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Karácsonyi
szárnyasoltár
A szárnyasoltárt valahová a hétfalusi
Oltárkő fölé szánták. Természetesen, a
katedrálisba.
Majdnem mindent előkészítettek: már
elegendő szántó is volt a környéken.
Mester is került. Távoli vidékről hoz
ták, hogy a modellek kiválasztásában
ne befolyásolják itt megélt élmények.
Valami szerzetesféle lehetett, legalábbis annak véltük életmódja szerint. Úgy
láttuk, sokat imádkozik.
Miután a prázsmári oltárról beszéltek
neki, amelyen a képek alkalmanként a
hívek felé fordulnak, egy hajnalra kísé
rőt kéretett maga mellé – így kerültem
közelébe –, s napnyugtára már éjszakai
szállásán volt.
Telt, telt az idő. Napfordulókor elment a hegy felé, anélkül, hogy szólt
volna valakinek, s esti harangszóig
senki sem látta. Akkor ért haza. Teli
tarisznyáját a padra téve pár mozdulata
elárulta, hogy valami fontos van benne. Napokra bezárkózott. Csak ezt-azt
kéretett, amiből hiába erőlködtünk
rájönni arra, mivel tölti az időt, nem
sikerült.
Aztán egyszer csak magához hívott, s
megmutatta ezeknek a napoknak eddi
gi titkát. Fényre tárta az ablakot, majd
elém tartott egy palettán egy madárröp
tényi kéket. Karácsony-égszínkéknek
nevezte, s azt mondta, figyeljem a
színt, miközben a prázsmári szárnyas
oltártól ellesett módon mozgatja a
palettát. Fürkészte rajtam a hatást, és
örvendezett, hogy egyik legnehezebb
feladatát megoldotta.
– Karácsonyi várakozás-változatokat
akarok festeni. Annyit, ahányat a szár
nyasoltár szerkezet-növelte felülete
elbír. Ehhez találtam felső háttérhez,
ég-ablakokhoz illő kéket.
Nézem Sz. K. F. Mestert – ugyanis
később e mesterjegy volt olvasható a
balszárny alsó betoldása alatt – a ki
választottak alázatával s örömével: én
tudhatom meg mindezt leghamarabb.

Tomos Tünde: Angyalszárny
Ekkor toppan be a himmelbürgi aszta
losmester, akire a táblák s a szerkezet
elkészítését bízták. Őt arra kérte, hogy
olyan fából dolgozzon, amely a környék
fái közül szerinte leginkább hasonlít
a keresztfa fájához. Gondolatban már
ki is választottam azt a vénséges vén
erdőkerülőt, aki hegyeinket szeg-végre
ismeri, s a fák nyelvét is érti. Csak ezután
engedtem magamban utat a csodálkozásnak, hogy vajon miért akarja a festő a
Húsvétra tenni a Karácsonyt. De elhallgattam a kérdéseimet, hiszen nagyobb
világot ismer mint én.
A festő az asztalossal nem beszélt a
karácsony-égszínkékről, s az asztalra ve
tett paletta lényegtelennek látszott. Pedig
beavatatlan tekintet került a titokra – gya
nakodtam. Erre a vendéglátó becsukta
az egyik ablaktámlát, majd a vendéggel
az erdőismerő öreghez küldött – azóta is
csodálkozom, hogyan, ugyanis erről mi
ketten egy szót sem váltottunk –, azzal
bocsátva el, hogy még ma másik fontos
feladatot bíz rám. Persze, hogy siettem
vissza. Távozásunk óta láthatóan semmit

nem tett, a szobában ugyanis semmi nem
változott, s rajta is csak annyi, hogy most
más a szóközeli gondolata.
– Keress modelleket a képekhez. Mi
nél többet ... száznál is többet ... még
többet ... ahányat találsz ...
Kerekre nyílt szememre válaszként fél
beszakította, s maga mellé ültetett. Egé
szen közelről nézett érdekes tekintettel.
– Próbáld kiszűrni mindenkiből, ami
rossz, s a maradék arcát rögzítsd ma
gadban. Szóban hordjad szerre hozzám
az arcokat.
– Ezen a vidéken, láthatta, Mester,
sokan lakunk. Mennyi időbe telik mindenkit sorba venni, s mennyibe megjegyezni annyi arcot! Hogyan tudom
mindezt használhatóan elmondani a
mesternek? És – pár pillanatig habozva,
hogy kimondjam-e – hova fér el egy
szárnyasoltárra annyi arc?
Látszott rajta, gondolta, ide jutunk.
Hangja mesteri árnyalatuvá színeződött.
– Nem az oltárképre kellenek az arcok,
hanem szeretném látni kik fordulnak fe
léje. Ismerni akarom őket, hiszen meg

kell terveznem, hogyan szólhat hozzájuk
a kép, amit festeni fogok.
Indultomban töprengek: Ezért fontos
az utolsó itteni karácsonyi szárnyasoltár
kékje is... Ez lehet ezen a vidéken az
utolsó karácsonyi szárnyasoltár. Hogy
is gondolta Sz. K. F. Mester? ... itteni
karácsonyi várakozás-változatokkal ...
várakozás-változatokkal.

Újévi
köszöntők
Bort, búzát, barackot,
Szorös farkú malacot!
Adjon Isten ezer áldást,
Köszönöm a szíves látást.
*

Hosszúfalu

Bort, búzát, békességet!
A legényeknek szép asszony feleséget.
Csernátfalu

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben gazdag, áldott új esztendőt kívánunk!
* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2007. * ISSN 1582-9006 *

2. oldal

H É T F A L U

• Zajzoni Rab István

• Bencze Mihály

D r .

XIII. évf. 12. szám

D e á k

Deák András 1948 május 5-én született
Pürkerecen, a Kárpátkanyar legősibb
zugában a Burduséle, Bodolic, Nyáros,
Kóka, Pappnyírese, Kölesföld, Harangláb,
Bodó, Bélmező és a Rong ősi helységnevek dallamvilágában. Nagyapja Deák
András (1877–1957) és neje Papp Anna
(1884–1973) gazdálkodó földművesek
voltak, akiknek három gyerekük közül
sikerült az egyiket taníttatni, éspedig édesapját Deák Jánost (1903. július 27.–1985.
július 17.). A négy év tanítóképzőt Enyeden,
Déván és Keresztúron végezte, mert sorra
így volt tandíjmentes.
Az 1922-ben befejezett székelykeresztúri tanítóképző után tanítóként működött
Kiskapuson és Oltszemen felekezeti is
kolákban 1934-ig. Időközben lévita papi
tanfolyamot végzett, hogy tábori lelkész
legyen. Így felmentették a hadkötelesség
alól is. Oltszakadáton át is vette a parókiát,
de a második világháború miatt kántor
tanító maradt Hidvégen.
1934-ben egy ideig visszakerült Pürke
recre és itt 1935 májusában megnősült.
Felesége Kocsis Ilona (1909. október
20.–1996. augusztus 13.). Kocsis András
és Vajda Ilona alszegi szorgalmas gazdálkodó földművesek gyereke, akiknek
módjukban állott legkisebb gyerekük
iskoláztatása. Lányukat beíratják a nagy
szebeni Katolikus Zárda Tanítóképzőjébe,
ahol ő az egyetlen evangélikus. 1927-ben
tanítói oklevelet szerez és a pürkereci
Evangélikus Felekezeti Iskolába kerül.
Pürkerec talán az egyetlen barcasági
település ahonnan az első világháború
román betörésekor senki se menekült el.
A többi csángó faluból sajnos majdnem
mindenki menekült.
Az alszegi Kocsis nagyszülők Segesvárig szekéren, majd Kémerig vonattal
menekültek.
A Trianoni diktátum után az új birodalom minden módszert felhasznált a magyar iskolarendszer tönkretételére. Hétfalu felekezeti iskolái is csak az 1930-as
gazdasági válságig bírják, amikor egyházaink kénytelenek sorra bezárni a magyar
iskolákat. Ez a sorsa a pürkereci iskolának
is. Egy ideig szüleinek a kötelező román
nyelv szigorlat után megengedik, hogy a
pürkereci Állami Iskolában taníthassanak,
de már a kötelező román nyelven. Szüleit
ezután áthelyezték a Regatba Olteniţa
mellé, de állásukat nem foglalták el.
A második világháború idején 1942–1945
között a hidvégi Felekezeti Iskolában taníta
nak, s közben apja tábori lelkészi szolgálatot
is teljesített a földvári „haláltáborban”. Papp
Béla bácsfalusi orvos barátja próbálta gyó
gyítani, életbe tartani az ártatlanul idehurcolt
magyar áldozatokat, de a halottakat neki a
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Az 1945-ös tanügyi reform az egykori
illegális magyar kommunisták segítségével erdélyszerte és a moldvai csángónép
számára is újraalakítja az addig betiltott
magyar iskolákat. Így Pürkerecen is
megalakul az I-IV osztályos Magyar Tan
nyelvű iskola. Ide kerülnek szülei is, és
édesanyja lesz az iskola igazgatója.
Az 1947-es a rendszerváltás után a 30 év
szolgálatért 1948-ban apját nyugdíjazzák,
de 1949-ben ezt megvonják tőle. Újra ta
nítania kellett Bodolán majd Tatrangon
1955-től 1965-ig. Apjától itt veszi át a
stafétát Barkó András tanító, aki majd Bács
faluba kerül. Édesanyját 1967-ben nyug
díjaztatják. A becsületes munkájuk végén
jómódú gazdává gyarapodott alszegi nagy
szüleit, 1950-ben kulákká nyilvánították.
Szüleik házaságából 1936 november
14-én megszületett első gyermekük János,
aki az elemi iskolát Hidvégen kezdi, majd
Brassóban folytatja az akkori 4-es számú
magyar tannyelvű középiskolában, ahol
1954-ben éretségizett. 1954 és 1960 között
a marosvásárhelyi Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Egyetem általános orvosi
karán orvostan hallgató. Az egyetem után
Komandón, majd Dobollón orvos. 1962-től
Négyfaluban működött általános orvosként
2003-ig, amikor nyugdíjba vonult. Négyfalu
szeretett és tisztelt orvosaként sok csángó
életét mentette meg. Ő is helytállásával, az
őseitől örökölt hagyományok ápolásával,
a föld és kaszáló megbecsülésével példát
mutatott az ittmaradásra, és a történelem ért
hetetlenségeinek a túlélésére. 2004. március
28-án szólította magához a Teremtő.
Deák András bátyja után 12 évre született,
az idősödő szülei örömére. Az elemi iskolát
Pürkerecen végezte. Az első, harmadik
és negyedik osztályban édesanyja, míg a
második osztályban édesapja a tanítója. Az
ötödik és a hatodik osztályt a brassói 4-es
számú középiskolában végezte, amit 1960ban megszűntettek és így a hetedik osztályt
a 6-os számú Elemi Iskolában végezte, ami
nem volt más mint az elődje a 4-es számú
középiskola de egy román tagozattal ki
bővítve. Gyerekként megérezte, hogy a
világon nem az értelem uralkodik, hanem
a korlátoltság, nem az igazság szeretete, hanem az igazság látszatának a megbecsülése.
Az 5-ik és 6-ik osztályban Reiff István
volt az osztályfőnöke, a 7-ikben pedig
Hanke Arthur. Iskolásként szemlélhette azt
amint az egykori magyar illegális kommu
nisták által visszaigényelt jogainkat a naci
onalista szocializmus kezdte felszámolni.
1961–1965 között a brassói Unirea Kö
zépiskola magyar tagozatát végezte el, itt
osztályfőnöke Hanke Mária tanárnő volt.
Zsidó Dónát csillagászattan órái elbűvölték.

Minden
csepp vér...
Minden csepp vér láng gyanánt ég
Fiatal szívemben;
Ébren áll a magyar lélek
Magyar nemzetemben.
Titkos sejtés, mint a felhők
Távol mennydörgése,
Súgja, hogy közeleg hazámnak
Újjászületése.

Zsidó Gyuri osztálytársánál gyűltek össze
a megfoghatatlan mértani feladatok megol
dására, ami egy egészséges kártyapartival
végződött. A közösségi szellem, az össze
tartozás, a szabadság szeretete évről-évre
erősödött. Párhuzamosan a 6-ik osztálytól
műhelygyakorlatot is kellett végezni.
A 8–11 osztályban ezt a Hidromechanika
üzem fémforgácsolási részlegén végezték,
amiből érettségi előtt le is kellett vizsgázni.
A gyári bezártság elvette a kedvét a műsza
ki pályától, de mégis elvégez három évet az
építészeti technikumon, mint út és hídépítő.
1968-ban végre a marosvásárhelyi Or
vostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem
hallgatója lesz, az általános orvosi karon. Ő
a magyar csoport tagja, de a román tagozat
nagy része is magyar diákokból állt. A
bentlakási életet szerette, mert jó közösség
alakult ki. Csodálatos volt a színházi élet,
a felemelő hangversenyek. Az egyetemen
az előad ások magyar nyelven folytak, de a
gyakorlati részt már románul kellett tanulni.
Tanárai közül kiemelkedő példaképe Pápai
sebész-professzorvolt.Mertkiszemelvemásdo
logra, nem önmagamba bonyolódva kell némán
panganom,dekiáltanom,cselekednem,valakiért,
valaki ellen, kötnöm és oldanom, hinnem a mégis-győzelemben, ha nincs más oltalom.
1974 november 1-én körorvosként kerül
a Bákó megyei Parincea községbe. Ebbe a
megyébe minden évben 20-25 fiatal kezdő
orvos és gyógyszerész került ki a marosvá
sárhelyi Egyetemről, pártpolitikai akaratból.
Ez a község Bákótól 30 km-re van és 9
falut foglal magába, hasonlít a mi Hétfa
lunkhoz. Ezekből kettő tiszta csángófalu.
Az egyik Văleni, teljesen katolikusok lakják,
akik magyar anyanyelvüket rég feladták.
A másik ettől 7 km-re fekvő Lábnyik,
akik szintén katolikusok de egy szót se
tudnak románul. Ezen családoknál a 9–10
gyerek a megszokott.
(Folytatása a 3. oldalon.)

Hadd szálljon csak te, hatalmas
Isten, valahára
Új dicsőség boldogság e
Szenvedett hazára.
Hadd vívja ki nemes lelke
Magát a rút porból,
Hová villámok sújták le
A szabad magasból.
Hadd legyen hős szellemének
Korláttalan szárnya,
Hogy az élet dicsőségét
Bátran végigjárja.
Hadd legyen, hatalmas isten,
E nemzet sebére
Balzsam mindaz, miért eddig
Bőven folyt a vére.
Hadd legyen, amire méltó,
Váltig dönthetetlen,
Szilárd bérccé összeforrva
Minden vihar ellen.
Isten, hisz oly buzgó szívvel
Tud e nép imádni;
Lehet-e, hogy boldogságát
Ne tudjad kívánni?
Boldog lesz még, dicső lesz még,
Édes hazám, érzem,
És hogy az légy, kész lélekkel
Éretted elvérzem.

Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Miniszté
riuma támogatta.
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(Foltatás a 2. oldalról.)
Itt a fiút kölyöknek nevezik a lányt pedig
gyereknek, s azt, hogy fáj sériknek ejtik.
1950–1954 között itt 1–7 osztályos magyar
iskola működött. Seres András gyűjtései so
rán itt is meglátogatta Deák András doktor
urat, aki „szolgálata” leteltével Reményik
soraival búcsúzott a csángó testvéreitől:
„Vigyázzatokmajól,mikorbeszéltek,/Ésáhítattal
ejtsétek a szót, / A nyelv ma néktek végső menedéketek, / A nyelv ma tündérvár és katakomba, /
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek.”
1977 nyarán került körzetébe a csernát
falusi Jenei Tamás lelkész, aki ott megala
kította a bákói református egyházkerületet.
Deák András 1977-ben elkerül innen.
Sikeres versenyvizsga után három évig
mint radiológus alorvos tevékenykedhetett a bukaresti híres Colţea korházban, I.
Pană professzor és M. Vlădăreanu adjunktus irányításával. A bukaresti Egyetemen
tanársegédi állást ajánlanak számára, de
ő szülőföldjére vágyott.
1980. november 1-től egészen 1989-ig
radiológus szakorvosként dolgozott a négy
falusi majd a brassói korházban.
1990-ben sikeres főorvosi versenyvizsga
után kinevezték a brassói Megyei korház
radiológia osztályának osztályvezető
főorvosává, mely funkciót ma is betölti.
Az informatika és a technika rohamos
fejlődésével a radiológia és a képalkotási
módszerek gyors elterjedése új vizsgálati
módszerek alkalmazását tette lehetővé.
Így jelent meg és terjedt el az ultrahangos vizsgálat, a computer tomográfia, a
mágneses rezonanciás képalkotás, a mammográfia. Mindezen módszerek elsajátítása
szükséges volt ahhoz, hogy a kellő tudományos szintet meg tudják tartani.
1995-től adjunktusként tanított a frissen
alakult Transilvania Egyetem Orvosi
Karán a radiológia szakon. 2004-től ezt a
tevékenységet már nem folytatja.
1998 és 2002 között az Országos Radio
lógiai Társaság vezető bizottságának tagja,
majd 2002–2006 között a társaság alelnöke.
Több mint 15 éve foglalkozik a radiológusok
szakképzésével a megyei korház keretén
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belül is. A több mint 30 általa szakképesített
orvos közül a legbüszkébb Székely Zsolt
csernátfalusi orvosra.
2000-től helyi tanácsos a tatrangi Pol
gármesteri Hivatalban, előbb az RMDSZ
részéről, majd mint független képviselő. Az
előző rendszert semmilyen szinten nem tá
mogatta és nem volt a hatalom részese sem.
1984-ben nősült. Felesége Szörnyi Ibolya
német szakos tanárnő, aki Tatrangon szüle
tett 1950 október 3-án, a tatrangi és bácsfa
lusi iskolában tanult, majd 1969-ben a négy
falusi elméleti középiskolában érettségizett.
1972-ben a marosvásárhelyi Pedagógiai
Intézetben román–magyar szakon tanári
oklevelet szerez, majd a Babeş-Bolyai Egyetem magyar-német szakát végzi el. Jelenleg
a tatrangi iskola magyar tagozatán német
nyelvet tanít. András fiúk 1984. február 2-án
született és István fiúk 1985. január 26-án.
Az elemi iskolát és a középiskolát mindketten a Johannes Honterus Középiskolában
végezték és 2003-ban érettségiztek. Jelenleg
András ötödéves egyetemi hallgató a brassói
Transilvania Egyetem építészeti karán. István pedig 2007-ben a brassói Transilvania
Egyetem Informatika karán német nyelven
szerzett oklevelet és egyben harmadév es a
D. Cantemir Egyetem közgazdasági karán.
Deák András orvosként a hoz
záfordulókat teljes szakmai tudásával
és emberségével segítette. Mindezt önzetlenül tette egy elvadult világban. A
csángóság sorsa, egészségi állapota mindig szívügye. Szüleitől örökölte a mező
gazdasági munka szeretetét, az állattartás
örömeit, a munka tiszteletét, az ősi föld
megművelését, hasznossá tételét és nem
az elherdálását. Olyan egyéniség aki maga
körül történelmet teremtett.
Helytállása, a család szeretete, az orvosi
szaktudása, a mindennapi élet minőségi meg
élése követendő példa mindazoknak akik
magyarként európai szinten tevékenykednek.
Zajzoni Rab István és Tóthpál Dániel költőink
ilyennek álmodták meg a minőségi csángót.
Doktor Úr! Fogadja szülőföldjének a sze
retetét és a tiszteletét kifejező Zajzoni Rab
István díjat. Isten éltesse!
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A Néprajzi Múzeum új kettős ereszű túlköríves kapuja.
(Folytatás előző lapszámunkból.)
A szakállszárítókban gerenda vagy
deszkapadokat, lócákat vagy egyszerűen
egy nagy követ helyeztek el. A lakóházak
kapui mellé építettek szakállszárítókba
ültek ki délutánonként, vasárnaponként az
idősek, vagy azok, akik beszélgetni akartak az utcán járókkal. A gyerekek kedvelt
játszóhelye is volt. Az utcából összegyűlt
gyerekek a szakállszárítókban szoktak
társasjátékokat játszani.
Hétfalusi csángó kapuk – ma
Míg a XX. század elején teljes utcasorok
voltak hétfalusi csángó kapukkal szegé
lyezve – a korabeli képeslapok tanúsága
szerint – ma már alig akad falvanként egykét kapu. A XX. század 60-as, 70-es éveitől
folyamatosan dúló építkezési láz véglege
sen eltűntette a régi kapukat. Kétségtelen,
hogy a faragott kapuk előállítása egyre ne
hezebbé vált, az alapanyagokat a kommu
nizmus idején már nem lehetett beszerezni,
a mesterek kihaltak, az ifjak nem tanulták
meg a kapukészítést, a modernizáció, a
közeli Brassó hatása, Négyfalu 1950-ben
való egyesítése, városi rangra emelése, az
új irányzatok térhódítása nem kedveztek
a kapuknak. Az is közrejátszott, hogy a
kapuk előállítása igen magas költségekkel
járt már a XIX. században is, drága kapuk
voltak, áruk egy-egy jó pár ökörnek az
árával voltak egyenlők. A régi kapuk elkor
hadtak, megrongálódtak az idő múlásával,
javítgatásuk nehézkes, költséges volt. Így a
hétfalusiak „modernebb”, olcsóbb, szériára
készülő vaskapukkal cserélték le ősi kapui
kat, amelyek már nem tükrözték az egyéni
építkezési stílust, az alkotó és művészkedő
hajlamot, megszűntették a hétfalusi utca és
táj jellegzetességeit.
2004-ben volt alkalmam végigjárni és
végigfényképezni a falvakat. Az ekkori
„leltár” hagyományápolás terén siralmas
állapotokat tükröz:

· Bácsfaluban két egyes ereszű túlköríves
kapu maradt, az egyik ezek közül felú
jított, modernizált kapu.
· Türkös: 2 kapu, az egyik düledező, pléh
vel befedett kapu, a másik a Néprajzi
Múzeum újonnan elkészített és felállított kettős ereszű túlköríves kapuja.
· Csernátfaluban egy viszonylag jó álla
potban megőrzött kettős ereszű túlkörí
ves kapu, illetve egy korhadt állapotban
lévő pléhvel befedett eresz nélküli túl
köríves kapu volt, amelyet a 2005-ös év
folyamán lebontottak.
· Hosszúfaluban maradt meg a legtöbb ka
pu, szám szerint 12. Ezek közül öt kettős
ereszű. A kapuk jó állapotban voltak, he
lyenként teljes kerítéssor is megmaradt.
· Tatrangon, Zajzonban és Pürkerecen
2004-ben egyetlen túlköríves vagy pat
kóíves kaput sem találtam.
Kapukhoz kapcsolódó hétfalusi hie
delmek, hagyományok
A kapunak nagy szerepe van a hiede
lemvilágban is. Az átmenetet jelképezi két
állapot között: küjjel és bejjel (kinn–benn),
de lehet még ellenséges–barátságos, isme
retlen–ismert, sötétség–világosság között.
A szellemjárás ellen a kapukra bálványvagy szörnyalakokat tettek, faragtak,
festettek. A kapuk naptári szimbolikája is
egyetemes, az Nap útját ábrázolja. A hétfa
lusi kapukon is jól megfigyelhető a napos,
napsugaras díszítések.
(Folytatása a 4. oldalon.)

Szakállszárító
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(Folytatás a 3. oldalról.)
A kapu felső része mindig felkelő napot
ábrázolja.
A kapukhoz számos hétfalusi hagyo
mány, hiedelem kapcsolódik.
A kötőgerendára, egy kiálló faszegre
virág- vagy fenyőkoszorúkat helyeztek
nagy ünnepek, esküvő, keresztelő, kon
firmálás alkalmával: „A lakadalom előtt
megjegyezték a lakadalmi ház kapuját,
a két kapufára fenyőfát (csetenyét) sze
geztek, kettőt összetörtek és koszorúként
tették középre. Ez is ceremóniával járt,
a legények és barátok befogtak egy pár
lovat a szekérbe, és öten-hatan elmentek
fenyőfát hozni. A fejsze mellett pálinkával
is föl voltak szerelve, a fenyőfa mellett
mindenik hozott hosszú bükkfa-csemetét,
mely a koszorú szerepére szólott. A le
gények a szekéren lábon állva, kezüket
fölfelé tartva, énekelve robogtak be a
faluba. A faluban várták az érdekeltek és
a haragosok is, egyik vízzel telt vederrel
a kezében, másik mocskos húgylével,
ha tehették, leöntötték őket, de nem volt
könnyű dolog, mert a legények a hosszú
vesszőkkel megpallták őket. Sokszor
nevetség, máskor bosszankodás lett a
vége, pláne, ha a fehér harisnya is kapott
a mocsokból.” (Szász Benedek Márton,
Türkös, 1930).
*
Az ifjúság egyik tavaszi szokása a zöldfa
vagy a májusfa állítása volt: „Elmentünk
május elsejére, kimentünk a falun küjjel az

erdőbe s hoztunk ződágat. S aztán tettünk
a leányoknak a kapujikra.” (Buna János,
Bácsfalu, 1999); vagy Szent György
napján: „Éjjel a fiúk egy-egy nagy faágat
beállítottak a kapun belül és mindenik
leány boldog volt.” (Szén Jolán, Bácsfalu,
1996). A zöldfa az erdőről hozott két-három méter magas, csetenyének vagy cse
lënyének nevezett fenyő vagy nyírfa volt.
A zöldfáért a leány vasárnap a táncban
bokrétát tűzött szeretője kalapjában. Nagy
szégyen volt annak a leánynak, akinek
nem állítottak zöldfát.
*
Gyakran megesett az is, hogy tréfából a legények éjjel leemelték egy-egy
lányosház kiskapuját és elvitték. A lány
rokonsága napokig kereshette a faluban,
míg megtudta kik vitték el a kapuját és ez
hol volt elrejtve. Megesett az is, hogy az
elvitt kapura az erdőn leltek rá.
Számos hétfalusi hiedelem is kapcsolódik a kapukhoz. Egy hosszúfalusi babona
azt tartja, hogy „Szent György napján tűzz
kapudra tüskét, s a boszorkányok kerülik
udvarodat.” Ha valaki bekiált a kapun,
annak nem szabad felelni, mert tisztátalan.
Ha kisgyermek még nincs megkeresz
telve, nem szabad egyedül hagyni a házban, mert a gonosz elcseréli, az anyának
csak a kapun volt szabad kinézni – le is
fel is az utcán.
Hétfaluban azt is tartották, hogy jobb
lesz a termés, ha uborkavirágot szórunk
a kapu elé.

Kovácsoltvas kilincsek, zárak, kopogtatók, anyák, kapukellékek.
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Tóthpál Dániel díszpolgári oklevele.

2007. december 2-án, Advent első va
sárnapján, avatták fel Csernátfaluban a
Kárpát-medence első evangélikus gyüle
kezeti címerét és zászlóját. A Török László
lelkipásztor vezette csernátfalusi evangéli
kus gyülekezet – Veress Emese Gyöngyvér
közbenjárásával – saját címert és zászlót
terveztetett a budapesti Pécsi L. Dániellel,
aki 2001-ben Hétfalu címerét is megtervezte.
A címer, Hétfalu címeréhez hasonlóan,
tartalmazza a koronát átszúró kardot tartó
páncélos kart, napot és holdat, a lebegő
koronát, saját jelképként pedig a Hunyadi
János által adományozott stilizált kelyhet és a
Luther-rózsát. A középsáv felirata: „Erős vár
a mi istenünk!”, az alsó díszítőpánt pedig az
első írásos említés (1366) és az átadás (2007)
évét tartalmazza, a „Csernátfalu – Evangélikus egyházközség” felirat kíséretében. A
címeren még két évszám szerepel: 1427 – ekkor szerepel először a Szent Mihály eklézsia
a dézsmalistákon, illetve 1542 – ekkor tér át
a csángóság az evangélikus vallásra.

100 éve (1907. december 11-én) szü
letett Türkösben Tóthpál Dániel jogász,
ifjúsági vezető, újságíró, költő. Elemei
iskoláit szülőfalujában végezte, majd a
brassói Római Katolikus Főgimnázium
után a bukaresti jogi egyetemen sze
rez oklevelet 1932-ben. Ezt követően
Négyfaluban bojtárkodott és Brassóban
volt ügyvéd.
Érdeme a bukaresti és négyfalusi
ifjúsági egylet működésének megszer
vezése.
1930-ban jelent meg Sírás az estben,
majd 1932-ben Dalok és jajok című
verseskötete.
Egy ideig Budapesten dolgozik, majd
Rómába megy doktorálni. Életének
azonban hamar végeszakad.
1936. június 10-én halt meg Buda
pesten.
*
Tóthpál Dánielt, munkássága elisme
réseképp, 2007-ben Négyfalu díszpol
gárává választották.
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