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T á j s z a v a i nk
Ha a hétfalusi csángó tájszavak
eredetét kívánjuk elemezni, kétségtel
en, hogy több irányban indulhatunk el.
Nyelvjárásunk magját mindenképp az
ázsiai eredetű ősmagyar és ómagyar
szavak alkotják, amelyek a nyelvújítás
után is fennmaradtak, s teszik ma is a
hétfalusi csángó nyelvjárást az egyik
legarchaikusabb magyar nyelvjárássá.
Diószegi Vilmos Sámánizmus című
könyvében találhatunk olyan szavakat,
amelyek máig megmaradtak a hétfalusi
csángó nyelvjárásban. Következzen két
elokvens példa a könyvből:
Ak Sztyepán (Fehér István) szojot
kám (sámán) énekéből egy szó nagyon
ismerős: a hösztej. Igen, a hétfalusi
csángó tájszólásban is husztaj a far
kas, és néha egyéb vadállat neve. A
nyugati szojotok sámánhite az altaji
törökökéhez húz, s valószínű, hogy e
szó is török közvetítéssel került Hétfa
luba, vagy őriztük meg itt ezt az ősi szót.
Gyerekkorunkban, öregeink gyakran
mondogatták tréfásan: Mënj a pupec
likába! A pupec hétfalusi csángó táj
szavunk magyarul így hangzik: fene,
a pupec lika pedig a fészkes fene.
Vagyis az a hely, ahol a fene lakik. A
rossz betegségeknek szellemei voltak,
s hogy ne támadják meg az embert –
ne egyen meg a fene – őseink apró
bálványokat, vagy ajándékokat hely
eztek a fészkükbe, odújukba, azokra a
helyekre, ahol a szellemet lakni vélték.
Az Ob-parti vogulok nyelvén a fészkes
fenét így nevezik: piting pupig, s innen
azonnal felismerhető a pupec hétfalusi
csángó tájszavunk. Értelme ugyanaz:
fene, rossz betegség. A piti pedig fész
ket jelent.
*
Ilyen értelemben érdekes például
a deszkavágáskor keletkező, gyenge
minőségű famaradék, deszkavéget
jelentő cándra tájszavunk is, amely
nincs benne a Magyar Értelmező Szó
tárban, de a román DEX (Dicţionarul
explicativ al limbii române) megemlíti,
hogy a román tandără a magyar cán
dra szóból származik a szintén szász
zänder tájszó közvetítésével.
Szintén tájszavaink között lelhető fel
a csimpoj. A csimpolya a duda legprim
itívebb válfaja, mely manapság már
csak az erdélyi hegyi pásztornépek
között van divatban. A középmagyarból
származó szó latin eredetű, a centipellio
százrétű bendőt jelent. Hétfalusi alakját
vette át a román nyelv cimpoi alakban

etimológiája
a DEX szerint.
A vénasszony, nagyon idős asszony
jelentésű bába tájszavunk ilyen ér
telemben nem fordul elő a mai magyar
nyelvben esetleg csak mesealakként
(vasorrú bába). Eredete ómagyar és
ősmagyar, nyelvünkbe így került át
a dravida báb jelentésű pávei szó.
A sámánhitű népek az elhunyt ősök
tiszteletére bábut faragtak a halottaik
lelkének lakhelyéül és időről időre ál
dozatot mutattak be szellemeiknek: a
báb arcát, száját, orrát bekenték vérrel,
hússal, zsírral stb. Hogy az arc ne ko
rhadjon hamar, a báb kiemelkedő orrú
faarcát fémlappal fedték (cink, ólom,
bádog, réz vagy ezüst).
A jelen pillanatban 2628 hétfalusi
csángó tájszót tartalmazó gyűjtemény
2258 szava feltételezhetően ősmagyar
vagy ómagyar eredetű, illetve ezek
etimológiája még nem tisztázott.
Ilyenek az érdekes, másh ol nem
fellelhető családnevek, keresztnevek,
ragadványnevek, gúnynevek (mintegy
104, például: Anderkuó, Andir, Andiér,
Ander, Annuók, Bacsuó, Bálder, Bol
di, Boskándi, Ciguój, Csuócsa, Dodié,
Fuóris, Furuzs, Giéci, Girancsi, Guóca,
Guósuj, Hammas, Hubejsz, Micsuók,
Mityi, Pancsi, Partin, Sankuó, Taizs
stb.), helyrajzi nevek, térszíni formák
nevei, növénynevek, állatnevek stb.
Tájszógyűjteményünkbe azokat
a helyneveket (84 nevet, általában
hegy- és patakneveket) vettük fel, ame
lyeknek értelme teljesen elhomályo
sult, etimológiája tisztázatlan: Arapa,
Bëzsënia, Bolnok, Cseligás, Csernye,
Csukás, Dank, Dirba, Döblen, Döjtöne,
Estere, Garcsin, Geván, Huópuj, Killér,
Kotyor, Küőba, Kukujiél, Magura, Panc
suó, Tiéjszla, Vázsa, Viésszer stb.
Hasonlóan érdekesek növénynev
eink is. 256 növénynév közül 244 nem
átvett, ezek közül több pedig helyi alko
tás eredménye. Gyűjteményünkben
például ilyen növ ényn ev ek szere
pelnek: babbüzükörte, bajszapurdié,
balásszar, barasialma, bartaiskörte,
beduócs, berekenne, bërzëne, buó
bisko, cigánpëciér, durmoszka, fácsin
ko, gyuólcsinko, haricska, hodolán,
kalafor, kukukvirág, legiénviérëcske,
papk is zuromszëmëdët, repcsin,
szënkucka, zsanika stb.
12 növénynevünk átvétel a román
nyelvből, ezek közül is érdekesek azok,
amelyek más nyelvekből származnak
és a román nyelv közvetítésével kerül
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tek hozzánk. Ilyenek: burján (román
buruiană < bulgár burjan), fuszoja
(román fasole < latin phaseolus, phase
lus < görög faszelusz), guli (román gulie
< bulgár gulija), kocsán (román cocean
< bulgár kočan), kukurujz (román cucu
ruz < bulgár kukuruz).
87 állatnevünk közül 82 nem átvett
(például: ártány, bázsánbika, bëgyën,
berebiézüő-ülü, binda, csëka, csëndëri,
güője, gyüőrke, höncsög, iékëcske,
jánka madárka, pánk, pisleny, rapsin,
toportyánfiéreg, tündeleviény, ülü, ve
për, viérszipuó, zsoltármadár stb.), 1
német eredetű: ganzi (der Gänserich),
4 pedig román eredetű: buburujza
(buburuză), cáp (ţap), gërgërica (găr
găriţă), kotoj (cotoi).
*
A tájszógyűjteményünk magvát
képező 2258 szó közül sok helyi alko
tás. Ilyenek az ételeinknek a nevei,
vagy például a falv akb an működő
kapcsolatokat, emberi tulajdonságokat
kigúnyoló szavak.
Helyi alkotású ételnevek: bëcküő,
bëpëla, böckönös, bruókusleves, gö
nyöd ör ös, höckönös, küőlepcsüő,
könyörödös, pëjsztërës, pëtëcske stb.
Érdekes a palacsinta jelentésű
küőlepcsüő tájszó, amely a Magyar
Katolikus Lexikon szerint egy ősi sütési
módot, a kövön sütést eleveníti fel. Ez a
hamuban sütés mellett a legelterjedtebb
sütési mód volt. Általában a szabadban
hevített kőlapon sütötték a lepényt, le
pénykenyeret, lepénypalacsintát, ezek
mellett gyakran halat, s más vékony
szelet húst is. A követ parázsszénnel
áthevítették, pënëtivel (kemenceseprű)
bezsírozták, majd ráöntötték a folyós
palacsintatésztát, mely csakhamar

mindkét oldalán pirosra sült. A kőre
lepcsintésből (odaloccsantás) alakult
ki a küőlepcsüő tájszó.
Barkó Etelka így emlékszik vissza a
könyörödös-re: „A név eredetét nem
ismerem, de az öregek szerint olyankor
főzték, amikor hosszabb könyörgésre
mentek a templomba, ugyanis előre
elkészíthető, csak melegíteni kellett
az istentisztelet után. Ma már kevesen
ismerik és főzik.”
Helyi szóalkotások a falucsúfolók
is. Hétfalu Csánglia, a hétfalusiak
egyrészt talp asok (gyalogkatonák
voltak), másrészt kiékpityuókások (in
kább az iparilag jobban értékesíthető,
tak arm án yoz ásr a, szeszgyárt ásr a
alkalmasabb kék színű krumplit ter
mesztik). Bácsfalu gúnynevei: buhuk
(a mogorvaságuk miatt), fösviényëk,
sárigciérnás ingësëk; Türkös – fecskiék
(a büszkeségük miatt); Csernátfalu –
verebek (sokat pletykáltak), de itt meg
különböztethetjük: alsó része – bogyién
(Hermány utca), nyulasok (közel voltak
a mezőhöz); tiézsojások – Vásár utca;
felső része – kuónicások (a hegy alatt
kis gyalogszánnal jártak, az Egerbe
liek); Hosszúfalu: alszeg – gulik (a mező
közelsége miatt), Fűrészmező – kotko
riéciak, kodániak (a faluvégen laktak),
felszegi románok – agyagosok (agya
gos: a román főút). Tatrang – zárzások
(nagyon sok zárzafa volt a faluban);
Zajzon – boricások (itt járták leginkább
a boricatáncot) vagy rozsdások (a
sárgás színű borvíz miatt), borvijzesëk;
Pürkerec – meszesëk (itt működtek a
mészégetők); Epresalja – kakukkfalva
(közel az erdő).
(Folytatása a 2. oldalon.)
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2. oldal

H

2013 végén Románia Kormánya kitün
tette azokat a diákokat, akik nemzetközi
tantárgyversenyeken kiváló eredményt
értek el. Brassó megyéből négy diák
volt ott a gálán: Miklós Botond (Zajzoni
Rab István Középiskola), Prosan Timea
(Áprily Lajos Főgimnázium), Cocoras
Loredana Andreea és Kulcsár Rozália
Magdalena (Ürmösi Általános Iskola).
Közülük Miklós Botondot hívtam egy
iskoláról szóló kerekasztal beszélge
tésre. További beszédtársaink: a tanári
teljesítményéért szintén kitüntetett Miklós
Melinda matematikatanár, Székely Me
linda, a Zajzoni Rab István Középiskola
igazgatónője és Géczi Gellért, Négyfalu
alpolgármestere.
Hochbauer Gyula: Kérem, értékeljék
a beszélgetés bevezetőjében kiemelt
szerepük szempontjából ezt a díjat!
Géczi Gellért: Igenis fontos az, hogy
iskolánknak, városunknak, magyar
közösségünknek ilyen példamutató
egyéniségei vannak. Az osztálytár
sak, az iskolaközösség, a tanári kar, a
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szülők, a négyfalusi magyarok példát
vehetnek Botond eredményeiről. Igenis
követendő az elhatározás, a fáradhatat
lan munka, ami szükséges volt ahhoz,
hogy a szép eredmény és az elismerés
megszülessen.
Székely Melinda: A jutalom, a díj
mindig valami jónak, helyesnek tar
tott cselekedet következményeként
jelentkezik. Az említett díj az iskolai
környezeten túl, a tágabb környezet
reakciója a diák eredményére. Egy
olyan országos szintű elismerés, mely
nevezhető társadalmi megbecsülésnek
is a szerepvállalás területén.
Miklós Melinda: Ennek a kormány
szintű elismerésnek elsősorban azért
örvendek, mert egyértelműen bizonyítja,
hogy a tanuló fejlődése, eredményei
szempontjából nem az a meghatározó,
hogy melyik iskolába jár. Lehet a Zajzo
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Tájszavaink
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ha az átvett szavakat, vagy bizonyos
átvételekből képzett tájszavakat kívánjuk
kielemezni, mindenekelőtt a hétfalusi
csángókat érő más nyelvi hatásokat kell
szem előtt tartanunk. A szakemberek
egyetértenek abban, hogy a hétfalusi
tájszólás a székely nyelvjárás része.
És mivel a székely nyelvjárás belsőleg
igen tagolt, elsősorban a felcsíki (és
csíkszeredai), valamint a háromszéki
(orbai) tájszóláshoz hasonlít, de például
a székelyzsomborival is sok közös eleme
van. Ebből az elméletből részben az is
levezethető, hogy a hétfalusi csángók
letelepedése a mai helyre akkor történt,
amikor a székelyek a mai Székelyföld
területére vándoroltak, időben valamikor
a szászok betelepítése körül (inkább va
lamivel később, mint korábban).
Mindazonáltal a hétfalusi magyar
tájszólásra olyan egységes és sajátos
nyelvi jelenségek jellemzőek, ame
lyek rendszerszerűséget mutatnak, és
amelyek belső fejleményei révén meg
különböztetik a hétfalusi nyelvjárást a
környező népcsoportok tájszólásától (a
szűk Barcaságon belül is).
A más nyelvek hatásainak tekintetében
megkülönböztethetünk elsődleges,
másodlagos és harmadlagos nyelvi
hatásokat.
Az elsődleges nyelvi hatások leginkább
azon népcsoportok nyelvének hatásai,
akik közvetlen környezetünkben éltek.
Ilyenek a szászok és a románok.
A másodlagos nyelvi hatások a rég
múltban bekövetkezett nyelvi átvételek
jelentik. Itt elsősorban a besenyő, kun,
török, onogur-bolgár vagy az egyház
és az állam hivatalos nyelvére, a latinra
gondolunk.
A harmadlagos nyelvi hatások pedig az
elsődleges és másodlagos hatások saját
átvételeiből származnak. Ilyen például a
francia, szláv, bulgár, orosz, ukrán, görög
hatások a német, vagy román nyelve
kre, és az ezekből – az említett német
és román nyelv közvetítésével – átvett
hétfalusi csángó tájszavak.
185 román nyelvből átvett szavunk
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tanársike r
ninak olyan eredménye, amivel Brassó
neves többségi iskolái a múlt tanévben
nem büszk élkedhettek. Másfelől
megerősítette azt a meggyőződést,
ami 25 év pedagógusi munka és az
eddig elért számos eredmény után
kialakult bennem, és amit az utóbbi
években középiskolai osztályaink el
néptelenedése megingatott, hogy amit
és ahogy teszem, az jó. A hetek óta zaj
ló, néhány egyedi eset alapján a teljes
pedagógusközösséget megbélyegző
médiakampány közepette, úgy érzem,
még inkább felértékelődik egy ilyen elis
merés. Kár, hogy a sajtó nem azt media
tizálja, hogy van országos szinten 200
olyan diák, aki nemzetközi mezőnyben
is megállta a helyét és van mellettük
ugyanennyi felkészítő tanár.
Miklós Botond: Nekem ez a kitün
tetés egy elégtételnek számít, mert

úgy érzem, hogy a munkámat ezzel
elismerték és jutalmazták, és egyben ez
ösztönöz a további felkészülésben. Jó
érzés volt ott lenni az ország többi ered
ményes diákja között több jeles ember
jelenlétében. Ezen kívül úgy tűnik, hogy
az állam végre a szellemi munkára is
odafigyel. Végül a pénzjutalmat is jónak
tartom, mert ez segíthet a tanulmányok
folytatásában.
Hochbauer Gyula: Botond, ez az esz
tendő számodra már a második kiemelt
elismerést hozta. Hogyan sikerül ilyen
eredményeket elérned a vidéki iskolának
számító Zajzoni Rab István Középisko
lában?
Miklós Botond: Sok tanulásba és
gyakorlásba került ezeknek az ered
ményeknek az elérése. A Mákvirág-díj
egy egész év tanulmányi eredményeit
jutalmazza, mint a matematikaverse
nyek, fizikaversenyek, helyesírási-  és
mesemondó verseny.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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van, ezek az élet majdnem minden
területét lefedik: eszközök, mestersé
gek, rokoni kapcsolatok, növények,
állatok, házzal, ruházattal, ünnepekkel
kapcsolatos szavak, orvosi szavak stb.
Viszont érdekes megjegyezni azt is,
hogy ebből a 185-ből a DEX szerint
mindössze 73 eredeti román szó, a többi
átvétel, többnyire latin (25), francia (24),
szláv (18), török (16), bulgár (14), orosz
(4), német (4), ukrán (4), olasz (2), bese
nyő (2), magyar (1) nyelvekből. Érdekes
például a doboz jelentésű kutia tájsza
vunk, amely a bulgár kutija, majd török
kutu közvetítése a román cutia által. A
zakujszka ételünk is a román zacuscăból származik, de a maga során ez
is az orosz zakuska-ból ered. Az étel
maga Örményországból származik, de
Grúzia is méltón pályázhat őshazájára,
ám tényként kezelhető, hogy Erdélybe
Moldován keresztül került be.
A német nyelv, szász nyelvjárás
162 szóval járult hozzá nyelvjárásunk
gazdagításához. Ezek többnyire I. vi
lágháborús katonai szak- és vezénysza
vak (81), amelyek sajnos az 1920-as
impériumváltással majdnem teljesen
kihaltak nyelvjárásunkból, eszközöket
(20), házzal kapcsolatos (11), ruházattal
kapcsolatos (5), mesterségeket (4), bú
torzatot (3), helyneveket (2), kereskede
lemmel (2), orvoslással (2) kapcsolatos,
állatnevet (1), ünnepekkel kapcsolatos
(1), ételeket (1) jelentő, jelölő szavak.
A német nyelből átvett szavak között
mindössze 3 latin eredetű. Érdekes pél
dául a nagyszerű, kiváló jelentésű fájin,
fájintos szavunk, amely a német fein-ből
származik, de ez a maga során a latin
finum, majd a görög finosz-ból ered.
Más nyelvekből direkt átvett szavak:
akkád (1), francia (10), héber (1), latin
(10), orosz (1), török (1).
*
Talán érdemes lenne behatóbban ele
mezni tájszavaink etimológiáját, lefejteni
róluk a rárakódott héjakat, s feltárni azt
a csillogó magot, amely eredetünkre is
fényt vethet!
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Az esztováta

Jaz ëjsztováto

Múltkor láttam álom szesszel
Gyermek lettem gyermek ésszel
Hogy iskolás fiú voltam
A ház földin elaludtam
Csattogott az esztováta
Az altatót muzsikálta

Multkor láttom álom szejsszel
Gyermek lëttem gyermëk jésszel
Hogy iskolás fiu voltam
A hájz földin elaludtam
Csattogott jaz ëjsztováto
Jaz altatuót muzsikálto

A vetőllő szépen járta
A bordahéj csak ezt várta
Hasonlófa hasonlóan
Fordult ő is szépen lassan
Lassan fordult, mint a párja
Véle szemben a fejfája

A vetüőllüő sziépen járto
A bordahiéj csak jezt várto
Hasonluófa hasonluóan
Fordult üő ës sziépen lassan
Lassan fordult, mint a párjo
Viéle szëmben a fejfájo

Szedő deszka szedte vette
A szálokat rendbe tette
Segített a silla abba’
Ő döfdöste jól oldalba
S mikor szépen sorbarakták
A tilólevélnek adták

Szëduő dëjszka szëdte vëtte
A szálokat rëndbe tëtte
Segitett a silla abba’
Üő döfdöste juól oldalba
S miko sziépen sorbarakták
A tiluóleviélnek adták

A csépecskék, kereszt csépek
Lassan, lassan ők is léptek
S egy óvatlan pillanatban
Mind az egész a földön van
A nyűstök egymást kergetik
A sikoltyú sikolyt nekik

A cséipecskiék, kërëszt csiépek
Lassan, lassan üők ës liéptek
S ë uóvatlan pillanatban
Mind jaz egiész a földön van
A nyüstök ëgymást kergetik
A sikuótyu sikojt nekik

Lábitolt is a lábitó
Mérgelődött a koppantó
A ritka csak ritkán vetett
A porong mindig feszített
A bordába kést dugdostak
S másodegyesen fogdostak

Lábitolt ës a lábituó
Mérgelüődött a koppantuó
A ritka csak ritkán vetëtt
A porong mindig fejszitëtt
A bordábo kiést dugdostak
S másodëgyesen fogdostak

A csöllő is morrogatott
Sárig árnyicsot forgatott
Gálickővel festett sárig
De azért sárignak … sárig
A köldökfán úgy mint a szél
Repült a tekerő levél

A csüőllüő ës morrogatott
Sárig árnyicsot forgatott
Gálicküővel festëtt sárig
De aziért sárignak … sárig
A köldökfán ugy mint a sziél
Repült a tekerő levél

Az ontok s a mejjék fogyott
S a tirimba vastagodott

Jaz ontok s a mejjiék fogyott
S a tirimba vastagodott

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *
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Bencze Mihály

Jónás András

Kiss Budai Mihály

Fotók: Magdó István
Kiss Budai Mihály 1930. augusztus
30-án született Türkösben, a Kossuth
Lajos utcai ősi családi házban, Kiss
Budai István (1904. április 4., Türkös –
1986. augusztus 30., Türkös) és Papp
Anna (1908. december 2., Csernátfalu – 2006. december 25., Türkös) első
gyerekeként. Őt követték ikertestvérei
Kiss Budai Gábor (1936. február 3. –
2008. szeptember 20.) és Kiss Budai
Aranka (1936. február 3.) valamint hú
ga Kiss Budai Anna (1944. október 2.).
Apai nagyszülők: Kiss Budai András
(1864–1948) és Tóth Kata (1870–1951.
április 23.) és ezek gyerekei: Anna,
János, András, Árpád, István, Sándor,
Béla és Ida, anyai nagyszülők: Papp
István (1876–1954. augusztus 16.) és
Gyurka Anna (1879–1960. február 28.)
és ezek gyerekei: Samu (1900–1974)
és Anna. A Papp család Bukarest egyik
híres építész vezetője volt. Kiss Budai
István Anna nővérét feleségül vette
Türkös legrégebbi temetkezési vállalatával rendelkező Pünkösti Mihály, akinek
még megvolt az 1800-as évben gyártott
négylovas gyászhintója. Mivel gyerekük
nem született, így örökbe vették 1938ban a két éves Kiss Budai Istvánt, és így
a családi név Kiss Pünköstire bővült. A
sors különleges egybecsengése az volt,
hogy Tóth Kata temetési napján, amikor
a gyászmenet a ház előtt haladt el, akkor
halt meg lánya Kiss Budai Anna (1888.
augusztus 27. – 1951. április 25.).
Kiss Budai Mihály 1936–1940 között
elemi iskolás Csernátfaluban, Herszényi tanító és Kanabé Gyárfás igazgató
keze alatt. Az 5–8. osztályt a brassói
Romai Katolikus Gimnáziumban végezte, ahol bentlakó volt. A gimnázium
legjobb tanulói a hétfalusi diákok voltak,
Soós Lukács például szín tízes tanuló
volt. Kimagasló teljesítményű diák volt
Páll Ica, Bálint István és öccse Károly.
1945–1949 között a brassói Fémipari
Műszaki Líceum diákja. Ennek az intézetnek első igazgatója Tordai Lajos
volt, aligazgatója pedig Krizbai György. Itt
érettségizett 23 végzős osztálytársával,
saját anyanyelvén, a saját tanáraival.
Mivel apját 30 hektár kaszálóért ku
láknak nyilvánították, ezért nem tudott
rögtön egyetemre menni. A brassói te
hergépkocsi gyár tervezési osztályára
kerül, ahol folyamatosan dolgozott az
1990-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig.
41 évet egy tervező asztal mellett töltött,
amit 1990-ben megvásárolt és családi

ereklyeként őrzi ma is. Ez a gyár először
szerszámgépeket gyártott, de ezt átvitték Nagyváradra és így született meg
az ottani Infrătirea gyár. A brassói Vörös
Zászló gyár 1954-ben hozzáfogott a
tehergépkocsi gyártáshoz. Ő is ide
került a célgép gyártás osztályra, ami
egy 60 személyes csoport volt. Eleinte
a jó szocialista mentalítás szerint Ford,
Zil, Layland gépeket másoltak le, de a
Layland beperelte, és így elkezdődött
egy hazai modell gyártása, a részben
Mann, Rába stb. modellek alapján.
Csoportjuk sok újítást és találmányt
nyújtott be, melyek közül majdnem
mindent szabadalmaztak. 1980-ban a
célgép gyártási részleget átköltöztették
Bukarestbe, ahol megalakulhatott az
FMOAB szerszámgépgyár. Ő maradt,
nem költözött a fővárosba. Lassan az
Oltcit és Dacia blokkmotorjának a megmunkálását is átvállalták.
Kiss Budai Mihály már gyerekkora óta
szerette az atlétikát. A csűrben az általa
felszerelt gyűrűkön edzett a türkösi Antal
László jövendőbeli evangélikus pappal.
1950–1955 között a Vörös Zászló teher
gépkocsi gyár hivatalosan bejegyzett
atlétája volt. 1963-ban megalakult a
súlyemelő tagozat is, aminek szintén
hivatásos versenyzője lett. Az egyik
versennyel az első díjat aznap nyerte,
amikor meghalt Gheorghe Gheorghiu
Dej pártvezér. 37 évesen abbahagyja a
súlyemelést. 1967-ben visszaköltözik a
családjával a türkösi Kossuth Lajos utca
3 szám alatti házba, ahol saját maga
számára egy különleges tornatermet
kezdett építeni, és izomfejlesztő gépek
sorozatát alkotta meg.
1967. október 1-én elsőként Romá
niában bejegyzi a magán sporttermét,
mint adófizető kisiparos. Ezt abban az
időben kísérletként kezelték, és országosan figyelte minden sportoló, edző,
sajtó, média. Végül kidolgozza a máig
megállás nélkül működő univerzális
izomfejlesztő gépét, ami meghozza
számára a világsikert is. 1975-ben megkapja a Certificat de inventator oklevelet,
és a Lauri- díjat, amit az akkori brassói
párttitkár Virgil Trofin adott át a Drámai
színházban szervezett ünnepségen.
1973–1975 között a Dinamó edzőjeként
elvégzi a bukaresti ICM sportegyetem
keretén belül a súlyemelő és testépítő
edzői szakot. Lazăr Baraga: Săli si
aparate pentru educarea calitătilor fizice,
1983-ban megjelent könyve is zömében
a Kiss Budai Mihály találmányával fog
lalkozik. Sajnos egy néhányan megpró
bálták itthon is, és külföldön is plagizálni
Kiss Budai Mihály találmányait, de végül
nem sikerült nekik az összetett gépek
működtetése. 1996-ban Kanadában
megkapja az IFBB Sport Világszövetség
díját. 1990-ben megalakult a romániai
országos Kúlturista-Fitnessz Szövetség,
aminek Kiss Budai Mihály lett az alelnöke 2000-ig. 1998-tól országos bírói
elnök, és 2006-tól tiszteletbeli elnök.
1967 és 2013 között több mint 10.000
bejegyzett tanítványa volt. Találmányait
gyógytornaként is alkalmazták, így sok
beteg gyereken is segített. 1970-ben
a brassói Székely László angol-orosz
diplomata rengeteget írt Kiss Budai Mi-

méltatása

hály találmányairól, és általa létrehozta
a bukaresti Spiru Haret középiskolában
a konditermet. Kiss Budai Mihály rengeteg külföldi tanulmányútra járhatott.
Abban az időben a kúlturizmusban
Csehszlovákia állott a legjobban. Pozsony, Kassa, Rozsnyó magyar kúlturistái
világszintűek voltak.
A rengeteg tanítványa közül a ma
gyarországi László Csaba az amatőr
kategóriában világbajnok lett.
Kiss Budai Mihály 1957. június 22én feleségül vette Bálint Éva (1934.
november 21.) brassói könyvelőt, és
1958. június 17-én megszületett Jutka
lányuk. Felesége révén rokonságba
kerül Bodola református lelkészével id.
Soós Józseffel, akinek fia Soós József
Medgyes református lelkésze, és aki
dr. Szikszay Jenő temetésén a tiltás ellenére is, egyedül csak ő merte vállalni
a búcsúbeszédet. A sors transzcendens
játéka itt is megnyilvánult. Ifj. Soós
József a kolozsvári Protestáns Teológia
hallgatója légátusként Medgyesre került.
A három generációs lelkészcsalád így
találkozhatott Medgyesen. Aznap látogatta meg Kiss Budai Mihályt Türkösben
egykori tanítványa Horváth Barnabás,
aki id. Soós József lelkésznek egy üveg
pezsgőt hozott. Amikor a pezsgőt át
akarta adni edző barátjának, az üveg ki
csúszott kezéből és darabokra törött, és
pont abban a pillanatban, azaz 1990. de
cember 26-án halt meg id. Soós József.
Kiss Budai Mihály a földi paradicsom
nak tartja a Garcsin- völgyét. Egykoron
Pünkösti Mihály és a bácsfalusi Tóthpál
család együtt megvásárolták a Garcsin- völgyén, a Költő végén lévő határőr
laktanyát. Az itt lévő sok épület közül a
házat le kellet bontani. De ezt úgy csinálták, hogy a laktanya lebontott házát
egy az egyben a lebontott anyagból
újraépítette a saját udvarán a bácsfalusi
Tóthpál család. A Pünkösti vonalon ezt
a laktanyát örökölte Kiss Budai Mihály,
amit egykoron kollektivizáltak, de 1990ben visszakapta. Azóta pontra tette, és
felújította az egykori laktanya világát, példát mutatva arra, hogy csángó örökségünket nem szabad fillérekért elherdálni.
Kiss Budai Mihály életműve fiatal
jainknak követendő példa. A testépítő
gépek országos úttörőjeként kivívta a
nemzetközi elismerést, így a hétfalusi
csángóság nagykövete lehetett a sport
birodalmában. A barcasági magyarság
őszinte értékeléseként fogadja szeretettel a Zajzoni Rab István díjat. Isten
éltesse!

Emlékeztető
Barabási László 2013. július 15-én
találkozott az örökkévalóságban őseivel
kiknek történetének kutatására élete
utolsó szakaszát áldozta
Az 1943. április 15-én, Kolozsváron
született sokrétű tevékenységet kifejtő
író-kutatót 2008-ban Szent Mihály napkor Zajzoni Rab István-díjjal tüntette ki a
négyfalusi díjkiosztó bizottság.
Életéről és alkotásairól a Hétfalu 2008.
dec. 25. / 2009. jan. 22. száma ad részle
tes tudósítást dr. Bencze Mihály tollából.
A csángókról szóló előadását a Hétfalu
2009. május 21., jún. 25., júl. 30. száma
közli „A csángók” címmel. Érdekes és
érdemes újra elolvasni ez írásokat.
Fele sem tréfa című anekdotás
könyvéből egy Hétfalura (is) vonatkozó történetével szeretnék adózni
emlékének: „Ősrégi székely család
a Barátosi Mircse. Közülük Mózes
székely határőrezred hadnagy, Dénes
százados, Ferenc őrnagy 1848-ban.
Dénes szervezte a Hétfalusi zászlóaljat,
amely 1849-ben először ütközött meg az
oroszokkal. Fenntartották őket, ameddig
Kis Sándor felépítette a torlaszokat és
betelepítette az ágyúit. Mikor vissza
vonultak, a Felső-Tömös alatti hidat
nyugodtan szétszedték. De addig több
mint ezer embert vesztett Lünders tábor
nok. Péterfi Sándor százados levágta a
kozák hetmant. A Mircse fiuk egy orosz
alezredest is. Később Gál Sándor se
regéhez csatlakoztak és több mint egy
hónapig feltartották az orosz sereget
Háromszék kapujában...”
Abban a hitben kívánok néhai Barabási Lászlónak nyugodt pihenést, hogy a
magyarságra vonatkozó kutatásai – kö
vetkeztetései igazolást fognak nyerni az
elkövetkezőkben.

Hochbauer Kata,
Hochbauer Éva

Óvodások s kisiskolások együtt
Többen még csak óvodások és előké
szítősök s másodikosok voltak, amikor
ez a program 2013. május 18-án elkez
dődött, s mikorra befejeződött (2014.
január 8-án) már nemcsak partnerkap
csolat, hanem barátság is szövődött a
brassói 13-as számú óvoda és a 2-es
számú Általános Iskola immár I. és III.
osztályos tanulói között. Az óvónők (Hochbauer Kata) és a tanítónők (Hochbauer Éva és Pajor Réka) öt tevékenységből
álló programsorozatot állítottak össze
a Bethlen Gábor Alap támogatásával.
A tevékenységek a Tulipánná változott
királyfi című népmese feldolgozására
épültek. A szülőkkel való közös kirándulás a Bivalylegelőre, múzeumlátogatás,
találkozások az óvodában, később az
iskolában felejthetetlen élményt nyújtott
kicsiknek-nagyoknak egyaránt. A gyermekek maguk készíthették el a díszletet
és a bábokat, melyeket a paraván mögül
szólaltathattak meg a közös ünnepélyen
a szülők, nagyszülők előtt. A sikerélmény
arra buzdít, hogy a jövőben is keressünk
ehhez hasonló lehetőségeket.
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Székely Melinda ZRIK igazgató, MIklós Botond diák és Miklós melinda matektanár a kormány és oktatási minisztérium képviselőivel

(Folytatás a 2. oldalról.)
Ez a kitüntetés a Nemzetközi Magyar
Matematika Versenyen elért eredményről
szól. Az NMMV-re pedig az Erdélyi sza
kaszról lehet eljutni, ahol a feladatok
egyáltalán nem egyszerűek, ám érdekes, hogy vannak olyan feladatok is, melyeket volt versenytársaim találtak ki, és
ezek nagyon tetszettek nekem. Mivel a
logikus gondolkodást mindig kedveltem,
és a matematika is érdekes számomra,
nem volt nehéz a felkészülés. Az iskola tanárainak segítsége és a szülők
„nógatása”is hozzájárult az eredmények
eléréséhez.
Hochbauer Gyula: Matematikatanár
ként 1990-től számos versenyen vettél
részt diákjaiddal, akik közül többen gyak
ran értek el kitűnő eredményt, ennek az
elismerésnek , mégis most különös súlya
van. Mi kell ahhoz egy pedagógusnak,
hogy ilyenszerű eredményt csiholjon ki
egy tanulóból?
Miklós Melinda: Természetesen,
egy-egy kiemelkedő eredmény több
év egymásra épülő munkája nyomán
születhet meg, több tényező sikeres
találkozásából. Ezek közül a legfontosabbnak a tanulni, szellemi munkát
végezni akaró és tudó diákot tartom. Egy
érdeklődő, tehetséges tanuló szárnyakat
adhat a pedagógus munkájában. A tanítás-tanulás együttműködésből energia
fakad külön is foglalkozni a diákkal: időt
kerítesz összeszedegetni a versenyanyagot, az előbbi évek tételeit, utánanézel
olyan kérdéseknek, amelyek nincsenek
a tananyagban, és amelyekkel lehet,
eddig nem találkoztál, és végzed min
dezt akkor is, ha nem fizetik, ha gyakran
elmarad vagy másra hárul a házi munka,
ha nem minden szükséges iskolai papírt
tud időben vagy nagyon részletesen el
készíteni.
A másik lényeges tényező a szülői
hozzáállás: az, hogy a szülő számára
is fontos legyen gyermeke szellemi
fejlődése, hogy bízzon a tanár munkájában, módszereiben, és értékelje, támogassa gyermeke munkáját.
Nem utolsó sorban fontos a kollégák
hozzáállása. Számomra nagy segítség

volt például, hogy a több éves felkészü
lésben egy-egy verseny előtti periódusban az igazgató úr átvállalt a rám bízott
felelősségekből, elfogadta, megértette
az én prioritásaimat, értékelte, kiemelte
a diákjaim által elért eredményeket.
Vagy jó volt, hogy a kollégákkal meg
lehetett beszélni, hogy bizonyos periódusokban tehermentesítsék a versenyre
készülő tanulókat, átszervezzenek
bizonyos programokat.
Hochbauer Gyula: Székely Melinda
2013 szeptemberétől vagy a Zajzoni
Rab István Középiskola igazgatója. A
friss elismerés nemcsak a diáknak, a
tanárának, hanem az iskolának is szól.
Hogyan látod, az iskola miként járult
hozzá e kormányszintű elismeréshez?
Székely Melinda: A legegyszerűbb
és kézenfekvőbb válasz erre a kérdésre
az lenne, hogy az iskola megteremtette
megfelelő feltételeket. Azonban tudjuk,
hogy a kényelmes, jól berendezett tantermek, szükséges eszközök vagy akár
a tágas iskolaudvar, de még a pedagógusok szakmai tudása, odaadása sem
elegendő, ha mindehhez nem adódik
hozzá a diák egyéni képességcsomagja
és személyes erőfeszítése. Mi tehát az
iskola konkrét hozzáadott értéke: az
iskolai tevékenységek helyszíneinek
barátságosabbá, otthonosabbá tétele,
a pedagógus mosolya, aggodalma,
kitűntető figyelme, tapintata és nem
utolsó sorba felnőtt intuiciója. Erre azért
van szükség, hogy diákjaink érezhessék
azt, hogy igen, hiszünk bennük és vállaljuk velük a kihívásokat.
Hochbauer Gyula: Alpolgármester
úr, a négyfalusi magyar nyelvű oktatás
szempontjából fontos az ilyenszerű
elismerés?
Géczi Gellért: Mindenképp fontos
számunkra az, hogy négyfalusi magyar
közösségünk ilyen értékekkel büszkél
kedhet. Ez nemcsak azt tükrözi, hogy
diákként és tanárként a szorgos munka
meghozza az eredményt, az elismerést,
hanem számunkra, a négyfalusi magyar
képviselőkre is komoly munkát hárít,
hiszen ezáltal nekünk is feladatunk
és kötelességünk megtenni mindent

azért, hogy diákjainknak, tanárainknak
megteremtsük a szükséges körülményeket azért, hogy kiváló eredményeket
érhessenek el.
Hochbauer Gyula: Diákként mivel ér
demes foglalkoznod a tanuláson kívül?
Miklós Botond: A tanuláson kívül
szoktam programozással foglalkozni, ami segít egy rendezett gondolkodásmód kialakításában és egy
informatikusnak szükséges ismeretek
elsajátításában. Az olvasást is szeretem,
mivel nemcsak kikapcsolódást jelent
számomra, hanem új ismeretek forrása
is. Különböző logikai játékokkal is szoktam szórakozni, amelyek változatos
játékmeneteik miatt szórakoztatóak és
fejlesztőek is egyben.
Hochbauer Gyula: A tanórákon kívül
való tanítás mellett mennyi időt, energiát
fordíthat egy vidéki iskolában tanító tanár
a tehetséges tanulók ilyen szintű felké
szítésére?
Miklós Melinda: Szerintem, ez nem
az iskola városi vagy vidéki mivoltától
függ, hanem attól, hogy az illető tanár
számára mi a fontos, mit diktál a lelkiismerete és hivatás-e számára a tanítás
vagy csak mesterség. Ha ügyes, tanulni akaró gyermekkel foglalkozik az
ember, nem méri sem az időt, sem a
fáradtságot.
Hochbauer Gyula: Oktatási szakem
berként mit gondolsz, egy iskola tanu
lóinak és pedagógusainak kiemelkedő
eredményei hogyan válhatnának az
adott iskolaközösség számára motiváló
erejűvé/hatásúvá?
Székely Melinda: Egy közösségből
akár több ember kiemelkedő sikere ön
magában nem elégséges a megfelelő
motiváció, motiváló erő kialakulásához.
A társadalomban való előrejutást egyénenként akarni kell. Akarni kell a társainkkal való összehasonlítást, azért hogy
képessé váljunk a helyes önértékelésre
és önmagunk fejlesztésére.
Botond eredménye tükrözi akaratát,
felkészítő tanára szakmai irányításának
szintjét, tanárai szociális és érzelmi kom
petenciáját, az iskola belső kultúráját.
Igen, egy ilyen szintű elismerés rá
ébreszthet arra, hogy hiába minden
pedagógusok ellen csapból is folyó
denigráló kampány, mi hivatást választottunk.
És most átfogalmazva a kérdést: ilyen
eredmény hogyan válhat a négyfalusi kö
zösség számára motiváló erejűvé? Úgy,
hogy időt szentel arra, hogy megálljon és
meggyőződjön arról, hogy ez valóság.
Az iskolánkkal szemben kialakult és
táplált előítéletek már idejét múlták. Úgy,
hogy túllépnek a személyközi konfliktusokon és újra felfedezik azt, ami az övék,
a sajátjuk. Négyfalu magyar közössége
magának tudhat egy jó középiskolát,
ahol városuk elkövetkezendő magyar
polgárai biztonságban nevelkedhetnek.
Ma a biztonság kincs.
Hochbauer Gyula: Alpolgármester úr,
játszunk egyet a jövőért! Vajon a Zajzoni
Rab István Középiskolának hány ilyen
elismerés alapozhatna meg biztos jövőt?
Géczi Gellért: Jogos a kérdés, de
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December 18-án a bukaresti kormány
épületében a nemzetközi tantárgy
vers en yek dobogósait díjazták. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Victor Ponta kormányfő, Remus Pricopie
tanügyminiszter és más miniszterek, államtitkárok. Brassó megyéből 6 diákot
és tanárt díjaztak, köztük két négyfalusi
tanulót: Prosan Tímeát, az Áprily Lajos
Főgimnázium XII. A osztályos diákját,
aki dicséretben részesült az Apáczai
Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és
Kultúra nemzetközi tantárgyversenyen
(felkészítő tanár: Fülöp Károly) és
Miklós Botondot, a Zajzoni Rab István
Középiskola X. osztályos diákját, aki
dicséretet érdemelt ki a Nemzetközi
Magyar Matematika Versenyen (felké
szítő tanár: Miklós Melinda). Az elismerő
oklevelek mellett a felkészítő tanárokat,
a diákokat és iskolákat pénzösszeggel
is jutalmazták. Románia kormányának
a figyelme a tehetséges és eredményes
munkát felmutató diákok és tanárok
irányába arról tanúskodik, hogy a hazai
tanügy jó úton halad, s mindez ösztönzésül szolgálhat más diákok számára is.

Prosan Tímea diák
nem adnék rá számszerű választ. A
kiváló teljesítmények, eredmények
igenis fontosak egy intézmény jó
hírnevének a megteremtéséért, de a mi
esetünkben az ezzel járuló munka, a
diákok, tanárok és szülők hozzáállása
az oktatási problémákhoz, nem utolsó
soron a közösség hozzáállása a négy
falusi magyar oktatás jövőképéhez lenne
az, ami biztos jövőt jelenthet a négyfalusi
magyar oktatás, a Zajzoni Rab István
középiskola számára. Ha számokkal ját
szodhatnék mindenképp azt mondanám
el, hogy közösségünk évről-évre apad,
fogy, és csak egy komoly oktatási stra
tégia biztosíthatja azt, hogy hosszútávon
Négyfaluban létezhessen minőségi és
biztos magyar oktatás.
Hochbauer Gyula: Köszönöm a
beszélgetést!
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