garcsint, az ég be
borult, iszonyatos vihar készült. Ezzel sem
törődött. Az Ó-sáncnál egy remete lakott
akkoriban, a jószívű ember ijedten kiáltott
utána: „Térj vissza, Bacsó Anna, mert ha
nem, sohasem látod meg uradat!” Kitört a
vihar, tüske tépte föl a kezét, ruhája átázott,
de ment tovább. Az iszonyatos viharból

egy ősz-öreg ember vált ki, s szigorúan
megintette, hogy ne dacoljon a tündér pa
rancsával.
Ezt sem hallgatta meg a juhász felesége.
S akkor szörnyű dörgés hallatszott, villám
csapott alá, majd egyszerre elült a vihar és
kisütött a nap. Bacsó Anna azonban többé
nem volt sehol. Ott, ahol az előbb állott,
most egy új szikla emelkedett.
Furulyázva közeledett az új sziklához
Bacsó Anna férjeura a nyájjal. Megbámulta
a sziklát, amelyet még soha nem látott, s
még jobban elámult azon, hogy a kőnek
éppen olyan alakja volt, mint az ő felesé
gének. Elfogta szívét a vágyakozás , és a
szikla lábához leheveredve, kesergő nótát
kezdett furulyázni. Mit tudta szegény, hogy
a sziklává vált asszony még érti a szavakat,
még dobog a szíve. Ahogy véget ért a nóta
az asszony szíve megszakadt. S a szikla ol
dalából, ahol nem is olyan régen két emberi
szem ragyogott, megeredt a könny. Olyan
erősen, hogy egy akkora patak lett belőle,
mint egy Tatrang. S azóta, ha Bacsó Anna
bánatosabb, a patak megárad, ha elfárad a
sírásban, a patak vize is elapad.
De sohasem apad el egészen, mert az
emberi fájdalom sem apad el soha.
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