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Kovács Lehel István

Gödri Anna méltatása
Mielőtt az ég csatornái kinyíltak vol-

na, az Isten megparancsolta Noénak, 
hogy építsen bárkát, hogy a családját 
és a Föld állatait megmentse. Így lett új 
élet a mindent elpusztító özönvíz után.

Gödri Anna munkássága leginkább 
a Noé mentőakciójához hasonlítható. 
Most azonban nem embereket vagy 
állatokat kellett megmenteni, hanem 
hagyományokat, értékeket, ezekből 
kellett jól termő új csírákat keltetni.

*
Szörnyi Anna 1950. május 2-án szü-

letett Türkösben, Szörnyi János és Ida 
első gyermekeként.

Óvodába és elemi iskolába Türkös-
ben járt, a gimnáziumot a hosszúfalusi 
középiskolában végezte. Két éves posz-
tliceális technikum után, 1971-ben 
a Vörös Zászló tehergépkocsi gyár 
szerszámtervezője lett.

*
1976-ban kötött házasságot Gödri 

Bélával, 1977-ben pedig megszületett 
fiúk, Gödri Béla Alpár.

*
A kommunizmus igájának lerázása 

után, 1991-ben, a gyerekkorában 
édesapjától tanult hagyományok, 
szokások, értékek oda vezették, hogy 
aktívan részt vállaljon az éledező, éb-
redező művelődési életben. Az akkor 
megszervezett tojásíró tanfolyamon 
és bemutatón I. díjat nyert.

Azóta minden évben a néhai Barkó 
Etelka nénivel írták a tojásokat, is-
kolákban, múzeumokban tanítottak, 
kiállításokon vettek részt Négyfaluban, 
Brassóban, Bukarestben. Szent Mihály 
Napok, Az Aro szálloda hallja, a brassói 
Néprajzi és Várostörténeti Múzeu-
mok, turisztikai kiállítások, budapesti 
tárlatok, az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
négyfalusi közgyűlésének csángó estje 
dicsérik Gödri Anna írott tojásait.

Hagyományos mintákkal és eszkö-
zökkel írt tojásait 1997-ben mutatta 
be Norvégiában a rødei testvérgyüle-
kezetnek.

Máig legnagyobb élménye, hogy 
hímes tojásai eljutottak a ljubljanai 
Néprajzi Múzeumba.

*
A tojásíráson kívül volt még meg-

menteni való.
2010-ben Sipos Marika ötletétől 

vezérelve elindult Négyfaluban a var-
rókör, amelynek tanítója, vezetője a 
néhai György Papp Margit, Manci néni 
lett. Még azév pünkösdjére elkészült az 
első új csángó asszony viselet. A csíra 

jó termőtalajra talált, hullám született, 
és Négyfaluban ismét felvirágzott a 
csángó viselet kora.

Manci néni halála után Gödri Anna 
irányította a varrókört. Eddig 20 vise-
let készült el, 10-et egyedül varrt meg 
belőlük. A legutolsót most unokájának 
a konfirmálásra. Ez egyben az első új 
leányviselet is.

A csángó világtalálkozóra készülve 
nagyapja régi ingének mintájára két 
férfi inget is elkészített eredeti kézi 
hímzéssel, azsúrozással vagy ahogy itt 
mondják, subrikával.

Számos rajz, mintatervezés, sza-
bás-sablonok, szétbontott régi ruhák 
kövezték ki a fellendült új csángó 
viselet útját.

Négy ruha készült el a Barcasági 
Csángó Egyesületnek, a többit mind-
mind büszkén viselik egyéni tulajdo-
nosaik.

Habár a varrókör felbomlott, mert 
nem volt egy közös hely, ahol össze 
tudtak volna a tagok ülni, hogy együtt 
dolgozzanak, nem volt raktár, a munka 
tovább folytatódik. Gödri Anna varrja 
a ruhákat, mi több egy Manci nénitől 
kapott régi darab után a hámos roko-
lyának is neki szeretne fogni.

2000 óta aktív nyugdíjas, minden 
idejét a hagyományőrzéssel, ápolással 
tölti.

2019-től a millenniumi zászló zász-
lóanya tisztségét tölti be.

Ugyancsak ebben az évben részt vett 
egy hetes táborban mint viseletkészítő 
és oktató. Ekkor sikerült hat nap alatt 
elkészíteni egy teljes hétfalusi csángó 
asszony viseletet, amely a székelyud-
varhelyi Artera Alapítvány termében 
van kiállítva.

Idén írott tojásai is méltó helyre 
kerültek a Brassói Városi Civilizáció 
Múzeumában.

Bizony, az itt elhangzott számok nem 
csupán statisztikák, hanem virágzó 
csángó életünk mindennapjainak 
jellemzői. Gödri Annának, és ezeknek 
a számoknak köszönhető, hogy ismét 
büszkén öltöznek be a hétfalusi csán-
gók az ünnepi viseletbe, hogy ismét 
egyre többen írják a tojásokat húsvétra.

*
Kedves Nusi néni, Hétfalu művelődési 

életében kifejtett kimagasló tevékeny-
ségéért, hogy életművével hozzájárult 
népszokásaink , különösen a tojásírás, 
valamint népviseletünk ápolásához, 
népszerűsítéséhez, fogadja szeretettel 
a Zajzoni Rab István-díjat!

Hochbauer Gyula

Zajzoni Rab István 
és a Barátság

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Ha Zajzoni Rab István életében 

megjelent három verseskötete rend-
jén olvassuk sorban a barátsággal 
kapcsolatos verseket, akkor az első a 
Volt barátomhoz. A hatszakaszos vers 
refrénje „Most urfi vagy és én koldus-
gyerek, / Barátod nem, csak szolgád 
lehetek.” a verszárlatban megváltozik: 
„Légy urfi csak és én koldusgyerek, / 
Barátod nem, de szolgád sem leszek.” 
Radikális kifejezése ez annak, hogy a 
barátság egyik alapfeltétele az egyen-
lőség, ami a nosztalgiával felidézett 
diákkorban érvényesült. 

A versben a szegénységét büszkén 
vállaló megvetően utasítja el a „pom-
pát”, a „múló gyönyörök” „hiú” imá-

datát. Aki ezt választotta, annak az 
értékrendje Zajzoni értékrendjével 
összeférhetetlen, ugyanis a barátság 
nem „úrfi” és „koldus” közti viszony, 
nála ez a szívben gyökerező „élet 
fénye”. A „ragyogó lélek” összeha-
sonlíthatatlanul több, mint a „himes 
kabát” „arany gyűrű” úri „kesztyű” 
bármelyik úrfin.

Ezt a verset a csalódás-élmény 
uralja, ami a Zajzonira jellemző dacot 
vált ki a beszélőből. Ellentét-verse a 
Barátomnak című. Az újratalálkozás 
örömét fejezi ki a mai olvasó számára 
kissé érzelgősen, de Zajzoni barát-
ságfogalmát az előbbiekhez képest 
is árnyalja. 

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Hochbauer Gyula

Zajzoni Rab István 
és a Barátság

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindjárt a megszólítás után ki-

emeli a barátok egymásért vállalt 
áldozatát („Nincs áldozat, mit értem 
meg ne tégy,...”). „Te mindig fényes 
csillagom levél” a barátság olyan 
erejére vonatkozik, amely kivezet a 
lét megpróbáltatásaiból. A barátság 
alapja olyan „égi láng”, amely „elöli” 
a barátokat elválasztó távolságokat 
is. A barátság a lelkek együttlétét 
feltételezi, s ebben az együttlétben 
a szellem őszintén tükröződik. Erről 
az állapotról írja: „Mellőled el nem 
távozom soha,/Csak igy vagyok a föld 
boldog fia.”

A Lelkemadta víg barátok című vers 
arra példa, hogy a költő a barát szót 
nem mindig az előbbiekhez hasonló 
jelentéssel használta, hanem ebben a 
bordalban például a cimbora, ivócim-
bora jelentésben, ami már a kezdő 
versszakban tisztázódik:

„Lelkemadta vig barátok,
Hogy is bukkanék reátok?
Isztok mint a malomkerék,
Ez valóban nagyon derék.”
A börtöndalokban egyetlen vers 

kapcsolatos a kiválasztott kulcsszó-
val a Hallom, azt beszélik...

A rácsok mögé került szabadság 
keserűségében nem csoda, ha a be-

szélő költő barátságról szóló szavába 
ezt az értéket mérlegelő hangnem a 
bevezető szakasz utolsó mondatában 
kételyekkel telítődik:

„Hallom, azt beszélik ott kün, 
Hogy engem Kufsteinba vittek,
Nem tudom, ki költé e hirt, 
S barátim a hirnek hittek.”
Az „ott kün” élesen megkülönböz-

teti a börtön falain beleüli és az ezen 
kívüli világot. E különbség módosítja 
a szavak hírértékét, és ez a módo-
sulás befolyásolja a „barátim” szó 
jelentését is a költő szóhasználatá-
ban. A szövegből kiérezhető Zajzoni 
feddése: miért hisztek, ha barátaim 
vagytok, ilyen könnyen a rólam szóló 
„költött hírekben”?

Ezeket olvashattam ki mostanában 
Zajzoni Rab István életművéből a ba-
rátsággal kapcsolatosan, s zárlatként 
csak annyira hívom fel az esetleg 
érdeklődő olvasót, hogy próbálja a 
Zajzoni-életműnek ezt a fogalmát 
az utazás fogalmához kapcsolva is 
értékelni. Nemcsak az körvonalazód-
hat, hogy mennyire megismerhető a 
számunkra érzékelhető világ, hanem 
ennek a megismerhetőségnek egy 
különösen emberi léptéke is felde-
reng: e megismerés emberi mélységét 
befolyásolhatja a barátság.

Jónás András

Az erdélyiek menekülése
— A vidéki letelepülések —
Ipolyságról jelentik: Az Erdélybe or-

vul betört oláh csordák elől menekült 
erdélyiek egy csoportja a belügymi-
niszter távirati intézkedésére Hont-
megyében nyert elhelyezést és pedig 
egyelőre Ipolyságon és Korponán.

Elhelyezésükre és ellátásuk bizto-
sítására az elöljáróságból és a helyi 
társadalomból egy szűkebb bizottság 
létesült.

Délben egy órakor érkezett egye-
nest Brassóból a Máv. mozdonyával 
a brassói helyi érdekű vasút apró 
kocsijaiból összeállított vonat, melyet 
Scholtz Károly üzletvezető főmérnök 
vezetett, ki Brassóból Ipolyságig a 
vonat mozdonyán, a gépész oldalán 
tette meg fáradságos útját.

Megkapó látvány volt, mikor a vo-
natból kiözönlött mintegy negyven 
főnyi gyereksereget a hölgyek kávéval, 
kaláccsal, gyümölccsel és sok nya-
lánksággal elhalmozták, míg a férfiak 

között teát és szivart osztottak szét. A 
mintegy másfélszáz főnyi, Sepsiszent-
györgy-, Bácsfalu- és Hosszúfaluból 
menekült, nagyrészt vasutasokból és 
hozzátartozóiból álló tömeget nagy 
közönség kísérte a Wolner-szállóba, 
ahol terített asztal várta, ötnapi úti 
fáradalom után új otthonukban ez 
volt az első családias jellegű meleg 
étkezésük.

Magyarország – 1916. IX.12. lapszám

Megjegyzés
A fenti tudósításra, sajnálatomra, 

véletlenül egy gyulai (Mo.) vonatra-
jongó hívta fel nemrég figyelmem, 
ilyformán nem kerülhetett bele a 
tramváj történetéről írt könyvbe. 
Medgyesen látták ezt a vonatot, ami-
ről van feljegyzés, de utána, már ha 
látták is nem jegyezték fel. De azért 
is érdekes, mert ilyen messzire jutott 
a betörés előli menekülőkkel, akik 
között itteni lakosok is voltak.

Kovács Lehel István

Az Árpád-szobor 
leleplezése

A Fővárosi Lapok 1896. március 29-
ikei, 33. évfolyam, 88. száma, valamint 
az Iparügyek 1896. május 1-jei, 10. év-
folyam, 9. száma azt írja a Millenniumi 
Értesítőjében, az emlékművek avatási 
programját közölve, hogy „Augusztus 
16. Perczel belügyminiszter felavatja a 
Brassó melletti Cenk hegyre tervezett 
emlékművet.” Erről az időpontról más 
újságokban semmit sem találtunk, így 
nem tudhatjuk, hogy milyen okból 
kifolyólag halasztották későbbre az 
Árpád-szobor felavatását.

A Cenken felállított millenniumi 
emlékmű avatóünnepségre 1896. 
október 18-án került sor.

A Brassói Lapok, 1896. október 
6-ikai., 2. évfolyam, 119. száma felhí-
vást közöl a szoboravatóra. Ugyanitt 
Kakujay Károly kir. tanfelügyelő felkéri 
a tanítótestület minden férfi tagját, 
hogy október 17-én, délután 1 órakor 
jelenjenek meg a bolonyai állami iskola 
helyiségében, hogy onnan közösen 
vonuljanak ki az állomásra fogadni a 
belügyminisztert. „Október hó 18-án 
a testületi tagok gyülekezése reggel fél 
8 órakor a belvárosi állami fiú-iskola 
helyiségében lesz, ahonnan szintén a 
kir. tanfelügyelő úr vezetése mellett 
testületileg megyünk az istentiszteletre 
és a felavatási ünnepélyre.”

A Brassói Lapok, 1896. október 10-
ikei., 2. évfolyam, 121. száma közli az 
Árpád-szobor felavatási ünnepségének 
programját. Kitér arra is, hogy a Cen-
ken fenntartott zárt helyekre, valamint 
a Cenk-tetőn felszolgált reggelire jegye-
ket bocsátottak ki, amelyeket látható 
módon kell viselni. Itt jelenik meg az is, 
hogy rossz idő esetén a felavatási ün-
nepély, valamint a reggeli is a Redoute 
helyiségében lesz megtartva.

A Székely Nemzet 1896. október 
12-iki, 14. évfolyam, 153. számából 
ismerhetjük meg a brassói szervező-
bizottságot:

A brassói Cenk ormán állítandó 
ezredévi emlékszobor felavatásának 
ünnepélye alkalmából alakult bizott-
ság e hó 9-én ülést tartott. Jelen vol-
tak dr. Jekel Frigyes alispán elnöklete 
alatt: Alesius Oszkár városi tanácsos, 
Scherfel Gyula megyei főszámvevő, 
Kärtsch Krisztián városi, Windt Kajos 
m. kir. főmérnökök, Orbán Ferenc, 
Rombauer Emil igazgatók, Schlandt 
Gottlieb k. biz. tag, Bittermann Gyula 
megyei ellenőr, Gráf Frigyes városi 
fő- és Lurtz Frigyes városi aljegyző, 
Römer Gyula, Walther Béla, Frat-
schkes Károly tanárok, Márta Miklós 
kir. mérnök, Harmath Lajos, Phleps 
Frigyes, Ádám Károly ügyvédek, dr. 
Gusbeth Ede, dr. Otrobán Nándor 
orvosok, Lázár Gerő kereskedő, 
Schuszter Károly gyógyszerész, b. 
Purczel Béla postafőfelügyelő, Moór 

Gyula főesperes, Hiemesch Ferenc 
városkapitány. A bizottsági ülésen 
az egyes albizottságok elnökei tet-
tek jelentést arról, hogy az illető 
albizottságok mennyire haladtak 
munkálataikban. Kineveztetett egy 
bizottság, mely a Cenk ormán elkü-
lönítendő helyekre szóló jegyeket 
fogja kiosztani. E bizottságba bevá-
lasztattak Phleps Frigyes, Walther 
Béla, Gráf Frigyes és Bittermann 
Gyula. Bejelentették, hogy a Cenkre 
vezető utak helyre vannak állítva és 
hogy az emlékszobor már hétfőn tel-
jesen készen lesz. A díszítő bizottság 
kiegészíttetett Sekesi Béla, Márta 
Miklós, Gál József és b. Purczel Béla 
urakkal. Bejelentették továbbá, hogy 
a m. kir. belügyminiszter kíséretében 
55 vendég fog érkezni.

Az ünnepséget jó előre meghirdették 
Háromszéken is, maga a főispán, Potsa 
József foglalkozott a szervezéssel.

Hatolykai Potsa József (Marosvá-
sárhely, 1836. május 24. – Sepsi-
szentgyörgy, 1903. július 9.) főispán, 
valóságos belső titkos tanácsos és cs. 
kir. kamarás. Tanulmányait Marosvá-
sárhelyen, majd Kolozsvárott végez-
te, 1861-ben Kis-Küküllő vármegye 
megválasztotta jegyzőjének, majd 
pedig generális székbírónak. 1872-ben 
Kis-Küküllő vármegye megválasztotta 
alispánjának, 1877. pedig kinevezték 
Háromszék vármegye főispánjává. 
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Három-
szék-vármegyei osztályának alapítása 
is a nevéhez fűződik. Különleges mun-
kája az 1899-ben Sepsiszentgyörgyön 
kiadott Háromszék vármegye. Emlék-
könyv Magyarország ezeréves fennál-
lása ünnepére.

A Székely Nemzet 1896. október 
3-iki, 14. évfolyam, 148. számában így 
hirdették meg az avatóünnepséget:

Az Árpád-szobor leleplezése.
Potsa József v. b. t. tanácsos, Há-

romszék-vármegye főispánja, a kö-
vetkező felhívást intézte Háromszék 
vármegye lakosaihoz:

Október hó 18-án leplezi le a m. kir. 
belügyminiszter, mint a m. kir. kor-
mány kiküldötte, Brassóban a Cenkre 
emelt honalapító Árpád szobrát.

A honalkotó fejedelem szobra a 
keleti Kárpátokon emelkedik az ez-
redéves Magyarország dicsőítésére.

Nemzeti ünnep az, melyen nekünk, 
székelyeknek, kik Magyarország 
megalkotása, fenntartása történe-
tében vérünkkel írtuk be magunkat, 
és büszkén mondhatjuk fegyvereink 
dicsősége a honfenntartás csatáiban 
tündöklött, és keblünk mindig lelke-
sült „Isten, Haza és Királyért.”
(Folytatjuk.)
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Szerkesztőség

A Zajzoni Rab István 
Középiskola kisdiákjainak 

Eredményei 
Orbán Balázs nyomdokain me-

gyeközi rajz és PPT verseny: Kiss 
Dávid (Előkészítő o.) – Dicséret; 
Tereblecea-Benedek Ráhel (I. o.) – Di-
cséret; Kovács Emília (II. o.) – Dicséret; 
Remán-Zippenfenig Botond (III. o.) 
– Verestóy Különdíj; László Nimród 
(IV. o.) – I. díj.

Kriza János Online Mesemondó 
Verseny – megyei szakasz: Székely 
István (I. o.) – Dicséret (továbbjutott 
az országos szakaszra); Remán-Zip-
penfenig Botond (III. o.) – I. díj (to-
vábbjutott az országos szakaszra 
– III. díj az országos szakaszon); Kiss 
Tamás Mátyás (IV. o.) – II. díj (tovább-
jutott az országos szakaszra)

Kányádi Sándor Online Szava-
lóverseny – megyei szakasz: Be-
nedek Anita (Előkészítő o.) – II. díj; 
Tereblecea-Benedek Ráhel (I. o.) – III. 
díj; Bencze Petra (II. o.) – Dicséret; 
Remán-Zippenfenig Botond (III. o.) 
– Dicséret; Kiss Tamás Mátyás (IV. 
o.) – III. díj

A Magyar Népmese hét napos 
nemzetközi online kihívás Brüsz-
szel: 21 résztvevő (Előkészítő o.)

Tudászok Általános Műveltségi 
Verseny – országos szakasz: Áros 
Mátyás (I. o.) – III. díj; Tereblecea-Be-
nedek Ráhel (I. o.) – III. díj; László Sza-
bolcs (I. o.) – Dicséret; Székely István 
(I. o.) – Dicséret; Nagy Anett (II. o.) – 
III. díj; Fekete Nóra (II. o.) – Dicséret; 
Remán-Zippenfenig Botond (III. o.) – I. 
díj; Magdó Ármin (III. o.) – I. díj; Hankó 
Noémi (III. o.) – Dicséret; Kala Emma 
(III. o.) – Dicséret; László Nimród (IV. 
o.) – I. díj; Kása Evelyn Medeea (IV. o.) 
– Dicséret; Miklós Szilveszter Endre 
(IV. o.) – Dicséret; Péter Emőke Beat-
rice (IV. o.) – Dicséret; Gödri Norbert 
(IV. o.) – Dicséret

Brenyó Mihály Pontszerző Mate-
matika Verseny – megyei szakasz: 
Magdó Ármin (III. o.) – I. díj (tovább-
jutott az országos szakaszra); László 
Nimród (IV. o.) – I. díj (továbbjutott 
az országos szakaszra); Kiss Tamás 
Mátyás (IV. o.) – III. díj

Mikulás manói (rajzverseny a 
Máltai Szeretetszolgálat szerve-

zésében, megyei verseny): Fekete 
Nóra (II. o.) – I. díj; Benedek Erik (III. 
o.) – I. díj

Regemondó verseny – megyei 
szakasz: Remán-Zippenfenig Bo-
tond (III. o.) – I. díj (továbbjutott az 
országos szakaszra, de átadtuk ezt a 
lehetőséget a II. helyezettnek, mivel 
ugyanazon a napon a Barangolás Eu-
rópában országos versenyen is részt 
kellett vegyünk)

Képrege rajzverseny – megyei 
szakasz: Kedves Alpár (IV. o.) – III. díj

Barangolás Európában  általános 
műveltségi csapatverseny – megyei 
szakasz: Hermész csapat – Tereble-
cea-Benedek Lea (III); Farkas Levente 
(III. o.); Remán-Zippenfenig Botond 
(III. o.) – I. díj (továbbjutottak az or-
szágos szakaszra); Európászok csapat 
– Kedves Evelin (IV. o.); László Nimród 
(IV. o.); Kedves Alpár (IV. o.) – III. díj; 
Tanoti csapat – Székely Tímea (IV. o.); 
Kiss Tamás Mátyás (IV. o.); Gödri Nor-
bert (IV. o.) – Dicséret; Vándor törpök 
– Hankó Noémi (III. o.); Kasa Emőke 
Aisa Eszter (III. o.); Osváth Benjámin 
(III. o.) – Dicséret

Számok szárnyán országos le-
velező verseny: László Szabolcs (I. 
o.) – I. díj; Székely István (I. o.) – I. díj; 
Benedek Erik (III. o.) – I. díj; Magdó Ár-
min (III. o.) – I. díj; Remán-Zippenfenig 
Botond (III. o.) – I. díj; László Nimród 
(IV. o.) – I. díj; Kedves Evelin (IV. o.) – II. 
díj; Kedves Alpár (IV. o.) – II. díj 

Szavak szárnyán országos levele-
ző verseny: László Nimród (IV. o.) – I. 
díj; Kedves Evelin (IV. o.) – II. díj

Mesék szárnyán országos leve-
lező verseny: Magdó Ármin (III. o.) 
– I. díj; Osváth Benjámin (III. o.) – I. 
díj; Remán-Zippenfenig Botond (III. 
o.) – I. díj; László Nimród (IV. o.) – I. 
díj; Kiss Tamás Mátyás (IV. o.) – I. díj; 
Gödri Norbert (IV. o.) – I. díj; Kedves 
Evelin (IV. o.) – II. díj; Miklós Szilvesz-
ter Endre (IV. o.) – II. díj; Blaga Róbert 
(IV. o.) – II. díj 

Szelek szárnyán országos levele-
ző verseny: Farkas Levente (III. o.) 
– I. díj; Magdó Ármin (III. o.) – II. díj; 
László Nimród (IV. o.) – I. díj

Hochbauer Gyula

Megfigyelők
Egyik
Majdnem a templomban laktunk 

egy kitekintésnyire a két millenniumi 
hársfától. 

Ezeket már többször is ki szerették 
volna vágatni valakik, de aki elfogadta, 
hogy oda ültessék, nem engedte. Még 
a templom építése előtti évben kerül-
tek oda, akkor hajló vesszőként, de 
erről már nem él szemtanú, az írások 
pedig... Hát tapasztalhatjátok, hogy 
nem mindig szavahihetőek.

Velünk szembe majkucákat köl-
töztettek, akikhez gyakran küldtek 
édesanyámék román szóra.

Nemrég még a vidéket eredménye-
sen szolgáló iskola volt, ahol minisz-
terek is megfordultak. Ez visszagon-
dolva rangot is adhatott ennek az 
intézménynek, hiszen szállóige is ma-
radt fenn erről, adoma is a hivatalos, 
pecséttel hitelesített iratok mellett. De 
hát mi ér ma valamit a régiséggyűj-
tőknek ezek közül? A néprajzosok, 
történészek divatja is módosult már.

De én ma már egy szóra sem em-
lékszem abból, ami tőlük tanulhattam 
volna. 

Pedig hellyel-közzel itt-ott fontos-
nak tartott missziójuk volt: hiszen 
az óvodába is csak a népviseletüket 
elfogadók járhattak. Persze, ebből az 
egyenruhából mutatónak sem maradt 
oktatásügyi múzeumoknak.

A tőlünk nem messze lakó román 
tanítónak velem majdnem egykorú 
leánykája volt. Ez szüleim harmadik 
próbálkozása, hogy a román nyelvből 
valamivel több rám is ragadjon. So-
kat játszodtunk a templomkertben, 
ahol szem előtt is voltunk, hiszen ott 
laktunk a parókián, mert a Városból 
beszolgáló lelkész nem igényelte 
a papilakot. Nem tudom ki tanult 
többet a másiktól, de ő is felszedett 
nálunk egyet-mást. Szedegetett. Csak 

kétszemélyes játékokat játszhattunk, 
mert ennyien voltunk.

Egy idő után feltűnt nekem, hogy 
mindig megkérdezi, ha valaki beko-
pogott hozzánk, hogy ez meg kicsoda, 
Akikről nyolcévesen tudtam, azokat 
meg is neveztem neki: tanítók vol-
tak, néha egyik másik pap, jegyzők, 
az állatpreparátor, gyógyszerész, a 
rokonok. Most is nevükön tudnám 
nevezni őket, de lehet, hogy a román 
tanító leánykája nem, hiszen neki csak 
eddig kellet észben tartania, amed-
dig hazaért és elmondhatta apjának, 
akiről 50 év múlva utcát neveztek el, 
hogy ki fordult meg aznap nálunk. 
Emlékszem jól arra is, hogyan bukott 
le a megfigyelő, de erről nem beszé-
lek. Ilyen egyszerű volt, hogy valakit 
megfigyeljenek. Nem technika kellett 
hozzá, hanem emberek.

Apám akkor már otthagyta az állami 
tanügyet, pedig ma már felidézhetet-
len szerepe volt, hogy a városka máig 
legszebb iskolaépülete ilyen.

Mert nem akart az új állam alkotmá-
nyára is esküdni. És fogarasi fogsága 
is kálvinista nyakassága miatt esett. 
Nem egyetlen volt az országban, aki 
így járt, ami bizonyítható egy ott fa-
ragott dohányszelencével, amelynek 
a felső kazettájára beírták ottani sor-
stársai nevét.

Ne írj neveket... Biztosan, nekik is 
vannak gyermekeik, unokáik, akik, 
amiről nem kell, nem tudnak. Ezek 
olyan titkok, amelyeknek csak egy 
része felfedhető. Mert miben hibáz-
tathatom a „játszótársamat”? Akinek 
az apja adott ilyen feltétellel engedtek 
el játszani? És ki ismeri már az apját 
és az ő megbízóit?

Pedig voltak.
*

(Kérés-feladat: Keressék meg a tör-
ténet csattanóját!)
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Kovács Lehel István

Az Árpád-szobor köveitől 
a brassói élménykempingig

Néha a folyamatok igencsak érde-
kes fordulatot vesznek, s egyes en-
titások utóéletei a jelenig követhető 
vonalakat rajzolnak a történelem 
atlaszába.

Dragonfly Gardens – Szitakötőker-
tek. Élménykemping 2019 óta Brassó 
szívében, a Cenk alatt. Vászonsátrak, 
kóboros szekerekből álló kör alakú 
tábor, esti fények, kényelmesen 
berendezett konyha, fürdőszobák, 
tábortűz, s megannyi csoda várja a 
látogatókat, kempingezni vágyókat. 
Kelemen János és Kinga működteti az 
élménykempinget, amelynek angolul 
már külön neve is van: glamping a 
glamour és a camping szavak összeol-
vadásából, s jelentése nyersfordítás-
ban luxuskemping. A sátor nyújtotta 
szabadság egy ötcsillagos szálloda 
kényelmével ötvöződik teljesen kör-
nyezetkímélő módon.

Na, de hogyan kapcsolódik ez az él-
ménykemping az Árpád-szoborhoz?

Történetünk kulcsa a pürkereci 
Gaudi József szekeres, fuvaros, aki an-
nak idején a Teréz-gőzmalomból (Te-
rézia-gőzmalom, Theresien-Dampf-
mühle) szállította az Árpád-szobor 
darabjait a Rakodó völgyébe, hogy 
azután a sikló segítségével felvontat-
hassák a Cenk-tetőre.

A brassói Fe kete-templom építésé-
nél, 1383 és 1424 között spa nyol or-
szá gi kőfaragók is segédkezdtek. Egy 
Gaudi nevezetű kőfaragó Hét fa luban 

telepedett le, innen a Gaudik.
A fuvarozó munka annyira jól jö-

vedelmezett, hogy Gaudi József egy 
hatalmas telket vásárolt a Cenk alatti, 
akkor még be nem épült területen. 
Idős korára a családját abból tartot-
ta el, hogy felparcellázta a telket és 
el-eladogatott kisebb részeket.

A megmaradt telket három lánya 
(Róza, Anna és Mária) részére egyen-
lően szétosztotta, három ház épült a 
Cenk alatt, az Árpád-szobor tövében.

Gaudi József dédunokája, Róza le-
származottja, Csáki Jánosné Demel 
Viktória ma is él, és kiválóan emlék-
szik az Árpád-szobros történetre, az 
udvaron két faragott követ is meg-
mutatott, amelyek az emlékmű szál-
lításából maradtak vissza. Ilyeneket 
találtak még a házak talapzatánál is.

Demel Viktória unokája Kele-
men Kinga, s máris elérkeztünk az 
élménykemping mai tulajdonosai-
hoz. Ha János és Kinga gyerekeit is 
beszámítjuk, hét generáció élt/él 
ugyanabban a házban, ugyanazon a 
területen, amelyet az Árpád-szobor 
kövei fuvarozásának árából vásárolt 
az akkori pürkereci szekeres.

Gaudi József egykori telkének 
kevesebb, mint egyharmada ma is 
elegendő egy luxuskemping működ-
tetéséhez, s a kert hűs fái alól, ha 
a pihenő turista feltekint, a Brassó 
felett őrködő Cenket látja, s a tetőre 
az Árpád-szobrot is odaképzelheti…

1. kép: Az Árpád-szobor egykori kö-
vei a Dragonfly Gardens élménykem-
ping (Brassó, Temeliei utca 3. szám 
vagy Carpatilor utca 28. szám) udva-
rán, Gaudi József telkén.

2. Sátrak és szekerek a Cenk alatt. A 
szekerek az egykori pürkereci fuva-
ros, Gaudi József emlékét idézik.

Megjegyzés
Az előbbi érdekes történek kimaradt 

a Szobor a hegyen - A Cenk-tetőn lévő 
Árpád-szobor története című könyv-
ből, mert a szerző utólag értesült róla. 
Ez is bizonyítja, hogy a kutatást soha 
nem lehet lezárni, mindig előkerül-
hetnek újabb nyomdafestékre méltó 
érdekes történetek, fejlemények. Tör-
ténelmünk feltárása folytonos és fo-
lyamatos feladat, lezárni, véget vetni 
soha nem lehet, esetleg egy-egy feje-
zet végére tehetünk pontot. Ilyen ez a 
Szobor a hegyen című könyv is.

Felhívást szeretnék intézni mind-
azokhoz, akik még tudnak érdekes 
történeteket az Árpád-szoborról, 
akiknek vannak olyan személyes él-
ményeik, amelyek nem szerepelnek 
a könyvben. Kérem, hogy osszák meg 
ezeket velünk, hogy ezek által is minél 
pontosabban rajzolódhasson ki váro-
sunk, Brassó történelme! Köszönöm!


