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Alapította és szerkesztette (19061911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

 Kovács Lehel István

Jakab András év Hétfaluban
100 éve, 1906. augusztus 12-én látta meg
a Hétfalu elsõ száma a nyomdafestékes
napvilágot Bácsfaluban, és ekkor köszönthette a három hónapos Jakab Andrást, akibõl késõbb szobrászmûvész lett, Istók János után a második bácsfalusi csángó-magyar szobrászmûvész.
1906. május 5-én született a szegény
bácsfalusi evangélikus harangozó fiaként.
A brassói faipari iskolában tûnt fel tehetsége s mint jó tanuló, sokat ígérõ fiút az evangélikus gyámintézet segítette tanulmányainak folytatásában.
A gyámintézet szerény támogatásával
Bukarestbe ment, hogy beiratkozzék a képzõmûvészeti fõiskolára. Az elsõ idõben végigszenvedte a diáknyomor minden elképzelhetõ nélkülözését. Kint lakott az egyik
legtávolabbi külvárosban, a Beluban, majdnem egy órai járásra a villamos végállomástól, s onnan gyalog járt be mindennap
a fõiskolára, mind a csikorgó téli hidegben,
mind a fõvárosi kánikula rettentõ hevében.
A napi tizenhat kilométeres gyaloglás, a
fázás és hiányos táplálkozás megviselhette
amúgy is gyenge szervezetét, de akaratát,
a mûvészethez való ragaszkodását és saját
tehetségébe vetett hitét nem törhette meg.
Kitartóan dolgozott, s rögtön feltûnt tanárainak, akik kitüntetõen foglalkoztak vele,
és a legszebb jövõt jósolták neki.
A kiváló képzõmûvészeti fõiskolás ifjút a
bukaresti magyar társadalom vette pártfogásába. Két áldozatkész orvos, Bakk Elek
és Papp Béla gondoskodtak két-két évig
fenntartásáról. S az anyagi gondoktól némiképp mentesült fiatalember akkora lendülettel látott munkához, hogy már diákkorában a Hivatalos Szalon csaknem valamennyi kiállításán több munkájával szerepelt, sõt elõkelõ díjakat is nyert. Ezek a sikerek hamar forgalomba hozták a nevét, a
fõvárosi lapok elismerõ bírálatokat közöltek
modern felfogású, mély elgondolással és

fejlett technikai készséggel mintázott szobrairól; hivatalos tényezõk sem tagadták
meg tõle az elismerést, de azt nem tudta
elérni a tehetséges ifjú, hogy ösztöndíjjal segítsék pályafutását.
Képzõmûvészeti tanulmányainak elvégzése és a rajztanári oklevél megszerzése
után mégis sikerült elérnie azt, hogy külföldi
tanulmányútra menjen. Budapesten dolgozott, s ottani illetékes körök nemcsak hogy
igazolták a bukaresti mûvészkörökben róla
kialakult jó véleményt, hanem lehetõvé tették számára, hogy néhány hónapot Olaszországban is eltöltsön.
Megerõsödve és kiszélesedett látókörrel
érkezett haza Bukarestbe. Dolgozott, kiállításokon vett részt, sok energiát pazarolt
mindenféle pályamunkák elkészítésére, fel
is mutatott gyönyörû eredményeket, néha
nagy megalkuvásokra is vállalkozott.
Rövid idõre sikerült segédtanári állást
kapnia az egyik fõvárosi iskolában. De nem
véglegesítették. Messzi vidéken, Silistrán
kapott volna ugyan címzetes tanári kinevezést, de õ ezt nem fogadta el. Az volt a
meggyõzõdése, hogy nem szabad eltávolodnia a mûvészi élet hazai központjától, ahol
fejlõdésének biztosítékát, szabad mûvészi
pályán való megélhetésének lehetõségeit
látta.
Közben megházasodott, azonban román
felesége és új családi viszonyai kissé eltávolították a magyar élettõl. Mûtermet rendezett be a takaros kis villában, ami felesége
hozománya volt. S megkezdõdött számára
a szabadfoglalkozású mûvész küzdelmes
élete.
1938-ban Bukarestben nagysikerû önálló
kiállítást rendezett mûveibõl, amelyrõl sokat
írtak a fõvárosi lapok.
*
Sajnos életútjáról nagyon keveset tudunk, ennek részleteit nem igen ismerjük. De ennél többet tudunk haláláról,

Jakab András: Áldozat
amely hónapokig téma volt a bukaresti tudtak semmirõl semmit, egyszerûen
köz- és társadalmi életben.
kitették a villa kapujára a cédulát, hogy van
*
kiadó szobájuk.
33 éves volt, és amikor 1938. január 23A súlyos influenzában szenvedõ, megvián az Aviator Iliescu utca 15. szám alatti selt szervezetû Jakab Andrást annyira felcsaládi villájába új lakót fogadott, nem sejt- izgatták az események, hogy a rendõrségen
hette, hogy ez hozza el számára pár nap szívrohamot kapott és elájult. Injekciókkal
múlva a véget.
sikerült õt életre kelteni.
Az új lakó ugyanis Vasile Cristescu tanár
Szervezete azonban nem bírta sokáig. Javolt, a légionisták hét éve hiába keresett kab András szobrászmûvész 1939. február
vezére, aki mindjárt ki is fizette elõre a la- 13-án elhunyt.
kásért és ellátásért kért 1500 lejt.
Temetésére eljöttek öreg szülei BácsfaA költözés  besúgók útján  hamar a luból. Megtörten siratták fiúkat, aki elindult
rendõrség tudomására jutott, ezért megfi- Hétfaluból, hogy dicsõséges pályát fusson
gyelés alá vették a csendes utca villaépü- be, de akit új családi összeköttetései olyan
letét és január 28-án a késõ esti órákban, tragikus folyamatba sodortak, amelyhez az
mikor az utca teljesen néptelen volt már, õ népének semmi köze sem volt.
rendõrkülönítmény vette körül a házat és
*
mindkét bejáraton behatoltak a rendõrszerA 2006-os évet a Hétfalusi Magyar
vek a villába.
Mûvelõdési Társaság Jakab András
Mialatt fent az emeleten harc folyt Cris- évvé nyilvánítja, és májusban megszertescu és a rendõrök között, amely során a vezi a Jakab András emlékkiállítást. Ez
légionárius vezért agyonlõtték, lent a úton megkérünk mindenkit, akinek
földszinten õrizetbe vették Jakab Andrást, Jakab Andrással kapcsolatos anyagok
a feleségét és a cselédjeit is. A vannak birtokában, vegye fel a kapháztulajdonosok kijelentették, hogy nem csolatot újságunk szerkesztõségével.
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 Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

C s e p p n y i

k ö s z ö n t é s Bereczki Anna-emlékszál

 Elnézését kérem  mondta egyszer
az óceánban egyik hal a másiknak. 
Ön idõsebb és tapasztaltabb, mint én,
ezért valószínûleg tudna nekem segíteni.
Mondja már meg, hol találom meg az
Óceánt? Mindenütt keresem, de hiába.
 Az Óceán  mondta az öregebb hal
 az, amiben most is úszol.
 Ez az? De hát ez csak víz. Amit én
keresek, az az Óceán  mondta a fiatal
hal, s elégedetlenül tovább úszott, hogy
valahol másutt folytassa a keresést.
( )
Kis hal, hagyd abba a keresést! ( )
Csak maradj csendben, nyisd ki a szemedet, és nézz! Nem tévesztheted el.
(Anthony de Mello)
*
Régen voltam én már az óceánt türelmetlenül keresõ, ifjonti hévtõl hajtott fiatal
hal, de azért mindig hálát adok, hogy életem
titkos áramlatai olyan tapasztalt, idõsebb
halak mellé sodortak akkor, mint a most
kilencvenedik életévét betöltõ KOVÁCS
LÁSZLÓ nyugalmazott evangélikus lelkipásztor. Hálás vagyok türelméért, kitartásáért, aminél csak szeretete és szerénysége nagyobb, s amelyekkel oly sokszor
megpróbált meggyõzni arról, hogy az Óceán az, amiben most is úszol. És ez a
meggyõzés meggyõzõdésbõl táplálkozott,
olyan ember meggyõzõdésébõl, aki már elérte az Óceánt.
Mert Adyhoz hasonlóan õ is végigjárta
az utat az Értõl az Óceánig, ha nem is földrajzi értelemben, de lelkiben mindenképpen.
Hiszen az Arad megyei Borosjenõn, kilecven évvel ezelõtt kezdõdött út keresztülkasul behálózza szép Erdélyországot, és
nemcsak azt. Pályája kezdetén határátlépési engedélyre volt szüksége, hogy a bécsi
döntés következtében két külön országba
került Nagyvárad és Arad közt ingázva végezhesse szolgálatát. Késõbb aztán a Székelyföldi Misszió központjából, Sepsiszentgyörgyrõl néha még gyalog is el kellett jutnia
Kézdivásárhelyre, ami ma gépkocsival bõ
húsz perc alatt megtehetõ távolság. És
templom épült itt is és ott is. Mint ahogy
templom épült következõ szolgálati helyén,
Bukarestben is, ami annak idején igencsak
komoly eredménynek számított, és komoly
befolyással bírt az Erdélyen kívülre szakadt
magyar evangélikusok szellemi életére. Az
ötvenes évek végén állapodott meg aztán
a barcasági Négyfalu ötödik gyülekezetében, Hosszúfalu Fûrészmezõn, és innen vo-

nult nyugalomba 57 évi lelkészi szolgálat után. Nyugalomba vonult, de nem tétlenségbe, mert bibliaórán, imahéten, szeretetvendégségeken számíthatunk rá. Szeretetteljes bölcsességére pedig a hétköznapok során. Még mindig.
Csodálatos életút, rendkívüli pálya 
mondhatnák erre az õt alig  vagy csak
kevésbé ismerõk. Mire õ csak mosolyogna
szerényen és azt mondaná, hogy semmi
rendkívüli nincs benne annak számára, aki
idejében fölismerte maga körül a szolgálat
és a szeretet Óceánját, és aki hálás szívvel
jól is érezte magát Benne. Kilencven éven
át. Ennek a kilencven évnek a bölcsessége
talán megnyugtató választ adhatna olyan
kérdésekre, hogy mi változtatja a sok vizet
óceánná, hogyan teheti az ember szolgálatés életterét olyanná, ahol életeket építve teljesítheti a rábízott feladatokat, sáfárkodhat
a Gazda által rábízott tálentumokkal. És
közben derûs, megelégedett legyen, mai szóhasználattal: jól érezze magát a bõrében. A
válasz egyszersmind egy gyümölcsben gazdag élet titkos receptje is lehet.
Tizenöt évvel ezelõtt  amikor az akkori
felsõ egyházi vezetés köszöntötte õt 75. születésnapján  Laci bácsi így fogalmazta meg
a hosszú élet titkos receptjét: Hetvenöt
év, emberi szemmel nézve, bizony hosszú
idõ. Istennek legyen hála, hogy végigjárhattam, 51 évi lelkészi szolgálattal együtt. Az Õ bûntörlõ kegyelme legyen
mulasztásaimon, s ha az Õ magvetésében, Szentlelke erejébõl mégis végezhettem valamit, azt kérem csak, hogy azon
maradjon meg továbbra is az õ áldása.
A recept tizenöt év távlatából is élõ, használható.
*
Kant, a híres filozófus végtelenül pontos
ember volt. E tulajdonsága kapcsán mondotta egyszer valaki: Csodálom Kantot,
aki után órát lehetett igazítani, de még
jobban csodálom azt, aki után Kant az
óráját igazította. Csodálom a kilencven
éves Kovács László pályáját, bölcsességét,
szellemi frissességét, és köszönöm annak,
Aki õt ezen a pályán megtartotta mindmáig.
Családjának, gyülekezeteinek, nekünk.

Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma támogatta.

Négyfalu fõterén, a szoborral szemben
áll egy szép, emeletes épület, ma városháza.
Egykori tulajdonosa Sipos Jánosné Bereczki
Anna volt, tõle örökölte Tompa Istvánné
Gödri Anna. A házat az 1920-as évek végén eladták és Zajzonba költöztek. A
Jancsi-villában laktak, a két öreg és egyik
unokájuk, Boci, aki szellemi fogyatékos volt,
talán valami csecsemõkori betegség következtében. Szép kis fürdõhely volt Zajzonfürdõ, néhány formás villával, borvízkúttal,
sétatérrel, melyben külön pavilonban
minden délután 6 órakor zenekar muzsikált.
A villákat fürdõvendégeknek adták ki, a
borvízet palackozták (ez bérbe volt adva)
s ezek jövedelmébõl tartotta fenn magát a
család. De a gazdasági válság miatt a megcsappant jövedelem alig-alig tudta fedezni
a szükségleteket. Annus néni (Bereczki
Anna leánya) elég gyakori vendége volt
családunknak, s valahányszor meglátogatott, csakúgy ömlött belõle a panasz: Hát,
tudod, szívem... és könnyekkel a
szemében sorolta ezernyi gondját-baját.
A második világháború csak súlyosbította
a bajokat, s hova-tovább már az István bácsi
fõszolgabíró nyugdíjára szorultak.
István bácsi (Dr. Tompa István) 1948ban meghalt. (A zajzoni evangélikus temetõben van eltemetve).
Mi késztethette a hatóságokat arra, hogy az
alig tengõdõ kis családot  a folyton betegeskedõ Pistát, Annus nénit és Bocit kitelepítsék Erzsébetvárosra, nem lehet megérteni. 1952-ben, nagyon kevés holmival
mentek el. 1952-ben vagy 1953-ban keltezett az a levél, amit Annus néni édesanyámnak írt:

 Hochbauer Gyula

Régen nem tudok Rólatok semmit,
gondolatban elvonul elõttem otthonod
és Ti...
Beletörõdtem sorsomba, csak szemem lenne jobban, minden munkámban
gátol...de 80 évemmel nem gondolok erre. (...)
Panaszolja, hogy bútorait egyik menye,
Zetta eladta potom pénzért, s kéri anyámat,
hogy küldjön pár kiló lisztet, hogy valami
olcsóbb süteményt süssön.
Ennyi a levél, régi papírok rendezgetése
közben bukkantam rá.
Hol van már Zajzon-fürdõ egykori bûbája?! Akkor régen falusi családok egyik
jövedelmi forrása volt, hogy nyaranta a
tiszta-szobát kiadhatták fürdõvendégeknek. Minden második-harmadik házban
kádfürdõ volt (pénzért!), hisz sok udvarban a kútból buzogott fel a vöröses színû,
vastartalmú víz, amit csak fel kellett melegíteni. Gyermekkoromban magam is
fürödtem ilyen kádfürdõben. És a falu közelében ott volt a szénsavas, jéghideg lobogó. Elhanyagolódott. Mikor én láttam,
csak hínáros pocsolya maradt belõle. A
domboldalon, nem messze, sok helyen feltört az ásványvíz, amit kivájt fakéregbe fogtak. Egykor még ittam ilyenbõl.
A táj pedig? Mesébe illõn szép! Ha lenne
valaki  vagy valakik, akik nem sajnálnák
a pénzt vagy a munkát, paradicsomot lehetne itt varázsolni.
Sok utánjárás kellene. De ne feledjük
Bereczki Annát, aki nyaranta mindennap
átjött gyalog Csernátfaluból Zajzonba, ellenõrizni az akkor virágzó fürdõ életét. Akkor érdemes volt, ma is az lenne.

T a t r a n g i

s u l i l a p o k

Már három hónapja tartogatom íróasztalom sarkán a tatrangi sulilapok eddig megjelent gyûjteményét.
Az iskolaújság elsõ száma 2004 október
18-án jelent meg, s a harmadik számra már
körvonalazódott a szerkesztõség is: Székely
Õrs (VII. o.)  fõszerkesztõ, Bálint Brigitta
(VII. o.)  fõszerkesztõ helyettes, Buna
Henrietta (IV. o.)  alszerkesztõ, Tóth Imola
(VII. o.)  titkárnõ, Lukács Kitti (VI. o.) 
interjú, Pál Zsuzsanna (VI. o.)  ált. t., Lukács Katalin (IV. o.)  spec. t. Ez a januári
számra kiegészül Buna Henriettával (IV.
o.)  pénztáros, Sipos Andreával (V. o.) és
Foriska Évával (VIII. o.)  biológia szerkesztõ. Az 5. számtól a pénztáros a VII.es Sára-Lukács Kinga, aki a 2005-ös szám
román nyelvû szerkesztõje lesz majd.
A lap pontosan tagolódik rovatokra: Az
alsó tagozat oldala, Idegen nyelvek oldala,
Rajz, Interjú, Hi-hi-hi. Más lapszámban e-

zeken kívül: A felsõ tagozat oldala, Törd a
fejed!, Karácsonyi melléklet, Történelem
és irodalom, Néprajz, Biológia oldal, Suli
forradalom.
A sulilap három írásának újraközlésével
kívánunk a lap szerkesztõinek további hasznos munkát.
*
Újév, Szilveszter
Az óesztendõ estéjén a család többnyire
a rokonokkal együtt várta az újévet.
Hétfaluban az év utolsó napján az asztalra
kalácsot tettek, hogy az új esztendõben se
hiányozzon az asztalról.
Nálunk azt tartják, hogy ha újév napján
férfi jön a házhoz, a megkezdett évben szerencsét hoz. Ugyanakkor a nõknek nem
szabadott elsõknek bemenni a házba, mert
a néphiedelem szerint ez szerencsétlenséget okoz.
(Folytatása a 4. oldalon)
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Kívülrõl és belülrõl  összesen négy szempontból  egy rendkívüli könyvrõl
Jónás András (RMDSZ elnök):
Én elvállaltam, hogy elõteremtem a
nyomtatási költségeket
A 2000-2004-es mandátum közepén itt
járt Dan Median mûépítész Brassóból, aki
innen Négyfaluból, Hosszúfaluból származik és azzal a kéréssel fordult a polgármesteri hivatalhoz, hogy ki szeretne adni
egy albumot négyfalusi mûemlékekrõl. Eredeti tervében csak négy ortodox templom
volt, azonkívül jellegzetes négyfalusi házak
oromzata és belsõ udvarok, tornácok. Ezeket õ saját kedvtelésbõl válogatta, nem
megrendelésre készítette az anyagot.
A belsõ címlapon van egy kép: a mûépítész nagyapjáról, Median Gheorghérõl. Az
album az õ emlékére készült.
Az akkori polgármester (Gheorghita
Mutu Petre) hozzám irányította a mûépítészt, aki bemutatta nekem elsõ albuma tervét. Tetszett nekem is, ám az volt a kifogásom, hogy nem volt benne egy magyar
templom sem. A házak képei nem jelölték
a tulajdonost, hogy mokán-e vagy hétfalusi
magyar (csángó), és templomaink hiányoztak. A válasz erre az volt, hogy ha mi igényeljük és segítünk neki, akkor õ szívesen
vállalja, hogy a magyar templomokról is
készít egy ilyen albumot.
Végül tanácsi határozat született az album kiadásának a támogatására. Én még
beszéltem a Disz Tipo vezérigazgatójával,
Dávid Istvánnal, aki megígérte, ha nála
nyomtatja ki, akkor õ is támogatja. Az építészt elvittem a Precizia vezetõjéhez, aki
szintén támogatta a kiadványt és végül ez
az album megjelent volt 2002-ben.
Már kevéssel azután nekifogott a mûépítész, hogy beváltsa az ígéretét. Az akkori
városi tanácsosaink közül Simon Ferenc
vállalta, hogy elkalauzolja õt a templomokhoz, az egyházakhoz és végül is a tavalyi
év közepére elkészült az anyag. Ezután
csak ki kellett nyomtatni.
Ezt az albumot is honorárium nélkül készítette az építész. Én elvállaltam, hogy elõteremtem a nyomtatási költségeket. Elõzetesen már volt ígéret a Disz Tipotól, Dávid Istvántól, hogy õ a költségek egyharmadát vállalja. Beszéltem az Electroprecizia vezérigazgatójával, Claudiu Roºculeþcel, aki a kiadási költségek második egyharmadát állta. Azt gondoltam, hogy a hiányzó harmadot én is megszervezem a közösség adományaiból. Elmentem az egyházainkhoz, mindenik segítséget ígért. Beszéltem az evangélikus püspök úrral, aki
szintén segített, akárcsak az esperes úr.
Egyetlen, ami keserû szájízt hagyott, lehet
mert túl nagy várakozásom volt, azok a
vállalkozók. De õket is meg kell érteni, mert
sokan fejlesztésbe kezdtek, ami nem kevésbe kerül. Az album támogatóit a belsõ

hátlapon felsoroltuk. Külön köszönetet is írtam nekik.
Noha ez az album kivált magyar vonatkozású négyfalusi középületekrõl: templomokról, iskolákról szól, benne van a Tatárhányás is, mégis olyan román cégek is támogattak, akiket nemzeti érzelem nem
távolított el e céltól.
Ezer példányt nyomtattunk. Ennek egyrésze a Precizia vállalathoz került, ahonnan
különbözõ külföldi vendégek ajándékként
viszik a nagyvilágba a mi értékeink hírét.
Egy része a mûépítészhez került, aki a szakmabelieknek osztja szét. Az egyházak testvérgyülekezeteiknek juttathatnak el példányokat. Egy példánnyal Dávid Ibolya MDFelnök asszonynak, a magyar parlament alelnökének kedveskedtünk. Már Hollandiába
is vittek belõle: a napokban adtam át egy
holland vízügyi szakembernek, aki márciusban cégével a négyfalusi vízpomparendszert
cseréli majd ki.
Szándékunk, hogy példányokat juttassunk
el fontosabb magyarországi könyvtárak
számára, s a világ más tájain élõ magyaroknak is, itthon a Brassó megyei s Négyfalu városi könyvtárába is.
Mikor kezdtem a kiadási költségekre gyûjteni, elsõ utam a polgármesteri hivatalba vitt,
a polgármesterhez, aki azzal utasított el,
hogy a tanács egy teljes négyfalusi építészeti
anyag kiadását támogatná. Amivel én is egyetértek. Megszerveztem egy találkozót
Laþa Vasile polgármester és Munteanu Dan
mûépítész között. Az elõbbi árajánlatot kért.
A tanácsban ezt megbeszéltük. Azután a
helyzet félbeszakította ezt a fonalat.
A kiadványra elõvétellel is lehetett jelentkezni. A legtöbb igénylõ a csernátfalusi és
a hosszúfalu-alszegi evangélikus egyházközségben volt.
Nem ismerjük a tágabb közönség véleményét az albumról, de sokan elismerõen
értékelték ezt a próbálkozást. Bár voltak
hiányosságokat megfogalmazó észrevételek is. Nincsenek benne az újabb egyházi
épületek, de terv szerint a régi épületeket
akartuk megjeleníteni. Persze, hogy egy teljességigényû kiadványból ezek sem fognak
hiányozni.
Ennek az albumnak a létrehozói nem fognak neheztelni azokra, akik e meglévõk alapján egy ezeknél teljesebb anyagot ajánlanak majd a közösségnek.
*
Török László (lelkipásztor):
Nem tudom, hogy véletlen volt-e, hogy
hozzám jöttek vagy pedig tudtak arról,
hogy én már foglalkoztam volt ilyesmivel...
2003 folyamán, amikor elõször kezembe
került a Dan Median féle román templomokat és házakat bemutató album, átfutott

az agyamon, hogy milyen jó volna ha nekünk is lehetne egy ehhez hasonló. Ez a
gondolat késõbb elült valahol a mélyre, mert
nem volt támogatottsága, s más gondok tolakodtak eléje. De a mélyrõl újra elõkerült,
amikor késõbb megkerestek: Simon Ferenc
volt városi tanácsos azzal, hogy segítenénke egy ilyen album szerkesztésében? Örömmel próbáltam segíteni. Annál is inkább,
mert még a 80-as években foglalkoztam
egy lelkészképesítõ vizsgadolgozat erejéig
a Barcaság egyházi életével, egyháztörténetével. Mikor az egyházközségek történetét próbáltam összefoglalni, akkor néhány
szóban a templomról, templomépítésrõl, a
klenódiumokról, az orgonákról, tehát általában a tárgyi emlékekrõl-értékekrõl is

szóltam.
Most úgy gondoltam, hogy ki lehet egészíteni az akkori minimális adathalmazt, amit nekem akkor sikerült összeszednem.
Hogy ez most sem teljesen e szándék szerint sikerült, az nem az albumot megálmodó
Median Dan, sem rajtam nem múlott, mert
adottak voltak a keretek, de megpróbáltuk,
hogy a képek mellé történelem is kerüljön
és a történelmet a képek egy kicsit erõsebbé, kontûrösebbé, jobban láthatóvá s élvezethetõbbé tegyék.
Nem tudom, hogy véletlen volt-e az, hogy
hozzám jöttek vagy pedig tudtak arról, hogy
én már foglalkoztam ilyesmivel... végül is
sokkal többet ki lehetett volna hozni a két
anyagból: az én dolgozatomból meg a Median úr fotó és szakrajz anyagából, többet
annál, mint amennyi itt most ebben az albumban van. Mégis úgy gondolom, hogy
az adott keretek között ez az album minden
hiányosságával, gyengeségével együtt, azért értéket képvisel. S nemcsak képvisel,
hanem meg is próbálja szinte mentõcsónakba gyûjteni ezeket az értékeket, ami talán képes lesz, ha arra nem is, hogy az óceán
túlsó partjáig vigye ezeket, de arra minden-

képpen, hogy addig merülési szint fölött tartsa õket, amíg egy nagyobb hajó arra nem
úszik, s tudósabb emberek, más lehetõségekkel meg nem mentik. Számukra már
kiindulási pont lesz ez.
Én egy kicsit büszke is vagyok rá, hogy
az én munkám is benne van, de arra is,
hogy érdemesnek tartották azok, akik ebbe
belekezdtek, hogy segítségükre lehettem.
Büszke vagyok arra, hogy amit ebbe az
albumba össze lehetett szedni, ez mind a
mienk. Olyan dolgok, amirõl nagyon sok
négyfalusinak nincs tudomása, amik mellett
naponta nagyon sokszor elmennek, elmegyünk, vagy nem vesszük észre, vagy túl
közel vannak hozzánk, hogy az értékükek
felmérjük, és talán arra is jó lesz ez a kis
gyûjtemény, hogy fölfedeztesse velünk, újra
fölfedeztesse azt a fantasztikus kincset, ami
építészetileg, szakrális építészeti megnyilvánulásaiban itt Négyfaluban felhalmozódott. És amennyiben kritikusaink, komolyan
veszik a feladatukat, akkor reméljük, hogy
hamarosan egy ennél jobb munka is meg
fog jelenni.
Egyébként érdekes volt a Median úrral
való találkozás olyan szempontból is, hogy
nemcsak személyesen nem ismertük egymást azelõtt, hanem számunkra a másiknak
a világa is ismeretlen világ volt. Annak ellenére, hogy õ is négyfalusi gyökerekkel
rendelkezik, meg lassan én is már itt öregedtem meg Négyfaluban. Két teljesen külön világ. Sajnos nagyon párhuzamos világ.
Olyan értelemben, hogy az ortodox románságnak az élete és a magyarság élete elég
sok viszonylatban párhuzamokban fut egymás mellett. És voltak olyan dolgok, amelyeket õ szakemberként elkészített, anélkül,
hogy tudná, hogy tulajdonképpen mihez
nyúl hozzá és miért nyúl hozzá. S mikor
örömmel nyugtázta, hogy ezt is észrevette,
azt is, akkor rácsodálkozott, hogy nektek
ez is van, nektek ez is jelent valamit? Utána
már szinte kereste azokat a dolgokat, azokat
a villanásokat, amikrõl tudta, hogy nekünk
fontosak. Egy kicsit gyorstalpaló módon,
anélkül, hogy tudta volna kezdetben, hogy
mit csinál, ráhangolódott egy lelkiállapotra,
ami ugyan nem az enyém, de ha ez a másiknak sokat jelent, akkor azt miért ne emeljem ki. Ilyen lelkületet éreztem ebben
az emberben, aki még azt is elmondta,
hogy a templomokon kívül, az iskolákon kívül, amelyek bekerültek az albumba, még
sok olyan magánépület és lakóház van, amit érdemes lett volna lefényképezni.
Ugyan azt is bevallotta, hogy a román építészeti kincsrõl készült albumjában van néhány csángó házról készült kép is.
(Folytatása a 4. oldalon)
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 Hochbauer Gyula

Kívülrõl és belülrõl  összesen négy szempontból ...
(Folytatás a 3. oldalról)
A könyvesboltban, a hivatalos könyvbemutatón ismételten kitért arra, hogy kár veszendõbe hagyni ezeket az értékeket, és
amennyiben a közösségünk úgy érzi, hogy
ez neki érdeke és menteni akarja a javait,
õ, aki nem tagja a mi közösségünknek, szakmai tudását szívesen segítségünkre bocsátja. Ez megint egy optimista kicsengésû, elgondolkoztató viszonyulás, s ezt az elõszóban kiemeltem, hogy amikor egy más nemzetiségû a te értékeidet becsülni tudja, s
azoknak a megõrzéséhez hozzájárul, az
már egy nagyon szép lépés a megértés felé,
egymás elfogadása felé.
*
Simon Ferenc (volt városi tanácsos),
a román mûépítész kalauza:
Ha a harangok le lettek volna takarítva...
Arra a tanácsülésre, amelyen találkoztunk, felvételeket hozott. Már az elsõ albumban voltak magyar érdekû épületek.
Mi (az akkori magyar tanácsosok) azzal a
feltétellel szavaztuk meg az elsõ album tanácsi támogatását, hogy elkészül a magyar
középületekrõl is egy, az elsõhöz hasonló
minõségû munka...
2003-ban megkezdtük a felvételek elkészítését. Median Dan az építész szemével
keresgélt és fényképezett. Legalább tízszer
voltunk terepezni. Általában az épületek
gazdái kalauzoltak. Azoknak a templomoknak a megjelenítésén minõségben, értékben
is tükrözõdik az albumban, amelyeknél a
lelkész hivatásszerûen kalauzolt, máshol az
építész mûérzéke vezérelt, a látvány értéke
szerint került vagy nem valami lencsevégre,
majd a könyvbe. Egy furcsa helyzetet kellett megoldani: az egyházak nem tudták pontosan, hogy mit akar Median Dan képként
gyûjteni, a mûépítész meg azt sem tudta,
hogy helyenként mi van, mibõl válogathat.
Az albumban a templomonkénti megjelenítésen valami egyenetlenség is érzõdik.
Ez az idegenvezetést tükrözi. Amelyik
templomnál csak a kulcsot adták ide, s bent
teljesen idegenként kellett keresgélnünk,
hogyan fejezhetne ki a róla szóló könyvrész
az anyaghoz kapcsolódó lelkiséget? Tehát
az album helyenkénti merevségének ez a
magyarázata.
Az anyaggyûjtés alatt érdekes volt megfigyelni, hogy egy román szem hogyan hangolódik rá fokozatosan a mi értékeinkre.
Persze az én számomra is élményszerû volt
az egész munka: ugyanis olyan értékekre
hívta fel a figyelmemet az idegen, de szakmailag edzett szem, amelynek négyfalusi
magyarként eddig nem tulajdonítottam különös jelentõséget. Rácsodálkoztam a
templomok építészeti szerkezetére, az orgonákra, a zárak mívességére s általában

a szerényen húzódó apró részletekre, díszítésekre.
Hiszem, hogy a magyar lakosság szívesen fogadta ezt a munkát.
*
Hochbauer Gyula(a könyvrõl olvasóként):
...a megjelenített lényeg tengelye a
Szent Mihály egyházközösség Hunyadikelyhe
Median Dan négyfalusi építõmûvészetrõl
szóló második albuma 2004-ben készült el
és 2005-ben nyomtatta ki a Disz Tipo Kft.
A decemberben Csernátfaluban tartott
könyvbemutató útjára bocsátotta az albumot. Az angolmagyarromán nyelvû szöveget Török László Csernátfalu evangélikus lelkipásztora írta, a mûépítészeti rajzokat és a fényképeket Median Dan mûépítész készítette.
A könyv értéke a magyar templomok elsõ
szakszerû leírása mellett a templomok mûépítészeti rajzai, melyek közül több szempontból is kiemelkedik Szabó Mihály eredeti, 1895 február 14-én szignált tervrajzának másolata, mely csak az 1991-es templom és iskola vetélkedõ kiállításán került a
szélesebb közönség elé a fûrészmezei csapat ajánlataként. Ezen kívül csak a Hétfalusi
Magyar Mûvelõdési Társaság a türkösi római katolikus egyházközségrõl 2004-ben kiadott monográfiájában közzétett eredeti
templomtervet ismerhette a közönség, mely
azonban nem került be a most bemutatott
kiadványba.
A többi 5 templom építészeti rajza élményszerûen új az olvasó számára.
A képanyag értékmegjelenítõ és dokumentum jellegû s az építészi meg fotómûvészeti szakavatottság mellett a minõségi
nyomdai kivitelezésnek köszönhetõen az albumot lapozgató számára esztétikai (mûélvezeti) élményt is nyújt.
A tisztelt olvasók közül ki járt eddig az itt
sugallt közelségben (honnan a feliratok is
jól olvashatók) a hét templom harangjaihoz?
Ki látta így részleteiben a templomkilincsek
mestermûveit (Bácsfalu, Hosszúfalu-alszeg, Csernátfalu), a templomkapuk vasmûdíszeit (Hosszúfalu-alszeg, Hosszúfalu
 reformátusok, Csernátfalu, Türkös)? Ki
lapozhatta pillanatokon belül egymás mellé
a templomok oltárképeit, szószékeit, karzatait?
Mûcsodálóként nekem ebbõl a könyvbõl
legkedvesebb a 36-37-ik kettõs oldal, mely
ugyan nem a kiadvány lapszám szerinti közepe, mégis a megjelenített lényeg tengelye:
a Szent Mihály egyházközség Hunyadikelyhe. Tessék elõbb figyelni a kehely forgó-gombját, majd belépni ebbe a kacsalábon forgó katedrálisba. Mintha ez volna a
hétfalusi magyarság örökre (tehát ma is!)

közös katedrálisa.
A kehelytalp (ötvösmûvészeti kutatók
szerint is) titokzatos emberalakja egyértelmûen az alázat jegyében tekint fel a katedrális-világra s az efölötti kehelypohár legfelsõbb szent belsõ végtelenjébe. Ez az életvégtelen indázik itt kívül az életfa-részletre
is emlékeztetõ díszítésen. A fölötte lentrõl
zárt, felfelé nyitott gyûrûmintázat a kehelypohár ég felé nyitó idomával ezt az egek
felé való nyitottságot is hordozza.
Lapozhatjuk úgy is e könyvet (hisz szövegszerûen is erre is vezet), mint a magyarság Négyfaluban létének történelmi
emlékképcsarnoka. Nemcsak a temetõk,
templomok, kegytárgyak, adományok, hanem az album képsorozatát záró Tatár-hányás is erre ösztönöz. E máig még csak
mûemlék-számba sem vett titokzatos
történelmi relikviáról Orbán Balázs óta hozzáférhetõ leírás nem született. Itt a (68. oldalon) a Tatár-hányás három képe mellett
pontos topográfiai leírását kapjuk.
Ha csak ebbõl a lapból állna ez a könyv,
akkor is szíves figyelmükbe ajánlanám!
(Keressék, amíg még kapható a négyfalusi
egyházközségeknél s az RMDSZ négyfalusi szervezeténél).

 Hochbauer Gyula

Ta t r a n g i . . .
(Folytatás a 2. oldalról)
A férfiak a kora reggeli órákban felkeresik a jóbarátokat, szomszédokat, rokonokat boldog és szerencsés új évet kívánni.
Régebben az is szokás volt, hogy január
elsején a fiúgyermekek egyedül járva, kezükben cifrázott mogyorófa-pálcával
felkeresték rokonaikat és jó ismerõseiket.
A gyerek mogyorófa-pálcával megkopogtatta az ajtót, majd miután ajtót nyitottak, a
kisfiú köszöntõt mondott:
Bort, búzát, barackot,
Szõrös farkú malacot!
Adjon az Isten ezer áldást,
Köszönöm a szíveslátást!
A köszöntõ elhangzása után a köszöntõt
a háziak almával, dióval, kaláccsal vagy
pénzzel ajándékozták meg.
Sára-Lukács Kinga
*
Legszebb élményem
Nekem az volt a legjobb napom, amikor
éjjel mentünk az erdõbe és ott kaszált tatám
és nagybácsim, apum pedig rakta a szekeret meg fûvel, és nagyon sok volt a bogár a
fûben. Még ott sok mogyorót ettünk az erdõn és gombásztunk. Ott egy kalibát is csináltam a mogyoróbokorból.
Renáta (III. osztályos)

XII. évf. 1. szám

Suliforradalom
És akkor elkezdõdött az iskola... Valóban
régen volt, dehát nem tõlünk függ az ilyensmi. Ennek egyáltalán nem örülünk és kész.
Várjuk a vakációt, ami hajaj..., még messze
van. Inkább azt lessük, hogy mikor csengetnek ki. Ezek a fránya tanárok mindig
kitesznek magukért... Nem mintha eddig
nem, de csak most igazán: Becsengettek!
Be az osztályba! Aztán meg a hideg idõben: Kicsengettek! Menjetek ki ! Vegyetek
friss levegõt! stb. Miközben az egy szolgálatos tanáron kívül a többi mind bent van.
Mi pedig fázzunk-ázzunk, de ez nem érdekel senkit. Remélem ez meg fog változni.
És arról még nem is beszéltünt, hogy tilos
a más osztályába bemenni, az üzletbe kijárni,
ésatöbbi, ésatöbbi. Ez az iskola olyan iskola,
mint a börtön, ezzel punktum.
Bulit nem engednek, hogy tartsunk, csak
ha jól viselkedünk, ez pedig a nagyon de
nagyon távoli jövõben fog csak megtörténni.
Úgy bánnak velünk, mint a..., na de hagyjuk
most ezt a témát.
Inkább arról szeretnék szót ejteni, amivel
a mondanivalómat kezdtem volna: a Sulilapok egyéves évfordulójáról, arról, hogy
egy éve, pontosan október 18-án jelent meg
az elsõ Sulilapok. Mint ahogy akkor mondtam: ...Az elsõ kiadás sok fárasztó munka eredménye, sok gürcölés gyümölcse.
Köszönöm azoknak az embereknek a
segítségét, akik hozzájárultak a lap létrejöttéhez, és elmarasztalom azokat, akik hátráltatták, nehezebbé tették ezt az
amúgy is nehéz munkát. Ezt most is
fenntartom, és minden fõszerkesztõ utódom
fenn fogja tartani ezt az én nevemben, amíg
csak létezni fog az újság.
Az idén lustaság miatt egy ideig úgy nézett ki, hogy itt újság nem lesz. Már odáig
eljutottam, hogy kiírtam a Sulilapok hirdetõtáblájára, hogy az újság megszûnt. Szerencsémre a magyartanárnõm meglátta és
levetette velem,és azt mondta, hogy ez így
nem mehet tovább, mert milyen jól elkezdtük, és most egyesek lustasága miatt hagyjuk abba, s hogy miért nem beszélek velük.
Akkor aztán Szeréne is megkeresett és
kérdezte, hogy igaz-e a hír, hogy megszûnt
az okság? Én igent mondtam, amire õ fejére beszélt az osztályának, és megérkezett
az elsõ tudósítás. A sikeren felbuzdulva megint szóltam a többieknek, és õk is megírták
a részüket. Így jutottam én ide hogy elindítsam az újság második évfolyamát.
Akkoriban az elsõ vásárlónk Tankó Levente volt, aki kifizette a tízezer lejt, elolvasta a vele készült interjút, majd nyomban
összetépte az újságot.
Más fontos közlendõk: Néptánc szakkör
indult az iskolában szerdai alkalommal (a
pontos idõpontot meg lehet érdeklõdni a
VIII. osztályban).
S annak, aki még nem tudná: A MÁSODIK FÉLÉV FEBRUÁRBAN KEZDÕDIK!
Q. S. Leszkéry
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