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Független művelődési és helytörténeti havilap
XII. évfolyam 7. (543.) szám
2006. július 28. – péntek

100

éves a

Szerkesztők: Hochbauer Gyula,
Kovács Lehel István

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

• Kovács Lehel István

A hétfalusi magyar sajtó száz 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
Mercurius Hungaricus (Magyar Hírmondó) nevet viselte.
A szász többségű, Brassó központú Barcaság, Magyarország legdélkeletibb vidéke
viszonylag későn, 1838-ban zárkózott fel a
magyar lapszerkesztés és kiadás hagyományához. Ekkor jelent az Erdélyi Hírlap,
az első brassói magyar nyelvű kiadvány.
1849. április 16-án jelent meg a Bem József
alapította, hétfőn és csütörtökön megjelenő
Brassói Lap, amely címlapján Testvériség! felkiáltással kötötte Brassót és vidékét
a Szabadságharc eszméihez.
Az első írott hétfalusi sajtótermék megjelenéséhez még 57 évet várni kellett.
*
Az első Hétfalu 1906. augusztus 12-én,
vasárnap látta meg a nyomdafestékes napvilágot, közgazdasági és társadalmi lapként,
A3-as méretben, négy, majd hat oldal terjedelemben. A Hétfalusi Jogpárt hivatalos
lapja volt. A Jogpárt 1906. június 16-án alakult Csernátfaluban, elnöke Henter Gábor nyugalmazott szolgabíró volt. „A Hétfalusi Jogpárt szervezése alkalmával –
de már azt megelőzőleg is – többek részéről
felhangzott azon indokolt kívánság, hogy
Hétfalunak szüksége van egy, – legalább
hetente kétszer megjelenő – lapra, amely
míg egyrészt hivatalos orgánuma lenne a
Jogpártnak, másrészt hasábjain minden
Hétfalut illető közérdekű dologról értesítéssel és tájékoztatással szolgálna” – írják beköszöntőjükben a lap első szerkesztői, dr.
Fekete Endre székelyföldi származású ügyvéd és Kiss Béla bácsfalusi evangélikus
lelkész. A szerkesztőség Csernátfaluban a
Főút 282. szám alatt volt (dr. Fekete Endre
magánlakása), a kiadóhivatal Brassóban,
a Kapu utca 60. szám alatt, a Brassói Lapoknál, amellyel szoros politikai és anyagi
összeköttetésben állt. „Ez az állapot a hét-

falusi közönség független gondolkozásának és érzelmeinek meg nem felelhet
s e közönség a maga fontos érdekeinek
képviseletét ily kétszeresen függő helyzetben lévő újságra nem bízhatja.” –
nyilatkozta Dr. Kozma Miklós 1907-ben,
mikor az a javaslat született, hogy legyen a
Hétfalu a Hétfalusi Függetlenségi és 48as Párt lapja.
Hetente kétszer jelent meg, vasárnap és
csütörtökön. Előfizetési díja egy évre 6 korona, fél évre 3 korona, egy szám ára 6 fillér
volt. Lapterjesztő (1906/1907): Rácz János
újságkihordó és cipész.
Hasábjain büszkén hirdette: „Hétfalu a
hétfalusiaké!”
Az első számot megküldték a Budapesten élő Istók János bácsfalusi szobrászművésznek is, aki postafordultával nagy örömmel válaszolt a szerkesztők levelére. Méltatásában kiemelte: „Igen tisztelt szerkesztő úr, végtelen örömöt szerzett, hogy
Magyarország egyik védbástyáján hívatottan tollat ragadott kezébe, melyet
egykoron áldani fogunk mindannyian.
Megtisztelve érzem magamat, hogy egy
pár példánnyal fölkeresett zajtalan, de
teremtő munkámban. Áldja meg az Isten hazafias vállalkozását, s tollának
nyomán fakadjon jólét, haladás, fölvilágosodás és boldogság édes véreimre!”
Ettől a naptól kezdve a Hétfalu mindig beszámolt Istók hétfalusi látogatásairól, sőt Istók sokszor megfordult a Hétfalu szerkesztőségében.
1907-től Bácsfaluban, a Főút 470. szám
alatt szerkesztette Kiss Béla. A Jogpártból
Hétfalu Társadalmi Szövetsége lett. Sajnos dr. Fekete Endrét beteges szervezete,
gyorsan romló szemei már nem tették alkalmassá a lap szerkesztésére, már csak a
háttérből irányíthatta a Hétfalu sorsát.
1907. január 6-án a hosszúfalusi Bartaféle vendéglőben alakult meg Szórády Lajos tatrangi evangélikus lelkész vezetésével
a Hétfalusi Függetlenségi és 48-as Párt,

valamint január 19-én dr.
Kozma Miklós ügyvéd szerkesztésében megjelent a
Csángó Újság, a Hétfalu
örökös ellenzéke. „A Csángó Újság kell hogy állandó
építője legyen a csángó nép
boldogulásának s magában
egyesítse mindazt a nemeset, jót, szépet és igazat, mi
e népnek kebelében forr és
a megvalósításra érdemes.”
– nyilatkozta a 48-as párt.
A Csángó Újság társadalmi, irodalmi és közigazgatási lap volt, A3-as méretben
4 oldalon jelent meg szerdán
és szombaton. A szerkesztősége Hosszúfaluban volt.
Főleg híreket tartalmazott,
valamint távirati és telefontudósításokat a nagyvilágból.
Előfizetési ára: 1 évre 4 korona, fél évre 2 korona, neA Hétfalu 1907. február 3-iki száma
gyed évre 1 korona. Egy lap
ára 4 fillér. Az első szám 1907. január 19- zeti Munkapárt mint kormánypárt és ez
én látott napvilágot, az utolsó 1910. február nagy nyomást gyakorolt a kisebb pártokra,
26-án. Barátságos összeköttetésben állt a felbomlott a Néppárt és az Alkotmánypárt
Brassói Hírlappal.
stb.) megszűnt a Csángó Újság. A
1907. április 7-től, az új párttörvény élet- Hétfalu tovább élt mint a Hétfalu
belépésével, minden pártlap tízezer korona Társadalmi Szövetségének a lapja, távol
biztosítékot kellett letegyen. Ezt a Hétfalu az országos politikai zavargásoktól, megkönnyűszerrel megtette, a Csángó Újság maradva helyi közéleti lapnak.
viszont nem tudta csak június 5-én kifizetni
1910. április 3-án Deák Sándor elnöklete
a teljes összeget, addig megszűnt a 48-as alatt megalakult a Hétfalusi Nemzeti Munpárt hivatalos közlönyévé lenni. Újraindu- kapárt, és 1911. január 1-től nagy váltolásakor a Hétfalu élcelődve jegyzi meg: zások álltak be a Hétfaluban is: a Hétfalusi
„A Csángó Újság letette a kauciót. – O- Nemzeti Munkapárt hivatalos lapja lett. Pokosabb lett volna, ha a tollat tenné le!”
litikával, közgazdasággal és társadalmi kérÉrdekes anekdota, hogy amikor dr. désekkel foglalkozott, és csak vasárnaponFekete Endre csirkekeltető gépet rendelt ként jelent meg. Dr. Fekete Endre lett a
Budapestről, a farsangi kabaré, az Eleven felelős szerkesztője, a szerkesztőség
Újság megjegyezte, hogy ezzel a géppel visszakerült Csernátfaluba, a kiadóhivatal
fogja kikölteni a Csángó Újság kacsáit.
pedig Jancsó János hosszúfalusi könyv1910 februárjában, az országos politikai nyomdája lett.
zavargások közepette (megalakult a Nem(Folytatása a 2. oldalon.)
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XII. évf. 7. szám

• Kovács Lehel István

A hétfalusi magyar sajtó száz éve
(Folytatás az 1. oldalról.)
1911. június 19-én megjelent a Hétfalusi
Hétfői Hírlap, mint politikamentes társadalmi, szépirodalmi és gazdasági lap. Felelős szerkesztője Jancsó János volt, a szerkesztősége és kiadóhivatala pedig Hosszúfaluban, a Főút 1890 szám alatt. Előfizetési
ára: egész évre 4 korona, vidékre 5 korona,
Romániába 7 korona. Egy szám ára 4 fillér.
A3-as méretű 6 oldalas hírlap volt. 1911ben 25 szám erejéig június 19-től december
4-ig hétfőként jelent meg.
A Hétfalusi Hétfői Hírlap az országos
zavargások miatt azonban csak 25 szám
erejéig, december 4-ig jelenhetett meg. Ekkor megszűnt a Hétfalu is. Az újság megszűnésében közrejátszott dr. Fekete Endre
1911-ben bekövetkezett korai halála is.
1906–1911 közötti, ötéves tevékenysége
során a Hétfalu meggyőződéssel és odaadással szolgálta a hétfalusi magyar nemzeti közösséget és ezáltal Hétfalu szimbólumává vált.
*
Érdekességként szóljunk egy pár szót a
Hétfalu fejlécében szereplő betűtípusról is:
egy tipikusan historizáló, 19. századi betűtípus. Felül klasszicista, alul pedig romantizáló az ornamentika (így mondhatni eklektikus stílusú). Hasonló mintát közöl a 20.
század egyik kiváló tipográfia tanára, a lipcsei Albert Kapr Schriftkunst című kötetében. E szerint a betűtípus az Ornementierte Versalien von Schelter (Leipzig,
1847), tehát a lipcsei Schelter-műhely egyik mintasorára hasonlít. Közelít a Romantiques No. ... Fonderie (Foundrie)
Typographique Française család tagjaihoz is (több néven fut).
Leginkább a No. 5-ös fonthoz hasonlít,
de annak felső kiképzése hibrid módon
szögletes és nem klasszicizáló, mint a Hétfalué.
Használt ilyeneket a Miller&Richards
(Edinburgh), és a Rees&Fox (London).
Az egykori zsurnálközeg kapta fel az ilyen
betűket, a habos díszítés eszközével a pompa látszatát csempészve a kiadványokra.
Ez a divat villámgyorsan elterjedt a nyugatit
sugallni vágyó Közép-Európában.
Brassóban legelőször a Nemere használta 1871. január 3-tól, majd hasonló ornamentikájú, de kövérebb betűtípust a Brassó
1884-től. Brassóba valószínű szász (lipcsei)
hatásra, a Hétfaluhoz pedig a brassói Nemere közvetítésével került.
*
Az 1911-es évben jelent meg az első hétfalusi könyvnaptár is, a Csángó Gazdák
Naptára. Dr. Renznek Mihály, a hosszúfalusi gazdasági és ismétlőiskola igazgatója
szerkesztésében számos gazdasági és közérdekű írást tartalmazott.

Beköszöntő
Legelsőben is vázolni kívánom, hogy
mi indított a „Csángó Gazdák Naptára”
szerkesztése, illetve kiadására. Láttam,
hogy a gazda emberek szívesen vásárolnak naptárt, s a mi abban van, figyelmesen átolvasgassák. Tanulmányozva a
ma már gomba módra szaporodó naptárakat, arra a meggyőződésre jutottam,
hogy a napok és vásárok nyilvántartásán kívül vajmi keveset tanul belőle az
ember. Valamint más és más eszköz kell
a különböző foglalkozási ágak űzéséhez, éppen úgy más és más naptárt kell
a különböző foglalkozású emberek kezébe adni.
A jelen naptárunkat a kisgazdák és
más mezőgazdasággal foglalkozó egyének számára adjuk ki. Jövendőt nem jósolunk, inkább a múltra és a jelenre tekintünk és annak fogyatékosságait óhajtjuk pótolni.
A mindennapi életben számtalanszor
vagyunk kénytelenek tapasztalni, hogy
egyes dolgokban a kisgazda (de még a
nagy is) milyen járatlan. Naptárunk gazdasági része oly dolgokat ölel fel, a melyet mindenkinek, a ki egyszer magát valamelyes gazdának akarja tartani, feltétlenül tudnia kell. Naptárunk ugyan
nem kizárólagosan gazdasági tartalmú,
hanem van benne egyéb hasznos és mulattató rész is.
Legtöbb naptár, mikor már december
31-ikét is elmutatta, tűzbe kerül. Azonban naptárunkkal egy oly könyvet adunk az igen tisztelt olvasó közönség kezébe, a melyet nem szabad megsemmisíteni, mivel tartalmában van olyan örökéletű, a mely nem december 31-ikéig mutatja az időt, hanem a haladás és fejlődés örökéletű alapjait is tartalmazza. Éppen azért a naptár összeállítása olyan,
hogy év végén a gazdasági rész, ha kell

kivehető és megőrizhető. Naptárunk oly
célzattal indult meg, hogy évenként, a
pártoláshoz mérten, fejlődni és nagyobbodni fog. A gazdasági rész mindig kivehető lesz és a több éven keresztül egybegyűlt anyag, egy gazdasági könyvtárt
fog alkotni. Egy pár éven keresztül össze
fog gyűlni az az anyag, a mit minden
gazda embernek feltétlenül tudnia kell.
Igaz, ezen tudnivalók a szakkönyvekben
fel vannak dolgozva, azonban azok megszerezhetése egy kis gazdának nem áll
módjában.
Meg vagyunk győződve, hogy lesznek
naptárunknak fogyatékosságai is, de
ezt az igen tisztelt olvasó közönség szíveskedjék elnézni és tekintse azt a célt,
amit szolgálni kívánunk. Naptárunk terjedelme több gazdasági rész felvevését
nem engedte, de egyelőre ez is elég, ha
siket fülekre nem talál. Évről-évre fog
az anyag szaporodni. Rómát sem egy
nap építették.
Kérem az igen tisztelt gazda közönséget, hogy szíveskedjék ezen vállalatunkat jó akaratúlag támogatni és minél
szélesebb körben terjeszteni. Naptárunk
felkarolása buzdítani fog a jövőre nézve, hogy fokozatos, minél tartalmasabb
és terjedelmes művet nyújtsunk gazdaközönségünknek.
Naptárunk felkarolása és terjedése
fokmérője lesz különben annak is, hogy
népünkben mennyi van meg az akarat
és jóindulat a mezőgazdasági kultúrában való haladásra. Én tudom, és meg
vagyok győződve, hogy népünkben meg
van a hajlam a fejlődésre és mivelődésre.
Ha naptárunk hozzájárul bármi tekintetben a közmivelődés fejlesztéséhez, akkor megszereztük azt az erkölcsi győzelmet, a mi fáradságunkat jutalmazni fogja.
Dr. Reznek Mihály.

A két világháború között, 1923-tól 1931ig jelentek meg a bibliofil ritkaságoknak
számító Csángó Naptárak. Szerkesztők
és kiadók voltak: Deák Sándor [1924,
1928, 1931], Papp Endre, Nikodémusz
Károly, Bálint András, Bodiczky Pál
[1926-1927], Sipos András [1924, 1926,
1928-1931], Argay György [1927]. Brassóban jelentek meg a Brassói Lapok könyvnyomdájában, A5-ös méretben.
A Csángó Naptárak célja lévén a hétfalusi csángó lakosság önismeretének elmélyítése, a naptári és közhasznú tudnivalók
mellett évről évre eredeti történelmi és
szépirodalmi olvasmányt is közölt. Bálint
András bácsfalusi helytörténész a barcasági községek múltját ismertette, Sipos András művelődéstörténeti adatokat publikált.
A szépirodalmi részben magyar klasszikusok s ismert hazai írók, mint Bartalis János,
Benedek Elek, Gyallay Domokos, Horváth
Imre, Krüzselyi Erzsébet, Makkai Sándor,
Reményik Sándor, Tompa László, Walter
Gyula mellett helyet kaptak kevésbé ismert
helyi szerzők is, köztük Fóris István, Pál
András tatrangi helytörténész és Tóthpál
Dániel költő. A szerkesztők sok hirdetéssel
növelték a vállalkozás jövedelmét, s a haszonból egy magyar középiskola és egy
gyámintézet fenntartásához járultak hozzá.
Kivételt képezett az 1925-ös év. A Csángó Naptár 1925-ben Evangélikus Naptár címen egész Románia területén helyet
talált az evangélikus asztalokon.
Érdekes kivétel az 1935-ös esztendő is.
1935-ben jelent meg a Csángó Naptár
folytatásaként a Luther Naptár. Az első
szám borítóján még a Csángó Naptár felírat volt, de az első lapon már az új név, a
Luther Naptár állt.
*
1929–1932 között jelent meg Sepsiszentgyörgyön A3-as formátumban a Délkelet,
Háromszék és Hétfalu politikai, gazdasági,
szépirodalmi hetilapja.
1929. szeptember 1-jén indult, s célul Háromszék és a Brassó megyei Hétfalu közügyi és irodalmi kérdéseinek ápolását tűzte
ki; később érdeklődése Csík megyére is
kiterjedt.
Felelős szerkesztő és laptulajdonos Lázár
Dezső, főszerkesztő egy időben Bíró László hosszúfalusi lelkész, főmunkatárs Hétfaluból Tóthpál Dániel, Csíkszeredából Mihály László Barna.
Két szerkesztősége volt: Sepsiszentgyörgyön a Regina Elisabeta (Templom utca) 27. szám, és Hosszúfaluban a 18. szám
alatt.
Előfizetési árak: 1 évre 200 lej, fél évre
100 lej, 1 évre külföldre 300 lej, az egyes
számok ára 4 lej.
(Folytatjuk.)
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Március 15-ék Brassó vidékén
Megpróbáltuk az ünnepélyt úgy tenni változatossá és élményszerűvé, hogy az ünnepet tartalommal dúsítsuk fel.
1993-ban a Hétfalusi Művelődési Társaság több rendezvénnyel irányította a figyelmet a szabadságharc Brassó környéki
eseményeire:
1. a mintegy 100 diákot, fiatalt és pedagógust mozgósító ’48-as témájú vetélkedő,
2. kiállítás a még fellelhető ereklyékből
(1993 június),
3. 854 kérdőíven mérték fel a helybeli
magyar lakosság ’48-ról való tudását.
1994-ben a Művelődési Társaság kiadásába jelent meg korlátozott példányszámban (150) a forradalom Brassó vidéki
vonatkozásait népszerűsítő füzet. Benne
a Zajzoni Rab István Középiskola honismereti körének egy ’48-as vonatkozású
helytörténeti és egy helyismereti dolgozata,
Koós Ferenc előbbiekben említett két névsora, s mutatóban a felmérő egy részének
kiértékelése. 1995-ben a Honismereti Kör
és a Művelődési Társaság a Koós-névsorok alapján a hétfalusi ’48-as honvédek leszármazottai közül 53-at azonosított és értékápoló díszoklevelet adott át nekik. Célunk a családi értékápolás és a ’48-as
tartalmak egyéni élményszerű megélhetésének ösztönzése volt.
1998 március 15-re a Brassó megyei
RMDSZ szervezet elfogadta a hagyományos ünneplési keret mellé javaslatunkat
és a Barcaság magyarlakta települések
képviselői zarándoklaton vettek részt a tömösi és a hosszúfalusi emlékműnél. A
résztvevő sokszáz emlékező személyre
szóló feladattal illeszkedett be a zimankós
idő dacára, az ünnep méltóságába: nem
sok magyar lelkész és kevés barcasági
RMDSZ szervezet hiányzott.
Erre a március 15-re jelent meg szerkesztésemben a Barcaság 1848 – ’49ben című kiadvány. Nem történelmi tanulmány és nem esszé.
Újraközöl két ’48-as emlékiratot Borcsa
Mihálytól és Kelemen Györgytől, Koós Ferenctől olyan forrásértékű írásokat, amelyeket fontosnak tartunk.
Közöl: dolgozatot arról, hogy hogyan tükröződik néhány március 15-e ünneplése a
korabeli magyar sajtóban; egy a Hétfalusi
Művelődési Társaság felmérését elemző
dolgozatot az itteni magyarság ’48-ról való
tudásáról; térképeket; megjegyzéseket;
jegyzeteket.
A figyelmes és jóhiszemű olvasó szándékomat már a jegyzetek könyvészeti utalásaiból megértheti.
Képek váltakoznak a szövegben a forrásoknak és a korabeli valóságnak megfelelően szász, magyar, román alaphelyzet,
magatartás, érdek árnyalta módon. Olyan
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német, magyar, román szövegekből csipegettem, amelyek életközelséggel töltik ki a
történelmi adatokat, amelyeket a szélesebb
közönség az utóbbi 150 évben nem olvashatott.
Korabeli források ezek:
1. a Siebenbürger Wochenblatt 1848-as
számai,
2. a Brassói Lap (Bem hadilapja) 1849es számai,
3. a Gazeta de Transilvania 1848-as számai,
4. Carl Tiess brassói tanító német nyelvű
naplója a forradalom brassói hétköznapjairól.
*
1999-ben a tömösi csata 150. évfordulójának megünneplését a Brassó megyei és
a Négyfalusi RMDSZ szervezet, a Barcasági Csángó Alapítvány és a Zajzoni Rab
István Középiskola közösen szervezték.
Az ünnepségsorozat egy – a barcasági
magyar tannyelvű általános iskolásoknak
szervezett – vetélkedőt megelőző egynapos
48-as témájú körúttal kezdődött, megemlékezéssel, kegyeletadással folytatódott a tömösi emlékműnél, majd egy ereklye-kiállítást követő estéllyel zárult. Másnap az ünnepi kultúrműsor részeként a Barcaság ’48as emlékhelyeiről, emlékeiről készített videofilmét vetítette Bálint Ferenc.
Az átfutott 10 év alatt a brassói TV magyar adása rendszeresen filmezte a fontosabb, szabadságharccal kapcsolatba hozható eseményeket.

1925-ben a Csángó Naptár
Evangélikus Naptár címmel jelent
meg és országossá vált.
Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma támogatta.

Hétfalusi csángó babonák

1929–1932 között jelent meg
Sepsiszentgyörgyön A3-as
formátumban a Délkelet,
Háromszék és Hétfalu politikai,
gazdasági, szépirodalmi hetilapja.
A lap Bartalis János, Farcádi
Sándor Áron verseit, Tamási Áron
novelláját is közli, itt jelentek meg
Tóthpál Dániel versei is.
*
* *
Házasságra vonatkozók
Amikor esküvőre mennek, vagy onnan
jönnek, üres edénnyel nem jó találkozni,
mert szerencsétlen lesz a házasság. Éppen
ezért sokan vízzel töltött dézsákat, kártyákat (víztartó edény, kanna) tesznek ki eléjük.
Az ifjú pár amikor az oltár elé megy esküdni, vagy kimegy a templomból, nem szabad hátranéznie, mert szerencsétlenséget
hoz házasságukra.
Ha az esküvőről jövet esik az eső, gyerekáldást jelent.
Ha egyszer a leányt felkontyolták,
asszony lett belőle, többet nem szabad,
hogy a nap süsse a fejét. Kint a fejrevalót
mindig fent kell tartania.
Ha felességed veszekedik, végy egy félfertály hideg vizet szájadba s tartsd ott egy
egész óráig s a békesség nem bomlik meg.
Ha lábosból eszel, a lakodalmad napján
rossz idő lesz.
Mikor esküvőre indulnak, a legény fonákjára veszi fel az ingjét, a csizmájába pedig, a talpa alá, egy krajcárt tesz. A leány
kalácsot dug a keblébe, amit esküvő után
ketten titokban esznek meg. Mindezt azért,
hogy házaséletük annál szerencsésebb legyen.
Sokadalom (nagyvásár) hetén nem jó nősülni, mert az új pár élete zavaros lesz.

*
Halottakra vonatkozók
A felnőtt embernek egy pénzdarabot
tesznek a markába, a gyereknek pedig anyatejjel csinált karika alakú (karikuós)
kalácsot húznak a kéznyelére, hogy azért
áteresszék őket a másvilágra. A nők mellé
fésűt, törülközőt tesznek.
A koporsó beszegezése előtt a szemfödelet eltépik, hogy a halott lelke ki tudjon
szállni.
A temetőket dombok tetején alakították
ki, hogy a halottak végig tudják követni, lássák gazdaságaikat, házaikat, jószágaikat.
Ha valaki meghal letakarják a tükröt (ne
kétszereződjön a szerencsétlenség); kenyeret, bort tesznek az asztalra; megállítják az
órát.
Halált jelent: a halálmadár kuvikolása, a
kutya házkörüli orgonálása, ha a szobába
fecske repül, összeomló vagy fehérre
meszelt ház.
Minden embernek van egy csillaga, s mikor az leesik, az ember meghal.
Nem szabad a házban felhúzni az esernyőt, vagy cipőt, zoknit csak az egyik lábra
húzva járkálni, mert valaki meghal.
*
Állattartás
Sok ember a kert támaszából is tejet tud
fejni; az ilyen a tehén tejét is el tudja vinni.
De vannak olyan emberek is, akik azt
vissza tudják hozni oly módon, hogy kiválasztanak valamiféle tárgyat (pl. kő, fa stb.)
s azt addig verik, míg a tej elvivője nagy
jajgatva oda nem megy, s isten fizessével
nem könyörög, hogy ne üssék többet, mert
az elvitt tejet mindjárt visszahozza.
Tarka menyétet nem szabad megkergetni
vagy megütni, mert bosszúból megmarja
az istállóban a marhát, s az meghal tőle.
Tejet addig nem adnak ki a háztól, míg
sót nem vetnek bele, kivált ha azt vízen is
átviszik, mert a tehénnek megromlik a teje.
Farok: Összecsomózott kötélvég, szösz,
amely rontásra képes. A guruzsluók egymásnak át szokták adni, hagyatékozni szokták a farkakat. Egyszer az is megtörtént,
hogy egy guruzsluó hirtelen meghalt, a farkat senkinek sem tudta odaadni, elveszett.
„Ha a farkat beteszik a vályú alá, valami baj lesz az állattal, elveszi a tejét,
valami.”
A lovak megrontásához, megboszorkányozásához lófejet kell elásni az istállóban. Ekkor a gonosz hatalom egész éjjel hajtani fogja a lovakat. „Reggelre
mindig habosak voltak a lovak, mintha egész éjjel nyargalták volna. Egy
sziékël tuduós azt mondta, hogy luófej van elásva valahol. A vályú alatt
meg is találták az elásott luófejet. A
lovak helyrejöttek.”
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„A gyermeknek mese kell” – Bruno Bettelheim pszichológus 25 évvel ezelőtt ezt a
címet választotta egyik könyve címéül. Az
elkövetkező néhány percben arról szeretnénk beszélni, hogy ez mennyire így van.
A népmese a szóbeli elbeszélő költészet
legnagyobb műfajcsoportjainak egyike. A
népmese nemcsak az egyhangú munkákat
megkönnyítő szórakozás, hanem bizonyos
magatartásformákat, problematikus helyzetekben megoldást is kínál. Ez a magyarázata annak, hogy ameddig vissza tudunk
tekinteni a népmese történetén, mindig a
gyermek, az ifjú nevelésének egyik eszköze
is volt.
A gyermek figyelmét az olyan történet
köti le a legjobban, amelyik szórakoztatja
és felkelti a kíváncsiságát. De életét csak
akkor gazdagítja, ha mozgásba hozza képzeletét, ha fejleszti intellektusát, ha eligazítja
érzelmeiben, ha megbékíti félelmeivel és
vágyaival, ha megoldásokat is javasol kínzó
problémáira. Mindezt és sok más szempontot figyelembe véve azt látjuk, hogy az
egész gyermekirodalomban nincs olyan
gazdag és tartalmas olvasmány, mint a népmese. Igaz, a mesék látszólag nem sokat
mondanak a modern társadalom speciális
életkörülményeiről, hiszen jóval korábban
jöttek létre. De a sok évszázados szájhagyomány a meséket addig finomította, míg
egyaránt alkalmassá váltak nyilvánvaló és
rejtett jelentések közlésére.
Változatos formában azt a mondanivalót
közvetítik a mesék a gyerekeknek, hogy
az életben a súlyos nehézségeket nem lehet elkerülni, hanem küzdeni kell ellenük,
és ha az ember ne hátrál meg, hanem kitartóan szembeszáll a váratlan és gyakran
igazságtalan megpróbáltatásokkal, túljuthat
minden akadályon, és végül győztesen kerülhet ki a harcból. A mese minden szituációt leegyszerűsít. Szereplőiben kevés az
egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek.
A mesékben a gonoszság éppúgy jelen van,
mint az erény. A jó és a rossz szinte minden
mesében alakot ölt valamelyik szereplőben
és megnyilvánul tetteiben, mint ahogy mindkettő jelen van az életben és minden emberben is.
A mesékben ugyanaz a szélsőségesség
uralkodik, mint a gyermeki gondolkodásban. Minden ember vagy jó vagy rossz,
nincs átmenet az egyik fivér buta a másik
okos. Az egyik nővér kedves és szorgalmas, a többiek gonoszak és lusták. Az egyik
szép, a többi csúnya. A szélsőséges jellemek
példáján tudja a gyermek megérteni a jó
és rossz közötti különbséget. Az árnyalatokkal várni kell, amíg kialakul a viszonylag
stabil személyiség. A gyermek nem a jó és
a rossz között választ, hanem inkább az alapján, hogy ki kelt benne rokonszenvet
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vagy ellenszenvet. Nem úgy merül fel benne a kérdés, hogy jó akarok-e lenni, hanem
úgy, hogy kire akarok hasonlítani.
A bonyodalmakkal teli cselekmény során
a gyermek is a történet részévé válik, együtt
nevet a manókkal és együtt sír az eltévedt
mókusokkal, miközben tudja, hogy a mese
végen minden jóra fordul, a bátor elnyeri
méltó jutalmát, a gonosz pedig meglakol. A
mese tehát erkölcsi tanulságul is szolgál. A
mese nyíltan kimondja, hogy az ember igényli a szeretetet, szereti az életet, és fél
a haláltól.
Hogy egy gyermeknek egy adott életkorban melyik mese a legfontosabb, teljességgel attól függ, hogy éppen milyen
problémák foglalkoztatják leginkább. A mesének külön-külön mondanivalója van minden ember számára, de különböző életkorban mást és mást jelenthet ugyanannak az
embernek is.
Éppen ezért nem szabad a meséket megmagyarázni bármilyen helytállóak legyenek
is, megfosztják egy fontos lehetőségtől a
gyermeket, hogy egyedül birkózzon meg
azzal a problémával, amivel a mesében is
találkozott. Megfosztjuk a mesét a varázserejétől.

E lap indításával nagy szolgálatot
vélek teljesíteni minden egyes csángó- és közügynek, különösen pedig
kerülve az egymás iránti személyeskedést, torzsalkodást, a legnagyobb
tiszteletben tartva a különböző vallásfelekezeteket.
Hosszúfalu, 1911. június 18.
Tisztelettel:
Jancsó János

A most uralkodó igen sajátos politikai viszonyok és egyéb rajtunk kívül
eső ok miatt elveink teljes épségben
tartása mellett a Csángó Újságot beszűntetjük és midon ezt tesszük a
Csángó Újság hazafias olvasó közönségének és munkatársainak a tanúsított támogatásáért szíves köszönetünket nyilvánítjuk.
Hazafias üdvözlettel, a Csángó Újság nevében:
Kozma Miklós dr.
(Csángó Újság –
1910. február 26., szombat)

Hogyan mondjunk mesét?
Hogy a benne rejlő vigasztalás, jelképes
értelem, és a személyek közötti jelentés minél teljesebben hasson, helyesebb a mesét
elmondani, mint felolvasni. Ha mégis felolvassuk, akkor érzelmileg szorosan kell kötődnünk a történethez és a gyermekhez, át
kell élnünk, mit jelenthet a mese az ő számára. A mese előadásmódja egyszerű, közvetlen, hallgatói elé nem állít semmiféle
mércét. Még a kisgyermekeknek sem kell
úgy éreznie, hogy elvárnak tőle valamit, aminek nem tud eleget tenni. A mese nem
követel semmit, ellenkezőleg biztonságot és
reményt nyújt, s azt ígéri, hogy végül minden jóra fordul. Amikor valaki mesét mond,
ezt azzal a céllal kell tennie, ahogy Goethe
anyja tette: a mese élvezetének közös öröméért. Bár ez az öröm más lehet a gyermek, más a mesélő felnőtt számára. Míg a
gyermek a fantasztikus kalandoknak örül,
a felnőtt a gyermek örömének, a gyermeket
talán az teszi boldoggá, hogy valamit jobban
megértett önmagában, a mesélő felnőttet
az, hogy látja, amint a gyermek hirtelen,
megrendülve felismer valamit. Hasonlíthatjuk a mesehallgatást, a mese képeinek befogadását a magvetéshez: ezeknek csak
egy része ver gyökeret a gyermek agyában.
Egy részük közvetlenül, tudatos szinten kezd
hatni, mások a tudattalanban indítanak be
bizonyos folyamatokat. Sajnos manapság
sokan lenézik a mesét. Ha valaki a mesétől
a valóság leírását kéri szémon, akkor a me-

se valóban felháborító: kegyetlen, szadista,
és hasonlók. De mint lelki történések vagy
problémák megjelenítései ezek a történetek
tökéletesen megfelelnek a valóságnak.
S ezért nagyrészt a mesélőnek a mesével
kapcsolatos érzelmeitől függ, hogy a mese
elmegy a gyermek füle mellett vagy lelkes
befogadásra talál. A szerető nagymama,
aki az ölében ülő elragadtatott unokájának
mond mesét, valami egészen mást közöl a
mese által, mint a szülő, akit untat a mese
és könyvből olvassa fel egyszerre több, különböző korú gyermeknek, mivel kötelességének érzi, hogy meséljen nekik. Ha nem
érezzük át mesélés közben a testvérek közötti versengés gyötrelmeit, akkor cserbenhagyjuk a gyermeket. És ha ebben kudarcot vallottunk, akkor arról sem tudjuk meggyőzni, hogy ha nehéz küzdelmek után is,
de csodálatos jövő vár rá.
Magam is szívesen mondtam olyan meséket a gyermekeimnek, ami a szülő-gyermek kölcsönös szeretetéről szólt (pl. A szépleány és a szörny). Ebből a szeretetből fejlődik ki azután az a másfajta szeretet, amely
a gyermeket, majd ha felnő a szerelmeséhez fűzi. És boldoggá teszi a szüleit is, békében fog élni önmagával és a világgal is.
Ez is egy abból a sokféle igazságból, melyeket a mesék közölnek velünk, s melyek
irányítani tudják ez életünket, s ez a z igazság
éppúgy érvényes ma, mint egyszer, valamikor réges-régen...
Miért tanítunk mesét?
„A gyermekkornak két tündérvilága van:
a cselekvés síkján a játék, szellemi síkon a
mese” – írta Hermann Alice.
A mese a gyermek képzeletének tápláléka. A gyermek számára a mese az igazi
valóság. Ez az, amihez igazítja és méri a
többi előtte megjelenő tényét a világnak. A
mese okulás és bátorítás, odaadás és felelősség, elvezet a pecsétek mögé, ahol a titkok rejtőzködnek. A mesében a hős a legijesztőbb kalandok után is mindig győz. A
mesék elején a hős rendszerint jelentéktelen, kicsi vagy egyszerűen buta, nem szeretik és nem is hiszünk sikereiben. A mese
végén mégis megszeretjük és hiszünk abban, hogy ez az életben is csak így lehetséges.
Azok a gyerekek, akik az iskolában a kezeink alá kerülnek remélhetőleg nem tőlünk
kapják az első mese közeli élményüket. A
mi szerepünk a mesével inkább az olvasóvá nevelés. Egy-egy mesét nagyon sokféleképpen fel lehet dolgozni. Egy konkrét
mese egy lehetséges változatát hoztam el
nektek most.
„A legnagyobb örökség, melyet szülő
a gyermekének adhat, naponta néhány
percnyi idő.”
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