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Vidéki, helytörténeti,  néprajzi,
honismereti lapok találkozója

Négyfalu, 2005. szeptember 23–25. Vidéki,
helytörténeti, néprajzi, honismereti lapok találkozója

A Hétfalusi Magyar Művelődési Társa-
ság 2005. szeptember 23. és 25. között ta-
nácskozásra hívta azoknak a vidéki és kis-
térségi lapoknak a szerkesztőit, amelyek
rendszeresen közölnek helytörténeti, nép-
rajzi és honismereti témájú írásokat is. Szep-
tember 20-ig 60 valamilyen elérhetőséggel
(telefon, e-mail, postai cím) azonosított, cél-
körünkbe illeszthető sajtóorgánumot szólí-
tottunk meg. Ennyit sikerült beazonosítani
az elmúlt 15 év adatai alapján, de mint ki-
derült, ezek közül időközben több is meg-
szűnt, így 36 lapnak ment el a meghívó. A
rossz idő, árvizek és nagy távolságok miatt
a találkozóra 17 személy jött el Kolozs-
várról, Lövétéről, Nagyszebenből, Gyer-
gyócsomafalváról, Szászrégenből, Buda-
pestről, a Nyárád mentéről, Oroszhegyről,
Brassóból, Hétfaluból.

A bácsfalusi evangélikus egyházközség
lelkésze az esemény előtt pár nappal vissza-
mondta a találkozó előre megbeszélt hely-
színét, a bentlakás épületét, a rendezvényt
így a türkösi római katolikus plébánia Márton
Áron-háza fogadta be. Az itt elszállásolt
és étkező meghívottak a Zajzoni Rab István
Középiskolában tanácskoztak, a meghir-
detett program szerint.

A cél a számbavétel, valamilyen igény
szerinti és célszerű laphálózatba való kap-
csolódás, a hatékonyság és szakszerűség
lehetőségeinek a keresgélése, tapasztalat-
csere. Olyan szakembereket, tisztségvise-
lőket kértünk fel előadásra, akik számítá-
saink szerint segíthetnek céljaink megva-
lósításában (szaksajtó, MÚRE, elektronikus
sajtó, tévéműsor, közalapítványi szaktes-
tületek).

A péntek esti és szombat reggeli bemu-
tatkozáskor a szerkesztők a saját lapjukat
ismertették, kitérve az alapításra, kiadóra,
kiadási költségekre, támogatókra, szerkesz-
tési munkára-gondokra, munkatársakra,
terjesztésre, példányszámra, honlapindítási
lehetőségekre. Kiderült, hogy sok az évti-

zede működő vidéki lap, noha néhány 90-
es években alapított pár évi működés után
megszűnt, egyesek folyamatos kiadása
pedig rövidebb-hosszabb időre megszakadt,
mások, esetleg címet és szerkesztőket
cserélve is megmaradtak. Vannak olyanok,
amelyek a 19–20. századforduló valami-
lyen otthoni lapkiadási hagyományát foly-
tatják, s olyanok is, amelyek első lapalapí-
tási próbálkozásai a helységnek. A legtöb-
bet valamilyen kis helybeli civil szervezet
ad ki, s a szerkesztők az adott település
közéletében amúgy is szerepet vállalók kö-
zül kerülnek. A lapkiadás költségei helybeli
vállalkozóktól, pályázatokból és lapeladás-
ból jönnek össze. A példányszám általában
1000–2000 közötti. A lapot a helybelieken
kívül a környékre elszármazottak olvassák
és legtöbb rendszeresen eljut a nagyvilág
távolabbi vidékeire elszármazottakhoz is.
Kevés az a lap, amely egyetlen települést
szolgál, legtöbb egy településlánc vagy egy
községközponthoz tartozó településcsoport
közös helyi sajtója, vagy egy szétszórtabb
szórványközösségé.

*
Szombaton délelőtt Kovács Lehel István,

aki a tanácskozás moderátora is volt, a
házigazda Hétfalu készülő honlapjából a-
dott érdeklődéssel követett ízelítőt, be-
mutatta a települést és a Hétfalu  című
lapot.

Szabó Zsolt főszerkesztő a Művelődés
című lapot és az erdélyi újságírás hagyo-
mányait, Puskás Bajkó Gábor, a
www.brasso.ro honlapjának szerkesztője
az internetes újságírást ismertette.

A szombat délután a közös programok,
tevékenységek megbeszélésével folytató-
dott. A résztvevők elhatározták:

1. Megalapítják az Írottkő informális szö-
vetséget.

2. A hatékony információcsere érdeké-
ben létrehozzák az Írottkő Yahoo levelezési
listát.

3. Önálló közös
honlapot hoznak létre.

4. 2006-tól kezdődő-
en Erdélyi kalendári-
um névvel évente kö-
zös kalendáriumot ad-
nak ki. Az idén meg-
jelenő első szám a kis-
térségeket és az újsá-
gokat mutatja be. A ki-
adáshoz szükséges
forrásokat közösen te-
remtik elő, a kalendá-
riumot pedig önköltsé-
gen árusítjuk.

5. A szerkesztők fi-
gyelmeztetik egymást
a pályázási lehetőségekre.

6. Évente egyszer rendre más és más
lap szerkesztői szervezik meg az évi tanács-
kozást. 2006. május elején Lövétén,
2007-ben pedig Nagyszebenben
találkoznak, csatlakozva az Európa kultu-
rális fővárosa rendezvénysorozathoz.

7. Jövőtől a kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem újságírói szakán speciális
magiszteri program indítását kérik a szer-
kesztők szakmai továbbképzése érdeké-
ben.

*
Szombaton este a Barcaság 1848–49-

ben című honismereti dokumentumfilmet
nézték meg a tanácskozás résztvevői, és
arról beszélgettek, hogyan kapcsolódik a
tévézés lehetősége az írott sajtóval meg-
közelített feladatvégzéshez.

Vasárnap délelőtt Ambrus Attila
(MÚRE-elnök, a Brassói Lapok főszer-
kesztője, az Illyés és a Communitas Ala-
pítványok Sajtó Szaktestületének tagja)
tartott előadást a kistérségi újságírásról,
valamint ezek finanszírozási lehetőségeiről,
majd meglátogattuk Türkösben a Brassói
Néprajzi Múzeum négyfalusi részlegét.

A rendezvény – az első ilyen jellegű er-

délyi találkozó – mindenképp tanulságos és
hasznos volt. Jelképekben, üzenetekben
sem volt szegényes, hisz 300 éve, 1705.
június 5-én jelent meg a lőcsei Brewer-
nyomdában az első magyar újság, amelyet
Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc fejedelem
személyi titkára szerkesztett, és a Mercu-
rius Hungaricus (Magyar Hírmondó)
nevet viselte. A Nagykőhavas 1848 m ma-
gas híres sziklája – az Írottkő – ihlette szö-
vetség-név pedig ezen lapok szerepére, a
kistérséget, tájegységet formáló alapra u-
talhat, s ezen alapkövek egymásmelletti-
ségéből alakulhat ki Erdély teljes színes
egysége.

*
A szervezők ezúton szeretnék kifejezni

köszönetüket a rendezvény támogatóinak:
az Illyés Közalapítvány, valamint a Com-
munitas Alapítvány Sajtó Szaktestületeinek,
valamint a türkösi római katolikus egyház-
községnek és a Márton Áron Kolping-csa-
ládnak. Sajnos a találkozót Négyfalu Pol-
gármesteri Hivatala és Városi Tanácsa
nem tartotta támogatásra méltónak  –
többszöri felkérés ellenére sem.

Kovács Lehel István
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Lapszámunkat az
Illyés Közalapítvány

támogatta.

Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány

támogatta.

H a m u  é s  g y é m á n t
Miként egyre több kátrányos szilánk,

              ha ég,
Körötted parázsló rongyok kavarognak,
Te lángolsz, s nem tudod, szabad

    lehetsz-e még,
S tiéd-e az, mit birtokodnak mondhatsz.

Vagy csak hamu s csak zűrzavar
 maradna,

Mit kavar vihar, szakadék-mélybe ránt...
És mint örök győzelmek pirkadata,
A hamuban csillaglik-e majd gyémánt?

*
E versidézet Andrzej Wajda 1958-ban

készült híres filmjének, a Hamu és gyé-
mánt-nak templomkapu-boltozata alatt
hangzik el a főhős szájából, aki a történet
lezárásaként a história szemétdombján vég-
zi. A különböző eszközökkel, de végered-
ményben a kikényszerített felejtéssel kon-
szolidáló kádárista hatalom és a román ha-
talom is jól tudta, hogy e filmet Magyaror-
szágon és Erdélyben forgalmazni nem sza-
bad, mert a mozinéző az elhangzott versi-
dézet kulcsszavától megnyíló templomcsar-
nok mélyén 1956 páratlan közösségi áldo-
zatának oltárára, a megízlelt szabadság ha-
muban csillogó gyémántjára láthat. E gyé-
mánt a visszanyerhető emlékezet. És van-
nak idők, amikor nincs veszedelmesebb az
emlékezetnél. Az emlékezet fundamentu-
ma a kultúrának és a történelmi tudatnak,
amelyek nélkül se regionális faluközössé-
gek, se nemzetek önazonossága nem lé-
tezhet. Az önazonosság(tudat) apránkénti
elvesztésével a nemzet lakossággá válik, s
a lakos legmeghatározóbb szinonimája ma
már a fogyasztó, a fogyasztó pedig mo-
dern rabszolga.

Ebben az értelemben nincs kiszolgálta-
tottabb ember a lakosnál. Az idős Kossuth
Lajos keserű elégedettséggel emlékezett
vissza, hogy Magyarország lakóit az általa
is meghatározott 1848-as változások tették
polgárrá, kovácsolták egymással szolidáris,
társadalmi osztályok fölötti közösséggé.

Kossuthról szólva kínálkozó annak meg-
említése, hogy nagy visszhangot kiváltó a-
merikai körútjának egyik tömeggyűlésén
egy Cyprian Kamil Norwid nevű lengyel
költő is részt vett. Nem tartozott nemzeté-
nek könnyen lelkesedni tudó tagjai közé,
de ezúttal Kossuth fellépésének, szavainak
varázshatása alá került. Egyik felolvasó est-
jén az alábbiakat mondta: „Én senki előtt
nem hajtok fejet, és ezért hajthatok fejet a
száraz ágakból összeillesztett kereszt előtt,
s mehetek el fedett fővel Amerika érintetlen
erdőiben, az ősi tölgyek és hatalmas céd-
rusok mellett, (…) A költő csak az igazság
győzelmét akarja! Én senki más előtt nem
hajtok térdet, hacsak nem a források forrá-
sa előtt, ezért tisztelem Kossuthot...”

Istók János világhírű csángó szobrászunk
a Bem-apó szobrával tisztelgett a szabad-
ságszerető lengyel nép előtt, a Zajzoni Rab

István szobrát pedig szovjet tankok zúzták
szét műtermével együtt, 1956-ban.

Koszta József csángó festőnk a Nagy-
bányai Iskola képviselőjeként ecsetével em-
lékezett a szabadságharcra.

Csángó költőnk, Zajzoni Rab István diák-
ként részese volt a szabadságharcnak, és
imádta Petőfit.

Életműve az elnyomás, megtorlás kor-
szakában vált teljessé.

Kossuthot minden felvilágosult gondol-
kodó tisztelte, az általa megálmodott Duna
menti Köztársaságban, kivéve az osztrák
uralkodóházat, amelynek sikerült annyira
egymás ellen uszítania az addig békésen
egymás mellett lakó népeket és nemze-
teket, hogy 150 év távlatából még ma is ez
a mákony a választási kampányok sikere.

Berecki Anna csángó nagyasszonyunk
Kossuthnak küldött szemfedője pedig egy
korszakot zárt le, sajnos számunkra is.

Érdemes azon is elgondolkodni, hogy
Kossuth, Petőfi, Zajzoni, Koszta, Istók, Be-
recki evangélikus vallásúak voltak.

A környező népek történelmük szemé-
lyiségeit többször is megfilmesítették. Ma-
gyarország viszont a mai napig sem készített
nemhogy Oscar-díjas, de legalább egy e-
gészséges dokumentumfilmet se Kossuth-
ról, se Petőfiről, se Zajzoni Rab Istvánról,
hogy ne soroljam a többieket.

Teller Ede világhírű atomfizikusunk, a hid-
rogénbomba megteremtője, előadásaiban
mindig hangsúlyozta, hogy tudományos e-
redményeit a magyar nyelvnek köszönhe-
ti. Petőfi, Ady verseinek tömörsége, a fi-
zikai képletek olyan szintézisét eredmé-
nyezte, amivel a fizikában is új korszakot
lehetett alkotni.

Sir John Bowring az 1800-as években a
nyelvünkről azt mondta: „a magyar nyelv
olyan, mint a terméskő, egy tömbből van,
amin az idő vihara egy karcolást sem ha-
gyott. Nem naptár ez, amely a korok vál-
tozásához alkalmazkodik. E nyelv a legré-
gibb és legdicsőségesebb emlékműve a
nemzeti önállóságnak és szellemi függet-
lenségnek...”

Ugyanő jósolta meg Petőfi születését, és
rokonságunkat a sumérokkal.

Mario Alinei olasz történész pedig bebi-
zonyította az etruszkok magyar eredetét.

A mai napig Magyarország óriási pén-
zekkel támogatja a janicsár Budenz és
Hausdorfer utódait, akiktől a finnek már
rég elzárkóztak.

Keleti múltunk felderítésére és nyelvünk
ősi mivoltának elemzésére nincs pénz.

Körősi Csoma Sándor munkáját szerette
volna Zajzoni Rab István is befejezni. Gye-
rekként a Honterus Gimnáziumban anya-
nyelvét az erőltetett német váltotta fel. Ő
nem lett osztrák, hanem Budapestre ment

és újratanulta a magyar nyelvet, irodalmi
szinten.

Ha netalán feltámadna Zajzoni Rab Ist-
ván, nagy meglepetés érné. Szülőházába
nem engednék be, idegen vásárolta föl. Ne-
hezen értene szót az utódokkal, akik anya-
nyelvünket egyre inkább konyhai szinten
pusmogják. Életét, azaz 30 évét adta a ma-
gyarság és a csángóság jövőjéért, szabad-
ságáért.

És mivel fizet az utókor? Tudat nélküli
bambult ábrázattal, hamuvá züllesztve em-
lékét, értékét. Pedig ő is az összmagyarság
egyik gyémántja. Még a szülőháza sem le-
hetett múzeum.

A kultúra ősi gyökerekből táplálkozó,
más, külső hatásokra nem szoruló, önma-
gának törvényt szabó, korlátok nélküli, füg-
getlen alkotótevékenység eredménye. O-
lyan lelki és szellemi kapcsolat revelálódik
benne, olvasható ki belőle, amely túlmutat
az egyes emberen. Kodolányi János afo-
risztikus maghatározása szerint a kultúra
„a lélek szimbólumteremtő működése”.
Vagy más helyütt, némileg a filozófus Vattai
Lászlót követve, a következőt írja: „ Az em-
beri lélek a tudatlan létezés és a transzcen-
dens létezés között lévő feszültség szen-
vedését a transzcendens világ jelképrend-
szerében oldja fel. Ez a jelképrendszer a
kultúra.”

Ez a kultúra bennünk él, ha él, ezt a kul-
túrát mi éltetjük, ha élünk vele. Heidegger
híres, sokszor idézett gondolata szerint csak
attól kezdve beszélhetünk emberről, mióta
a transzcendens és miközöttünk létrejött a
beszélgetés, csak azóta van idő, azóta van
történelem. A nyelv, mondhatnám azt is,
hogy az előbb említett jelképrendszer lét-
rejötte „az emberi létezés legmagasabb ren-
dű eseménye”. Ezt jelenti az a heideggeri
axióma, hogy a „nyelv a lét háza”.

A kultúra létünknek nemcsak egyik elő-
feltétele, hanem ugyanakkor megtartó e-
rőnk is. Erőforrásunk. A világtendenciák
nem tekinthetők különösebben kultúraba-
rátnak. De azzal is tisztában kell lennünk,
hogy soha, egyetlen úgynevezett „tenden-
cia” sem volt különösebben kultúrakedvelő.
A kultúra ugyanis – különösen hangzik, de
így igaz –, hasonlóan az erkölcshöz, „ter-
mészetellenes”. A természet ellen jött létre,
s a természet jobbára ellene dolgozik. Az
erkölcs, könnyű belátni, lényegét tekintve
a vad természeti törvények érvényesülését
igyekszik korlátozni. Az erkölcs a pusztító
és önpusztító természeti törvények meg-
regulázása, vagy ahogy Székely János
mondja, az erkölcs nem más, mint a ter-
mészet önkorlátozása.

Ha korunk nagy betegségeit számba
vesszük, valószínűleg első helyen kell meg-
említenünk az önkorlátozás hiányát. Ez a

hiánybetegség a köztünk pusztító erkölcsi
válság leginkább szembetűnő jele. Önkor-
látozásra ugyanis csak az képes, aki ismeri
önmagát és ismeri az értékek hierarchiáját,
van határozott értékrendje. A kettő termé-
szetesen megfordítva még igazabb: csak
az ismerheti meg önmagát, aki értékelvűen
tud gondolkozni. Ez természetesen a kö-
zösségekre, a magyar kultúra művelőire és
birtokosaira, a magyarság egészére is ér-
vényes.

A nemzeti kultúra időbeli dimenziói távoli
ködbe vesznek. Ez a köd azonban nem e-
mészti semmivé azt az örökséget, amelyet
például a távoli sztyeppékről hoztunk ma-
gunkkal. A kultúra hagyományozásában,
tudjuk, óriási szerepe van az írásbeliségnek,
az irodalomnak. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a szóbeli kultúra, például az apokrif
népi Mária-himnuszok felejtésre ítélt, szá-
zadokat idéző, sokszor szinte érthetetlennek
tűnő elemei ne tartoznának a kultúrához.
Éppen sokat sejtető homályuk kelt intenzív
érzelmi hatást, s ezek az olykor csak nyelvi
fordulattá kopott emlékek adnak sajátos
színt és illatot kultúránknak. Ennek köszön-
heti valóságát, mással össze nem téveszt-
hető jellegét.

A hagyomány leggazdagabb tárháza a
nyelv (ez természetesen a zenei és forma-
képző nyelvre is vonatkozik), annak olykor
egy-egy villanása elmúlt évszázadokra, ha
nem évezredekre nyithat ablakot. És ez ak-
kor is hat és formál bennünket, alakítja a
nemzeti alkotmányt, ha megfejtésére, pon-
tos értelmezésére olykor nem is vagyunk
képesek.

Közbevetőleg szeretném megjegyezni,
hogy a kultúra nem ismer halott hagyo-
mányt. Legfeljebb alvót, Csipkerózsika-
álomban szendergőt, s megjósolhatatlan,
hogy egy-egy ilyen szunnyadó lehetőség
mikor válik mindennapi életünk alakítójává,
mikor érezzük úgy, hogy a kultúrának egy
már-már elfelejtettnek hitt gesztusa
megszólít bennünket, hozzánk szól.

(Folytatása a 4. oldalon)
Bencze Mihály
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Három kérdés  Dáv id  Ibo lyához

A hétfalusi származású jeles magyar po-
litikussal harmadszorra találkozhatott Hét-
falu magyarsága: először a Barcasági ma-
gyar néprajzi szemle záróakkordjaként, má-
sodszor a millenniumi zászló lehozatalának
ünnepségén, harmadszor az idei Szent
Mihály-napokon. E harmadszori talál-
kozáson a Hétfalu szerkesztőjeként a fris-
sében induló Új Magyar Szó riportere mellé
szegődve arra voltam kíváncsi, hogyan
látszik a politika magaslatából az, ami min-
ket foglalkoztat. Előzőleg a négyfalusi nép-
ünnepély díszmeghívottjaként mondott ün-
nepi beszédet a csernátfalusi evangélikus
templomban a volt magyar igazságügyi mi-
niszterasszony. Miután az alkalmi beszél-
getéshez megfelelőnek találtuk a lelkészi
lakás társalkodóját, a hivatásos riporter u-
tán eléggé keresgélve a szavakat, néhány
helybeli kíváncsi szem- és fültanú jelenlé-
tében kérdezgettem.

H.Gy.: Ha a nemzetet egy folyamhoz
hasonlítjuk, akkor a kisebb-nagyobb
összetevői a folyók, patakok, erecskék,
források lehetnek. A magyar nemzetnek
egy ilyen kis erecskeszámba menő
összetevője a hétfalusi magyarság. Ha
az élvonalbeli politikus ezen a folyón
úszó hajó egyik kormányosa, akkor er-
ről a hajóról hogyan értékelhető ez az
erecske?

A körülményeskedőre sikerült kérdést
követő első mondat derűsen vezette át
a beszédet a tartalmas válaszba.

D.I.: Én úszni tudok, nagyon jól tudok
úszni, de nem vagyok egy hajós alkat... A
templomban is beszéltem erről, hogy minket
megtanított a XX. század az ország, a haza
és a nemzet fogalmának a külön megfo-
galmazására. Ha igaz, hogy e nemzet maga
ez a közös emlék a múltból és közös a jö-
vőbe vezető terv, hát akkor ez a több mint
ezer éves közös emlék, ez hihetetlen sok
kis részből tevődik össze és nemcsak tör-
ténelmünk jelen alkalmaiból, hanem szo-
kásokból, hagyományokból, kultúrákból.
Ebben ennek a barcasági csángó vidéknek
mindig megvolt a maga sajátos, még a kör-
nyéken élőktől is elkülönülő, nagyon jelleg-
zetes kötődése. Más volt az öltözködése,
más e kultúra táncbéli megjelenítése. Hát
ettől szép egy nagy nemzet, hogy annyi kis
részből tevődik össze. Ami színesebbé teszi
ezt az egész palettát. Minden ember valahol
az elődeiben, a kultúrájában és a hagyo-
mányaiban is él, ezért van komoly jelentő-

sége annak, hogyan tudjuk a nagyobb kul-
túrán belül ezeket a kis kultúrákat is ápolni,
megtartani, erősíteni az emberekben az a-
zonosságtudatot. Ehhez a kis közösséghez
való tartozás egyébként pedig jelenti azt is,
hogy a nagyközösségben is megvan az ő
maga helye.

Kedvem lett volna, és az olvasó számára
is hasznos, ha további részletezés felé foly-
hatna a beszéd, melyből példázatszerűen
kibomlana kis- és nagyközösség viszonyá-
nak egy személyesen is hitelesített, ajánlható
mintája is. Mégis a második kérdés felé ka-
nyarodtam.

H.Gy.: Az anyanemzet támogat is ben-
nünket ebben. A kérdés az, hogy meg-
felelő-e az, ahogyan elképzeli ő ezt a
támogatást... Mert egyre bonyolultabb
ezeknek a központtól távoli vidékeknek
a gondrendszere. Úgy gondolom, hogy
ezeket a gondokat nem elegendő sab-
lonszerűen megközelíteni, csupán
annyira lebontva, hogy vannak egyház-
hoz kapcsolódó gondok, iskoláztatás-
sal, gazdálkodással kapcsolatos gon-
dok. Vajon nem lehetne olyanszerűen át-
alakítani ezt a támogatási rendszert,
hogy előbb szakértők elemezzék, s a he-
lyet ismerőkkel közösen dolgozzanak ki
valamilyen stratégiát, egy jövőt bizto-
sabban megmarkoló tervet és azután ezt
támogassák?

D.I.: Nincs az a rendszer, amin javítani
nem lehetne. Erről szól minden évi költség-
vetési vitánk, és nyilván sokat kellene
javítani ezen. Tökéletesen leképezni nem
fogja tudni soha a helyi problémákat. Vala-
milyen általánosítás minden támogatási
rendszerben van. Nem a kisebbségi támo-
gatásokra gondolok, hanem a családtámo-
gatásokra, a betegségi vagy öregségi tá-
mogatásokra. Valamiképpen általánosítani
kell, mert nem lehet 1200 problémára 1200
féle megoldási javaslatot adni. Biztos, hogy
tökéletesíteni kellene a határon túli
magyarok támogatását. Én nem ebben
látom a legnagyobb problémát, hanem
abban, hogy a GDP-nek egy meghatározott
százalékában kellene megállapítani azt,
hogy mennyi összeget szán évente a
határon túli magyarokra az anyaország,
ezután pedig a helybeliek az ön által el-
mondotthoz hasonló vagy nem hasonló elv
alapján, de maguk rendelkeznének azzal,
hogy adott esetben milyen prioritásokkal a-
karják szétosztani.

Ezt a kérdést azért sem akartam tovább
feszegetni, mert a válasznak ettől a pont-
jától kezdve már nem az, ami engem eb-
ből érdekel, s látszólag gondmentesebb
terület felé fordultam.

H.Gy.: Ezelőtt öt évvel lekértük a mil-
lenniumi zászlót. Akkor kettős célunk
volt ezzel: az egyik az volt, hogy erősít-

sük ezzel a mi közösségünket az anya-
nemzethez kötő szálakat, a másik pedig
az volt, hogy ezt a közösséget magát, a
közösséget belülről összetartó szálakat
erősítsük. Ez csak részben valósult meg,
sokkal kevésbé, mint amennyire mi gon-
doltunk, amikor ezt az ünnepet megszer-
veztük.

D.I.: Hogy a zászlót miért hoztuk, az tel-
jesen egyértelmű volt. Egyedül kapta meg
ez a vidék anélkül, hogy nagyobb egyház-
közösség lett volna. Pontosan azért, mert
ez a keleti magyarság mindig kétszer annyit
szenvedett, mint a bennebb élő magyarság,
másrészt pedig a Jóisten segített nekünk
abban, hogy ez sikerült nekünk, Nemes-
kürty professzorral együtt. Talán nekem az
is elégtétel, hogy azóta is járja a templomo-
kat. Éppen most beszéltem Etelka tanár-
nővel, aki azt mondta, hogy csak azt láttam
volna, mert az egy dolog volt, hogy átvettük
a zászlót, de kiderült, hogy amikor elviszik
a templomokba, ott az emberek hogyan fo-
gadják a zászlót. Ez azt jelenti, hogy meg-
valósult az a cél, amiért mi 2001-ben ezt a
millenniumi zászló-sorozatot elindítottuk és
legyen ettől független minden más politikai
kérdés. Az, hogy ezerévente egyszer meg-
ünnepeljük államalapításunkat, a keresz-
ténység felvételét, egy kerek ünnepségso-
rozat része volt, és itt is segített a nemzeti
összetartozásunknak az erősítésében, se-
gített abban, hogy méltó emlékünnepek le-
gyenek, hogy pozitív élményként éljék meg
ezeken az alkalmakon ezek az emberek a
magyarságukat.

Nyilvánvaló, hogy vannak aktuális
problémák, amelyek teljesen függetle-
nek a zászló-ügytől.

Köszönöm a válaszokat. Annál is in-
kább, mert nem lévén profi kérdező,
megnehezítettem a beszélgetőtárs dolgát
azzal, hogy a kérdések közti összefüg-
gések csak a mi számunkra érthetőek,
s talán mindössze néhányunk számára
egyértelműek. Köszönöm, hogy ezen a
harmadik találkozáson is szót válthat-
tunk az iskoláról, noha ez most más lap-
ra tartozik.                 Hochbauer Gyula

Az iskolában írunk,
Olvasunk. Sok betűt
Összekavarunk.
Piros pontot és feketét
Szemétbe nem dobunk.

Csíki Zsuzsanna másodikos

Mese-beszéd, mese-szó,
Olvasgatni jaj de jó!
Iskolába ha megyünk,
Olvasás a kedvencünk.

Miklós Botond másodikos

Hiedelemvilág

G y e r e k v e r s e k

2. Személyek (nők, férfiak)
Táltos: Tudással születő, kiválasztott. Ké-

pességeit a plusz csont árulja el. Szüle-
tése után rögtön megszólal. Általában
csak jót tesz, gyógyít, szerencsét hoz.
Állítja, hogy mágia csak egy van, de lehet
jóra is és rosszra is használni (fehér vagy
fekete mágia). Csak a fehér mágiát al-
kalmazza és kapcsolatban áll a pozitív
természetfölötti lényekkel. Antropozoo-
morf, leginkább lóvá, bikává vagy ökörré
változik át, hogy segíteni tudjon. „A csás
ökröt Szilajnak hívták. A fiú minden-
nap kihajtotta az ökröket a legelőre.
A mostohaanyja mindig korpából sü-
tött neki kenyeret merendébe. A táltos
ökör megsajnálta, és egyszer megszó-
lította: – Édes jó gazdám, te csak kor-
pakenyéren élsz? Van a jobb szar-
vamban elég eleség, csak el ne árulj.
Húzd ki a jobb szarvamat, s azt egyél
belőle, amit akarsz.”

Bojszorkán, bojszorkán mestër: A ne-
gatív emberfeletti hatalommal bíró élő
személyek legmagasabb fokozata. Ál-
talában nők vagy lányok, férfi változata
is létezik, de ritkább. A boszorkány a ron-
tó vagy fekete mágia képességeinek bir-
tokosa. Ha a kezét kenőccsel megkeni,
lóvá vagy kecskebiékává tud változni.
„Egyszer egy férfi meglátta, amint este
a felesége átváltozott, elvitte a kovács-
hoz és megpatkoltatta. Reggelre a fe-
lesége az ágyban volt, de a kezén és
a lábán patkó volt.” A boszorkány rá-
olvasó tudományát úgy hagyja másra,
hogy amikor haldoklik, megszorítja az il-
lető kezét és seprűt ad a kezébe. „Szent
György napján tűzz kapudra tüskét,
s a boszorkányok kerülik udvarodat.”

Siska: Rontó asszony. Kevesebb hatalom-
mal bír, mint a boszorkány, betegséget
tud hozni, balszerencsét és rontást.

Tuduós, tuduós asszon: Természetfeletti
képességgel, mágikus többlettudással
rendelkező személy. Gyógyítani tud, látja
a földbe rejtett kincset, a távol lévő álla-
tokat, elveszett tárgyakat és személye-
ket. Jósolni is tud. Tudása viszont inkább
ördöngös. „Egyszer arra vállalkozott
a tuduós asszon, hogy 4 forintért és
egy rend új öltönyért a temetőben
visszatéríti a hűtlen szeretőt.”

Guruzsluó asszon, guruzsluó, guruzs-
más: A mindennapi mágia szakemberei.
Gyógyítani is próbálkoznak, általában ke-
vés sikerrel. Átkokat tudnak szórni, a
rontás specialistái. „Bácsfaluban Kiss
Mihálytól ellopták bugyilárisát 320
frttal. A károsult minden alkalommal
rettenetes átkokat szórt a tolvajra.
Ezektől megrémülve, a tolvaj vissza-
juttatta Kissnek a bugyelárisát.”

Kovács Lehel István
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H a m u  é s  g y é m á n t
(Folytatás a 2. oldalról)

A nemzeti kultúrának azonban nemcsak
időbeli, hanem térbeli dimenziója is van: tér-
beli kiterjedése és határai. Ezek, ahogy már
az eddig mondottakból is kiderült, koránt-
sem esnek egybe az országhatárokkal. Ezt
az alkotmányt – azaz a nemzeti kultúrát –,
annak szellemét és követelményeit (mert
természetesen ez is hozzátartozik az alkot-
mányhoz) szinte ösztönösen és akaratlanul
azok is elismerik (el kell hogy ismerjék),
akik ennek a kultúrának a „nyelvét beszé-
lik”. Ebben az összetételben a „nyelv” épp-
úgy többet jelent, mint ahogy a „beszédet”
is általánosabb értelemben használom. Ezt
a nyelvet beszéli Kodály Zoltán, mikor ze-
nét szerez, ezen a nyelven szólal meg Rippl-
Rónai József, mikor fest vagy Medgyessy
Ferenc, mikor a Táncoló nő című szobrát
mintázza, Nagy László, mikor verseit írja,
vagy ahogy egy magyar turista Stockholm-
ban viselkedik.

Ezeknek a nyelveknek a nyelvtana min-
den látszólagos különbségük ellenére is egy
bizonyos szinten ugyanazoknak a törvé-
nyeknek, ugyanannak az „alkotmánynak”
szellemét sugallják. Mert a nemzet a kul-
túrában határozza meg magát, és a kultúra
a nemzet alkotmánya. Ahol ezt a nyelvet
beszélik, használják, az a terület az egyete-
mes magyar nemzeti kultúra elidegeníthe-
tetlen része. A nemzeti kultúra területi ki-
terjedését, azaz dimenzióit ábrázoló térké-
pen kitüntetett hely illeti meg kultúránk e-
gyik ősi fészkét, Erdélyt, hisz ennek az al-
kotmánynak több fejezetét Erdélyben és
erdélyiek írták.

1530 körül 25 évig jártak a hajók Kons-
tantinápoly és Marseille között, rabszolgák-
kal kereskedve. Provence 15 falvát elpusz-
tította a pestis. A franciák a törököktől vá-
sárolt magyar rabszolgákkal népesítették
újra. Hétfalusi csángók is lehettek köztük.
Ez volt Mohács egyik következménye.

Mikes Kelemen elmond egy torokszorító
esetet. Rákóczi Ferenc fejedelem udvara
hajón utazott Franciaországba, azon az út-
vonalon, amelyen másfél századdal előbb
Provence-ba vitték a magyarokat. A nyílt
tengeren ismerős énekre füleltek föl. Az
evezőkhöz láncolt rabok énekeltek. Magya-
rul!

A fejedelem és uradalma tovább evett-
ivott, nem érdekelte a rabok éneke, ma-
gyarsága.

Pedig a fejedelem a magyar szabadsá-
gért harcolt. De egy-egy nép egységét nem
az anyanyelv táborában látták. A haza e-
dénye számukra nem a nemzeti nyelv volt.
1945 óta ilyen utazó fejedelem Magyaror-
szág a kisebbségi létre kényszerült magyar-
sággal. Magyarul síró rab énekünket hall-
ják, de ők ünnepelnek tovább, hisz a nem-
zetet ma sem az anyanyelvben látják.

Pedig minden nép számára a közösség
kötelékei közül a legerősebb az anyanyelv.
Az írek és a skótok akkor kívántak ma-
guknak az angoltól külön közösséget terem-
teni, amikor anyanyelvük elvesztése befe-
jeződött, amikor már angolul beszéltek.

A flamand nemzeti törekvések előfutára,
De Coster – az Eulenspiegel szerzője –
franciaellenes műveit franciául írta, külön
ingerültséggel azért, hogy ősei nyelvétől is
megfosztotta Racine és Voltaire népe.

Ma szemtanúi lehetünk annak, hogy a
kihaltnak vélt ír, skót, héber nyelvek újra
virágoznak.

Mi lesz a magyar nyelv jövője a Barca-
ságon? – ezt kérdezné Zajzoni Rab István
is.

Zajzoni Rab István, aki több nyelvet be-
szélt, az Új Márciusi Ifjúság mozgalomhoz
csatlakozott, Táncsics Mihály jobbkeze-
ként. E mozgalom célja az volt, hogy a ma-
gyar függetlenség kikiáltásával egy időben
az olaszok, szerbek, csehek, románok, len-
gyelek és moldvaiak is mondják ki az oszt-
rákoktól való elszakadást, 1860. március
15-én, megalakítva a Dunai Konföderációt.
Táncsics terve az volt, hogy a húsvét-déli
harangszó megkondulására az egész ország
egyszerre fogjon fegyvert. Sajnos az oszt-
rák titkosrendőrség szétzúzta ezt a szép ál-
mot, amit jó lenne, ha az Európai Unió fel-
vállalna. A Deák-féle kiegyezés pedig a
Kossuth által jósolt Trianonnal végződött.

Aki a Kárpát-medence, sőt, Közép-Eu-
rópa jövőjét tartja szem előtt, az nem ke-
rülheti meg Trianon problémakörét. A ma-
gyarság ezen sorskérdése egyúttal Közép-
Európa jövendőjének a sorskérdése is. Ke-
vesen foglalkoztak eddig azzal, hogy a tri-
anoni szétdarabolásból születő utódállamok
mit nyertek és mit veszítettek a korábbi ál-
lapotukhoz képest. Nyertek ugyan terüle-
teket, de – Romániát kivéve – nem annyit,
hogy ez lehetett volna további fejlődésük
záloga. Románia pedig sem társadalmilag,
sem gazdaságilag, sem kulturálisan nem volt
érett és alkalmas arra, hogy az elcsatolt
Erdélyt legalább az addigi életnívóján tartsa:
a román fennhatóság egyedül a lezülleszté-
séhez, a balkanizálódásához járulhatott
hozzá. Mind Erdély, mind Kárpátalja, mind
a Felvidék, mind a Vajdaság, mind az
Őrvidék és mind a Délvidék elcsatolása
Magyarországtól olyan mesterséges állam-
alakulatok megalakítását engedte meg, me-
lyeknek létezését nem igazolta a történe-
lem, s nem csoda, hogy maguktól szétbom-
lottak. Az elmúlt évszázad történelme azt
viszont igazolta, hogy aki felelősen gondol-
kodik a jövőről, annak tudnia kell, hogy a
Kárpát-medence hosszú távon hatékonyan
csak együtt állhat talpra, de darabokra szab-
daltan sohasem. Az elmúlt 85 év tanulságai
közé tartozik, hogy azok, akiket te-

rületgyarapodással jutalmaztak, nemcsak
azért nem tudtak az érett demokráciák fej-
lődési útjára térni, mert odadobták őket a
sztálinizmusnak, hanem azért sem, mert ki-
szeletelve a Kárpát-medencéből, megfosz-
tották őket az eredetileg adott haladás ele-
mi lehetőségeitől, a több évszázad alatt tör-
ténelmileg kialakult egymásrautaltság és e-
gyüttműködés áldásától.

Végezetül egy érdekes eset. A nagy e-
gyéniségek fizikai haláluk után is élnek és
tevékenykednek.

A több mint ötezer lelket számláló és Bu-
karestben élő hétfalusi csángóság, Papp
Béla orvos kezdeményezésére, 1932. no-
vember 27-én, Zajzoni Rab István költő szü-
letésének századik évfordulójára emlékün-
nepséget rendezett. Az ünnep hatalmas er-
kölcsi és anyagi sikerrel zárult. Ez tette le-
hetővé 1933. július 2-án a bukaresti magyar
evangélikus egyházközösség megalakulá-
sát, és önálló templomának a felépítését.

Az 1990-es változások után a hétfalusi
csángóság önálló iskolájának a Zajzoni Rab
István nevet adta.

Íme Zajzoni Rab István templomot és is-
kolát adott népének, teljesítve Reményik
Sándor – axiómáját – megmaradási törvé-
nyét.

Nekünk, utódoknak kötelességünk bené-
pesíteni a templomot és az iskolát, ez a jö-
vőnk jelene.

Fizikai testünk vége por vagy hamu, de
lelkünk mélyén ott a gyémánt.

Adja Isten, hogy a gyémánt csillogása
világítsa Jövőnket!

Elhangzott 2005. október 1-jén a
csernátfalusi Szent Mihály-templomban,
a hétfalusi Szent Mihály-napok ünnep-
ségének keretén belül.

Bencze Mihály

Z e n é l ő  N é g y f a l u
„Vígan énekelj az Úrnak,

te egész föld!” (100. zsoltár)
*

Ez lehetett volna a mottója annak a kon-
certsorozatnak, amely még a nyár elején
elkezdődött itt Négyfaluban. A négyfalusi
Polifónia kórus Gyerkó András tanár úr
vezetésével magyarországi vendégeket fo-
gadott az elmúlt nyáron, Dunaföldvárról a
Cantemus Vegyeskar-t és Kemenesma-
gasiból a Citera és Énekegyüttes-t.

Örömmel szívünkben lestük Négyfalu fő-
útját július első napján este úgy 7 óra körül.
Mikor tűnik már fel az a magyar busz, mely
kedves barátainkat, a dunaföldvári Cante-
mus kórus tagjait rejtegeti? – És megér-
keztek! A négyfalusi kórus tavaly májusban
vendégszerepelt a XXVIII. Bárdos Lajos
fesztiválon Budapesten. Házigazdáink, ven-

déglátóink a dunaföldváriak voltak, kikkel
a barátság elkezdődött ott és most itt
folytatódott. E találkozóknak az együttléten
túl a közös beszélgetések, kirándulások mel-
lett legkiemelkedőbb része az ének, a hang-
verseny. Kedves barátaink már vasárnap
délelőtt az új római katolikus templomban
a mise alatt elkezdték az ünnepi hangver-
senyt, énekeikkel dicsérték az Urat! Va-
sárnap délután közös hangversenyre került
sor a csernátfalusi evangélikus templom-
ban. A Cantemus kórus Regényiné Gelen-
csér Irén karvezető irányításával szebbnél-
szebb kórusműveket szólaltatott meg.
Hangversenyüket a tisztán csillogó ének-
hang mellett színesítette a szólóének, az
orgona és a harsona. A közönség lelkes
tapssal jutalmazta ezt a mindannyiunk szá-
mára különleges élményt nyújtó
hangversenyt.

Augusztus második hetében a négyfalusi
kórus újból vendégeket várt, a Vas megyei
kemenesmagasi Citera és Énekegyüttes-t.
Ez a kapcsolat már régebbi, majd 10 éves.
Kedves barátaink már negyedszer járnak
a Barcaságon, sok jó barátság kovácso-
lódott össze. A sóbánya, a bolnoki libegős
túra, kastélylátogatás, az erdő zsongása, a
madarak csicsergése, a patak csobogása,
a sült szalonna illata, a focimeccs, a Szeptim
együttes – mind hozzátartozik ahhoz a
héthez, mely nem múlott el nyomtalanul a
szívekben. A bükszádi falunapokon bemu-
tatkozó Citera és Énekegyüttes jutalma a
lelkes közönség elismerő nagy tapsa volt.
Vasárnap Csernátfaluban Négyfalu népe
újra koncertre gyűlt össze, ahol a keme-
nesmagasiak Sebestyén Zoltán tanár úr
vezányelte és a négyfalusi kórus Gyerkó
András tanár úr vezényelte közös hang-
versenyét hallgathattuk meg. Az elhangzott
kórusművek, népdalfeldolgozások, népdal-
csokrok citerakísérettel, a citeraegyüttes
külön előadása és az a bizonyos szorosjá-
ték – mikor a szomszéd citerája jobb, tehát
azon is játszom egy kicsit – igazi élményt
nyújtott a hallgatóságnak. A közönség lel-
kesen részt vett az előadáson, szűnni nem
akaró tapssal jutalmazott és énekelt!

Augusztus 19-én a türkösi evangélikus
templomban is volt kórushangverseny. Ez
alkalommal a budapesti Vass Miklós ka-
marakórus egy kis csoportja látogatott
Négyfaluba. A kórusművek legszebbjeiből
énekeltek, magyar zeneszerzők kórusmű-
vei is felcsendültek. Szívet-lelket melengető
zene volt a legjavából. Az öröm ott dalolt a
lelkekben.

Énekelni tehát szép és jó és kell, de ne
egymagunkban, hanem közösségben, kó-
rusban, hiszen így másképp hat. Életünkhöz
hozzátartozik az éneklés – erről nem szabad
megfeledkezni soha.

Kovács Klára Ildikó
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