Független művelődési és helytörténeti havilap * XIV. évfolyam 11. (572.) szám * 2008. november 20. – csütörtök

Szerkesztők: Hochbauer Gyula,
dr. Kovács Lehel István

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

Kovács Lehel István

„A n y e l v m a n é k t e k . . . ”

Négyfalu megyei jogú város telefon
könyvét lapozgatom. Arra vagyok kíváncsi,
vajon hány százalékban vannak jelen a
régi csángó nevek, de sajnos nem tudom
összeszámolni őket. Nem az én számolási
tudásom hiányos. Egyszerűen vannak olyan
nevek, amikkel nem tudok mit kezdeni:
Balint, Balaş, Ionaş, Tomoş és még sorol
hatnám. S, jaj, ne feledkezzem meg a sok
Andreiról, Ştefanról, Ioanról, Nicolaeról,
Irinaról, Anaról, Elenaról... Miért van en�nyi elírt név? Miért van az, hogy a többség
úgy viszonyul hozzánk, ahogyan viszonyul
(iszonyul)? Mikor – ha akarná – könnyedén
megtanulhatná a gyakoribb magyar nevek
leírását, kimondását. De mintha szánt szándékkal ferdítene, ha magyar névről van szó.
A híradókban például mintha a bemondók
kötelességüknek éreznék, hogy elferdítsék,
rosszul ejtsék ki a magyar neveket. A helyzet
azért is érdekes, mert ha német vagy francia személyekkel kapcsolatos tudósítások
hangzanak el, mindig tökéletesen ki tudják
ejteni az „a”, „é”, „ö”, „ü” stb. hangokat.
Kolozsváron vagyok a polgármesteri hi
vatalban. Személyi igazolványom helyesen
van kiállítva. Ékezetek is vannak. Ott áll rajta
jól láthatóan: KOVÁCS. Átmásolják lányom
születési bizonyítványára. Mi lett az ered
mény? CSOVACI! Szólok. Kijavítják. Éke
zeteket persze nem tesznek sehová. Szólok
megint. A számítógép nem ismeri a magyar
ékezeteket – jött a válasz azonnal. Informatikus vagyok. Tudom, hogy a számítógépek
karaktertáblája 65 536 különböző írásjelt
tud ábrázolni, s a Föld valamennyi ábécéjének betűi benne vannak. Nagy nehezen
kiegyeztem velük, hogy kézzel húzogatják
be a vonalakat, teszik ki a pontokat.
Csernátfaluban állok a buszmegállóban. A hajnal fagyos ködjét a Preciziába
igyekvő munkások beszélgetése töri meg.
Magyarok, sőt hétfalusi csángók. – Gyere
elviszlek kocsival. – Aprecsiálom a dzsesz
tedet, de én busszal megyek, van abona
mentem, maradok a sztációba. Hirtelen
nem is tudtam hová tenni a mondatot. Mi
történik hétfalusi csángó nyelvjárásunkkal?
Büszkén állíthatjuk, hogy nyelvjárásunk ma
is a legrégebbi magyar nyelvjárások közé
tartozik, s most egyre jobban fenyegeti az
elrománosodás veszélye.

Oktatás, sajtó, betelepülések. Hogy csak
hármat említsek az okozó tényezők közül.
Sajnos az államosítás után sokan jártak ro
mán tannyelvű iskolákban. Kevés magyar
osztály van. Magyar gyerek alig van, s
közülük sokakat a felelőtlen szülők román
iskolákba iratnak. Miért? Mert ha jobban
ismerik a román nyelvet, jobban érvénye
sülnek. Mondják ők. De kérdem én: hol? A
fiatalok nagytöbbségének egyetlen vágya mi
nél hamarabb elhagyni az országot. Végző
seim 80-85 százaléka hagyja el Erdélyt. Hol
érvényesülnek jobban, ha román iskolában
jártak? Magyarországon, Finnországban,
Németországban vagy Amerikában? Netán
a szülők nem akarnak az ünnepekre magyar
leveleket kapni messze idegenből?
Művelődési lehetőségek sincsenek. Kul
túrház, színház, magyar mozi... hol vannak
mindezek? Sajtó. Ki hány magyar újságot
olvas naponta? 1911-ben Hétfalunak öt önál
ló magyar állandó jellegű sajtóterméke volt,
1938-ban négy. Ma hány van? Nem, így nem
lehet nyelvet ápolni. Népességmozgás. Az
adatokat tudjuk. 1514: Hétfaluban összesen
183 magyar család élt. 1540-től kezdnek a
falvakba beköltözni a románok. 1890: Hétfaluban összesen 55% magyar, 43% román.
1930: 60% magyar, 38% román. A mai ered
ményeket le sem merem írni... Hogy is van?
1992: 27% magyar. 2002: 23% magyar...
(Valaki írja a hiányzókat?)
És ez csak az elrománosodás. Hol van
még például az angol nyelv egyre nagyobb
térhódítása? Ne feledkezzünk meg az in
ternetről, kábeltévéről, számítógépekről.
Angollal kevert románt fogunk beszélni?!
De vajon ki a hibás tulajdonképpen? Az
aki erőszakkal hódít, vagy az aki nem aka
dályozza ezt meg, bedől neki. Az a román,
aki román helyesírással írja le a magyar
neveket, vagy az a magyar, aki büszkén
nyomtatja rá névjegykártyájára, hogy Balint
Nicolae? Az az alkalmazott, aki nem teszi
ki az ékezeteket, vagy az a magyar, aki nem
figyelmezteti őt erre.
Románia ratifikálta a nyelvi chartát.
Változtassuk vissza magyarra neveinket,
tegyük ki a magyar feliratokat, s mikor
kiejtünk egy szót, gondoljuk meg százszor, hogy magyarul van-e. Míg élünk, s
vagyunk...

Tomos Tünde: Hétfalusi csángó ház
Bencze Mihály

Az ellopott jövő

Első osztályos voltam, amikor a csángó
expresszt megszűntették, és helyette a Fel
szeg–Brassó vonalon autóbuszok szállítot
ták az ingázókat. Akkor egy-egy ilyen busz
utasainak háromnegyede magyarul beszélt.
Mindenki ismert mindenkit, olyan volt, mint
egy nagy család. Mára csak az emléke maradt.
Évtizedek óta én is ingázok. Évről-évre
kevesebb ismerős arcot látok, magyarul is
alig beszélnek már. Felkapom a fejem, és
elönt az öröm érzése, amikor ritkán magyar
beszédet hallok. De hamar el is szomoro
dok. Az idős korosztály még szépen, vá
lasztékosan beszél magyarul, de a gyerekek,
az unokák...
Az idegen szó dédelgetése nem szókincs
beli gazdagodást, hanem éppen ellenkező
leg, szegénységet jelent.
Egy sereg ősi magyar szót temetünk el – lehet
véglegesen –, amikor idegen szót használunk
helyettük. Mennyivel szebb a műveltség a
kultúránál, a civilizációnál, vagy a népesség a
populációnál, de hadd ne folytassam...
Ma anyanyelvünk megcsúfításával,
szándékos züllesztésével, büntetlenül vala
miféle nyegle tiszteletlenség jött divatba. A
szabadság szabadossággá válva, dicsekszik
műveletlenségével. És hallgatom az egyre
több idegen középiskolába, szakiskolába
tévelygő, tántorgó csángó gyerek reggeli
tereferéjét, szomorúan, síró lélekkel... Ez is
sorstalanság... A szüleik, gondolom nagyon

büszkék, önteltek, elégedettek ingázó gye
rekeik reggeli műsorán.
Ha jól megnézem, ezen szülők nagy
része még részt vesz egyházaink, magyar
intézményeink rendezvényein, és ezen álarc
mögött a valóságban csonkítja a gyerekét,
megfosztja anyanyelvétől, identitásától,
semmiféle hatalmi erőszak vagy kényszer
nélkül. Csak úgy önszántából... Mi történik
a még öntudattal, identitással rendelkező
szülőkkel, mit rontanak el, hogy gyerekeik
csak úgy visszazuhannak a biológiai folya
matok szintjére, akiknek már mindegy,
hogy melyik nemzet tengere nyeli el?
Most még a magyar a világ azon nyelvei
közé tartozik, amelyiken minden tudományt
művelni lehet. Ha azonban a szaktudomá
nyok anyanyelven való művelését nem
szorgalmazzuk, menthetetlenül elveszünk.
Ne feledjük, hogy 18 demokratikus év
után, és az Unió égisze alatt se szabad
magyarul tanítani a szaktantárgyakat, se
elméleti középiskolában, se szakiskolában!
Politikusaink már nem is mernek, vagy nem
is akarnak harcolni jogainkért?
A nyáron nem messze tőlem egy székely
földi ács csapat épített egy tetőzetet. Órákig
hallgattam volna zamatos, nevetéssel, élcelődéssel dúsított beszédüket, nótázásukat, és
vigyázat, a magyar szaknyelvet használták.
Ők még tudják!
(Folytatása a 4. oldalon.)

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2008. * ISSN 1582-9006 *

2. oldal

Sylvester Lajos
Csupa csapás az élet
Az elsorvadt moldvai magyar oktatás
és a csángó szétrajzások emlékkönyve
Találkozás egy csengő szóval
A csángó, csángálás szó minden bi
zonnyal a harmincas évek végén, óvodás
koromban ütötte meg először a fülemet. A
bécsi döntés előtt, a régi román világban,
ahogy otthon mondották, időnként megmegjelent egy-egy kóboros szekér a faluban,
megállt útkereszteződésnél vagy valamelyik
kisebb placcon. Apró termetű, inkább gyap
jas, mint fényes szőrű lovacskáik a nagy
a feje, búsuljon a ló modorában unottan
ropogtatták a sovány kóstot a szekérrúdra
függesztett mocskos ponyvából.Akóbor alja
tele volt törekes szalma közé rakott cserép
edénnyel. Káposztásfazekak, tejesedények,
kancsók, csiprok, minden volt ott, s az áruk
is azonos, ha tekintettel vagyunk arra, hogy
annyi szemes gabonát kellett cserébe adni,
amennyi az edénybe belefért. Szabályos
cserekereskedelem volt, akárcsak az igen régi
időkben. Otthon az udvart a zöldségeskerttől
elválasztó kerítés léceibe húzva sorjáztak a
cserépfazekak, kancsók. Egyetlen, kicsorbult
peremű káposztásfazekunk még ma is meg
van, a konyha díszes helyén mutogatja hasát
a szekrény tetején; barnás, okkeres színe,
formája, rusztikus megmunkálása és főleg a
perem magasságától alácsurgatott s az edé
nyen magának nyomot kereső zománc teszi
egyedivé, a modern bútorzat és az archaikus,
rusztikus forma tökéletesen kiegészíti egy
mást. Emlékszem, nagyanyám kenyérsütés
után helyezte el a káposztásfazekat a ke
mence szádánál, a pléhet a kenyérbevető lik
elé helyezte, hogy ne szökjék meg a benti
meleg, kitámasztotta a szénvonó lapáttal
vagy egy azsaggal. A füstölt hús, a csülök
úgy rejtőzködött a töltelékek és a vágott
káposztaszálak között, mint a kóbor alatt a
fazekak. Hatvan esztendő múltán, mikor a
moldvai csángóság dolgai jobban kezdtek
érdekelni, húgom előkerítette a szülőház
padlásán hányódó csorba fazekat. Sejthette,
hogy mekkora örömet szerez véle, mert
mosolyogva, féltve csomagolta ki. Régi fe
ladatkörétől megfosztottuk ugyan — egyik
leszármazottja, az ugyancsak gorzafalvi
fazék unokahúga vette át a szerepét. De az
öreg fazék sem maradt feladat nélkül: kerti
vetőmagvakat tárolunk benne. Fedele védi
a portól, a cserép pórusain át szellőzik is az
edény, s így optimális feltételeket teremt a
magvak számára. Unokahúga pedig ma is
elővarázsolja gyermekkorom legkedvesebb
ízeit, akkor is, ha a csülköt már nem a padláson füstölik. Csak az és akkor értheti meg, miért maradt élete végéig Mikes leggyönyörűbb
ízélménye a székelyföldi káposzta, aki evett
már a cserépfazékban főzött változatából, s
aki azt is tudja, hogy a zománc nélküli edény,
ha előbb nem töltik meg vízzel, ami behatol
a pórusokba, magába veszi a zsiradékot, ez
idővel megavasodik, s a káposzta íze nem

H É T F A L U

Hogyan látnak mások?

Hétfaluról írták...
az igazi.
Érkeztek a faluba másféle kóboros szeke
rek is. Ezeket attól lehetett megkülönböztetni
a fazekasoktól, hogy feketébb színűek voltak,
felordították a falut, tört magyarsággal kiabál
ták: Degettet vegyenek! Gázt vegyenek! Hai
la gaz si degenet! A degettet szekérkenőnek
használták a tengelyre, egyéb forgórészekre
rákenve.Agázt, azaz petróleumot világításra,
de szükség volt rá akkor is, ha meghűlt, köhé-

A fuvaros. Túsrajz egy szerződésről,
1836, Hosszúfalusi Múzeum.
cselni kezdett valamelyik gyermek, kockacukorra csepegtették, s azt kellett elszopogatni.
Későbbi találkozásaim a csángókkal más
természetűek. Erre már magyar világban, a
bécsi döntés után került sor.
Apám gazdálkodó és gépészember volt, a
bécsi döntést követő esztendő nyarán fogadott
fel a cséplőgéphez etetőként két tatrangi férfit
a Brassó melletti Háromfaluból. Csak a keresztnevükre emlékszem: Márton és János.
Márton alacsonyabb növésű, barna férfiú volt,
János magas, langaléta, soványabb alkat. Jánosnak hamarosan megkülönböztető neve is
született, lehet, éppen anyám talált ki számára
ragadványnevet: Lódics. Lódics János.Afura
név gyökérzete János vélt nagyotmondásai
táján keresendő. Hazudós embernek tartották,
nagyokat lódít — mondották róla — az odaáti
dolgokról, bár én most, utólag hinnék neki,
amikor mesélné, hogy a román hatóságok
abban az időben mit műveltek a Dél-Erdélyben rekedt magyarokkal. Márton és Lódics
János faluja, Tatrang alig pár kilométerre
volt a második bécsi döntés előírásai szerint
megvont magyar—román határtól. Családjuk
Tatrangban maradt, ők, azt nem tudnám megmondani, milyen úton-módon, de minden
nyáron átjöttek szezonmunkára. Már jóval a
nyári betakarítás előtt megérkeztek, a gazdaságban mindig akadt munka, s egyébként is
„alkalmazásuk” inkább az idegenbe szakadt,
nyomorgó emberek megsegítése volt, hiszen
a mi nagyközségünkben voltak bőven náluk
képzettebb emberek, akik a cséplőgép körül
szorgoskodjanak. Székelyföldön azokban
az időkben akkora volt a gyermekfölösleg,
hogy a sokgyermekes családok fiaiból sokan
kerültek budapesti, nagyvárosi iskolákba
szakmát tanulni, akik aztán rendszerint többet
haza sem tértek.
Márton és János hétfalusi csángók voltak,
tulajdonképpen semmi közük a moldvai
csángósághoz, szokásaik, foglalkozásuk,

viseletük, nyelvjárásuk is más. Egyetlen
közös elem, ami őket egy kategóriába sorolja: a nevük. S az, hogy a magyar etnikum
peremvidékére sodródtak ők is, akárcsak a
moldvai csángó-magyarok. A hétfalusi csángók vallása is más. Míg a moldvai magyarok
összességükben római katolikusok, addig a
hétfalusiak, tehát a Barcaságon élők Brassó,
a közeli Szászföld, Királyföld hatására evangélikussá lettek. Az én nyelvi ismereteim
közé viszont ők lopták be a csángó szót. A
moldvaiakkal az is közös elem volt, hogy
mindannyian a határon túliak, az akkori
Magyarországon kívül élők.
A csángókkal a harmadik találkozásom is
hétfalusi vonzatú. A háború, az ezt követő
aszály, a román hatalomátvétel után igen
nyomorúságosra fordult családunk sorsa. A
háború elvitte lovainkat, apám vásárolt ugyan
helyettük másokat, de már nem abból a lóro
konságból, a szűkös esztendők lovai voltak
már ezek, és nem büszke paripák. Aztán
ezektől is meg kellett válnia. Jött az 1946-os
szárazság s az ennél is rettenetesebb aszály:
a szigorúan végrehajtott gabona- és egyéb
beszolgáltatások.Acséplésért járó vámot már
a cséplőszekrény fara mellől elvitték, szigorú,
„megbízható” családból származó elle
nőröket neveztek ki, akik árgus szemekkel és
kihegyezett tintaceruzával figyelték, nehogy
egy vékányi gabona is eltűnjön a gép mellől.
Az apám mellé beosztott ellenőr Bikás Irén
volt, formás és értelmes lány, pikánsnak
tűnő nevét nem maga szerezte, apját hívták
Bikás Pistinek, ő volt, ahogy ma mondanók,
az apaállatok gondozója, a bikás. (Későbbi
időkben, mikor már szakközépiskolát végzett technikusok hatáskörébe kerültek a falu
bikái, s az üszőket, teheneket megfosztották
a párosodás gyönyörétől, akkor a játékos
névadás műbikáknak nevezte az ondózást
végzőket.)
Szóval, egyik cséplési szezonban Bikás
Irén volt az ellenőr. Hagyományos módon,
kinek-kinek a portáján, az évszázados szo
kásrend szerint erre kialakított, csűr előtti
tágas hátsó udvaron, ahová a búzaasztagokat
és az árpakazlakat rakták, nem engedélyez
ték a cséplést. A kollektivizálás első csírája,
illetve a lakosság iránti bizalmatlanság első
tömeges megnyilvánulása a szérűn való
cséplés kötelezővé tétele volt, holott ez az
uradalmas vidékeken volt szokásos, Há
romszéken a közepes nagyságrendű gazda
ság volt az uralkodó forma. A kommunista
türelmetlenség volt az oka annak is, hogy
éjszaka is csépelni kellett. Az is előfordult,
hogy apám három napig nem mozdult el a
kazán mellől, megtörtént, hogy a fatuskón,
amelyen ült, elszunyókált, lefordult róla,
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s aludt tovább a puszta földön. Akinek a
gabonáját csépelték, az vitte ki a szérűre az
ebédet, a vacsorát, holott a régi szokásrend
szerint a gépész úrnak a belső házban, a
tiszta szobában terítettek valaha, az asztalról
a jóféle köményes pálinka, a tyúkhúsleves
zabszem- vagy arcátlan laskával s a nagy
tálakra halmozott húsféleségek nem hiá
nyozhattak. A csöröge, a kürtőskalács utólag
került az asztalra.
Miután kötelezővé tették a szérűs cséplést,
annyira nem lehetett a vámgabonából egy
szemet sem hazavinni, hogy apám inkább
éjnek évadján hazalopott a mezőről, a saját
gabonájából, kétsornyi rozsot — egy ga
bonakévékkel megrakott félszekérnyi men�nyiséget —, s azt saját cséplőgép-garnitúrával
rendelkező gazda és gépészember létére a csűr
tapaszos földjén cséphadaróval csépelte ki,
akárcsak a középkorban, hogy az akkor már
ötgyermekes család számára a kenyérnekvalót
előteremtse. De ez sem volt elég.
Későbbi csángó találkáim alapvetően
más jellegűek voltak, mint a négyesztendős
magyar világ idején a határon, azt hiszem,
illegálisan átlopakodó s nálunk munkába álló
Márton és János esetében.Apámnak, a lovak
örökös szerelmesének le kellett mondania a
paripákról. Azelőtt a tehenet a tejéért tartotta.
A magyar éra alatt nagy gondot fordítottak
a törzskönyvezett állomány kialakítására.
Emlékszem, a pirostarka Bözsi kétszer is
megtöltötte naponként a sajtárt. Rúgós volt,
türelmetlen, előfordult, hogy izgágaságával
felborította a tejes edényt, de úgyis meg kellett bocsátani neki, mert ami megmaradt, az
is több volt, mint amennyit mások gyengén
tejelő teheneik tőgyéből kiszorongattak.
Ezekben az esztendőkben a kötelező ga
bona- és állat-, a tojás- és tejbeadás mellé a
fafuvarozás kínos keservét is vállalni kellett.
Apám nem volt naiv ember, igaz ugyan,
hogy a lovaktól a családra rátelepedett nyomor miatt kellett elsősorban szívszaggató
fájdalommal megválnia, de azt hitte, hogy
ha a teheneket igás állatként használja, akkor
kíméletesebb lesz az éppen fennálló rend,
és a fafuvarozási kvótát, ha nem is törlik el
egészen, de csökkentik. Hát tévedett. Hiába
lélegzett fel valamennyire, amikor Nyika
Mózit, a kommunista sejt egyik alapemberét
lefogták, mert saját lányával fajtalankodott,
s ekképpen az egykor a cséplőgép mellől
elkergetett, semmirevaló ember fenyegeté
seitől megszabadult, mert azok, akik „csak”
az elhurcolt földbirtokosok portáinak kirab
lásával foglalkoztak, s ezért akkor kitüntetés
járt nekik, hozzáláttak a kuláklisták összeállításához.
(Folytatása a 4. oldalon.)
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *

H É T F A L U

2008. november 20.

Kovács Lehel István

Barkó Etelka
1936. június 15-én született Pürkerecen,
felmenői gyökeres hétfalusi csángók, édes
apja Barkó András kántortanító, édesanyja
Veres Etel feleség, édesanya. Testvérei
Barkó András orvos, született 1928. szep
tember 30., valamint Barkó György szín
művész, született 1931. július 18.
Elemi iskoláit Kommandón végezte,
édesapja ugyanis 1940-ben oda került taníta
ni. Gimnáziumi éveit csernátfaluban kezdte,
az Egységes Gimnáziumban, Árvay József
igazgatósága alatt, Szedressy Pál osztályfőnöksége mellett.Az 1948-as államosítást követően megszűnt az egyház felügyelete alá
tartozó Egységes Gimnázium, Barkó Etelka
a türkösi állami iskolában fejezi gimnáziumi
tanulmányait, majd Kézdivásárhelyre megy
tanítóképzőbe, amit 1953-ban fejez be.
A tanítóképzőben kapott nevelés arra
ösztönzi, hogy Kolozsváron folytassa
tanulmányait a Bolyai Egyetem biológiakémia szakán. 1957-ben végezte el az
egyetemet, szerencsére nem lehetett
tanúja az egyetem 1959-es erőszakos fel
számolásának, beolvasztásának.
1957-től 1960-ig Négyfaluban, a cser
nátfalusi általános iskolában és az elméleti
líceumban tanított.
1960–1979 között Nagyváradon és
Biharpüspökin folytatta tevékenységét,
ahová férje, Csórik János révén került.
Házasságát az Úr két gyermekkel áldotta
meg: Csórik Katalin (1960. december
30.), valamint Csórik Etel (1964. november 5.).
1979-ben került vissza szülőföldjére, és
az 1990-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig
a VII. számú általános iskola tanára lett. Ál
dásos pedagógiai tevékenységét jómagam is
megtapasztalhattam, Barkó Etelka 4 éven
keresztül osztályfőnököm volt. Többek között az ő munkássága indított el a reál pályán,
biológiai, kémiai ismereteimet ő alapozta
meg, és az ekkor megesett tanár-diák történeteket ma is gyakran elemlegetjük.
Vallja, hogy az ő oktatói munkája a kő
műves munkája volt, az 1–4 osztályos alapra
rakosgatja fel a téglákat, folytatja az alapo
zók által megkezdett feladatot, ezt nemesíti,
szépítgeti. Minden gyerekből igyekszik a
legjobbat kihozni. Mottóját Petz Aladár
fogalmazta meg: „A jó pedagógus az, aki
kavicsért hajol le, és csillagot emel fel.”
Természetesen a pedagógus munkája nem
ragadhat le az iskolai tevékenységnél, ennél
sokkal többet kell vállalni, a gyerekeket
nevelni kell a tanterv által megkövetelteken
kívül is. Barkó Etelka diákként is számos
kultúrtevékenységben vett részt, a Kovásznai
Miklós által szervezett színjátszó csoportok
hangulatát igyekezett meghonosítani peda
gógusként is. Nagyváradon tánccsoportot
szervezett, kézimunkakört vezetett.

A tojásírást gyerekkorában sajátította el
édesapjától, a családban írta az első tojásokat.
Az1989-es változásokat követően az is
kolában is tojásíró tanfolyamokat szervez
hetett. Hochbauer Gyula segítségével a Zaj
zoni Rab István Középiskolában, Pásztori
Anna segítségével a brassói 8-as iskolában
minden évben tojásíró tanfolyamot és kiál
lítást szerveznek, de Marosvásárhelyen, a
Lórántffy Zsuzsanna Egyletnél, vagy Kis
újszálláson is tanított már tojásírást.
Barkó Etelka révén a brassói Néprajzi
Múzeum és számos kárpát-medencei
múzeum látogatói is megismerkedhetnek
a híres hétfalusi csángó mintakinccsel,
melyről 2001-ben könyvet is írt.
Írott tojásait olyan pillanatnyi kiállításokon
is meg lehetett csodálni, mint a Magyar
Nyelv Napjai, német irodalmi olimpia stb.
Tevékenységéért több díszoklevelet is kapott
már, munkásságáról elismerően szóltak a
helyi lapok, tévé, de a Pécsi Újság, Örmény
Gyökerek is.
Büszke arra, hogy sok gyerek kezébe adott
irókát, és főleg ara, hogy útmutatása alapján
sokan ma is írnak tojást.
Nemcsak a tojásírást elevenítette fel, és
mentette meg, foglalta össze mintakincsün
ket, hanem minden régi értéket igyekszik
megőrizni, festett bútoroktól kezdve el egé
szen a csángó szőttesekig.
2001-ben, a millenniumi zászló átadásának
ünnepén, zászlóanyává választottuk, saját be
vallása szerint élete legszebb periódusa volt,
mikor népviseletbe öltözve 10 templomba elvihette és bemutathatta a millenniumi zászlót.
2002-től a bácsfalusi faluturizmus kere
tében csángó estéken rövid történelmi átte
kintést tart, bemutatja hétfalusi csángó nép
viseletünket, népszerűsíti kiadványainkat.
Kedves Etelka néni!
Munkája elismeréseképp fogadja szeretettel
a Zajzoni Rab István-díjat! Fogadja úgy is,
mint zászlóanya, és úgy is, mit az, aki a hétfalusi írott tojás művésze és megmentője. Tevékenységét kísérje továbbra is Isten áldása!

3. oldal

Barkó Etelka

Köszönőbeszéd
Nagyon meglepődtem, amikor a Zajzoni
Rab István díjkiosztó bizottság részéről dr.
Kovács Lehel közölte, hogy a négy jelölt
közül az egyik én vagyok.
Megtiszteltetés ez a kitüntetés, hisz csak
azt tettem, amit a hétfalusi csángó-magyar
közösségemért tehettem.
„Hétfalusi csángó vagyok,
Legkisebbet sem búsulok,
Csángó vagyok, apám is az,
Nem tagadom el, mert igaz.”
Hálát adok Istennek, hogy olyan családba
születtem, ahol a nemzeti öntudat és a ha
gyományok őrzése központi helyen állt.
*
Kegyelettel emlékszem családom min
den elhunyt tagjára, hisz tartást kaptam
Tőlük: a munka becsületét, embertársaim
elfogadását és megbecsülését.
Az otthonról kapott útravalót kiegészí
tették tanulmányaimat irányító nevelőim.
A csernátfalusi Egységes Gimnáziumban
dr. Kiss Béla hívta fel a figyelmünket a ha
gyományok ápolására.
Fiatalon kaptam Édesapánktól az első
kondéjt/írókát; megtanított tojást írni. Azóta
kisebb megszakításokkal tojást írok minden
húsvétra.
*
1991 óta tojásíró tanfolyamot tartok a
Zajzoni Rab István nevét viselő iskolában,
de akárhová elmentem, ahova hívtak.
Köszönetet mondok Hochbauer Gyula
tanár úrnak és Pásztori Anna tanárnőnek,

akik támogattak tevékenységemben.
Az eltelt idő alatt sok gyermek és felnőtt
tanulta meg a tojásírás módját és rendsze
resen írják az ősi mintákat.
*
Nagy megtiszteltetés volt számomra 2001.
augusztusában a felkérés, hogy legyek a
millenniumi zászlót átvevő zászlóanya.
Teljes ünnepi viseletbe akkor öltöztem
először. Felemelő érzés volt.
Nagy élmény volt Hétfalu 10 templomá
ban a nemzeti hovatartozásunkat jelentő
zászló bemutatása. Sajnos az akkori lelke
sedés alábbhagyott. Nagyon ritkán kerül
templomainkba.
*
Gyakran dolgozom együtt gyermekekkel, fiatalokkal. Nagyon elkeserít mennyire
szegényedik anyanyelvünk: a beszélt
nyelvben egyre több az idegen kifejezés,
helytelen fordítás.
*
Malonyai Dezső 1909-ben a következők
re hívta fel a figyelmet: meg kell nyerni az
ügynek a lelkészeket, tanítókat és minden
pártfogót arra, hogy szívvel-lélekkel moz
golódjanak, gyűjtéseket eszközöljenek.
Mentsük, ami még menthető.
*
Befejezésként gróf Széchenyi Istvánt idé
zem: „A kevés, amit végbevittem köteles
ség. Elmulasztása szégyen és gyalázat vol
na, ám teljesítése nem érdemel dicséretet.”
Négyfalu, 2008. szeptember 28.

Szerkesztőség

Hétfalusi hirek
A Hétfalu csapat (Kovács Lehel István,
Tomos Tünde, Hochbauer Gyula, Sipos
Gaudi Enikő) első díjat nyert a Webvidék
naptár próbáján. A feladat egy 2009-es,
ún. „lapozós” falinaptár elkészítése volt.
A naptár 12 lapból (minden hónapra egy)
és 1 borítólapból kellett álljon. További
feltétel volt, hogy fel kellett tüntetni a
jövő évi falubeli eseményeket. Minden
más tekintetben szabad kezet kaptak a
csapatok. A Hétfalu csapat Tomos Tünde
diófapáccal készült hétfalusi házakat és kapukat bemutató festményeit használta fel
a falinaptár elkészítéséhez. Szavazzanak
Hétfalu bejegyzéseire: www.webvidék.ro!
*
2008. október 30-án a Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaság és a Wildt József Tudo
mányos Társaság javaslatára, a Helyi Tanács
rendes ülésén 16 szavazattal, 2 ellensza
vazattal dr. Kiss Bélát városunk díszpolgárává
választották. Magyar díszpolgáraink: Istók

János, Zajzoni Rab István, Sipos Jánosné
Berecki Anna, Tóthpál Dániel, dr. Kiss Béla.
*
A Bolyai János Matematika Társulat
Bencze Mihály matematikatanárt Beke
Manó Emlékdíjjal tüntette ki. Az emlékdíjat kiváló matematika oktató és népszerűsítő munkásságáért, páratlanul termékeny
tevékenységéért, valamint az Erdélyi Magyar Matematikaversenyek, Nemzetközi
Magyar Matematikaversenyek alapításáért
és szervezésért kapta.

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2008. * ISSN 1582-9006 *
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Hogyan látnak mások?

Rab Samu

Hétfaluról írták...
(Folytatás a 2. oldalról.)
A falu alsó végén, az 1. házszámnál kezd
ték, s úgy belelendültek a munkába, hogy
mire a falu harmadáig értek, már teljesítették a szám szerinti kulákosítási normát,
s valamennyire mérsékelhették magukat.
Természetesen, apám rákerült a listára, annak ellenére, hogy mezőgazdasági területe
négyhektárnyi volt, az örökölt erdőrészekről
a cséplőgépvásárlás idején (1938 vagy ’39)
a testvérei javára lemondott, tehát csak köz
birtokossági erdőnk volt, s azt sem vették fi
gyelembe, hogy a gyermekek száma a család
ban hatra kerekedett, hogy a Singer varrógépet
a gépész úr darabjaira szedte, hátizsákba rakta,
s elvitte valahová a Bánátba, hogy kenyérgabonát kapjon érte cserébe. Nem ismertek ezek
sem Istent, sem királyt, csak a kommunista
pártot, s apámból zsírosparasztot fabrikáltak
annak rendje s módja szerint.
Már a tanügyi reform esztendejében
vagyunk, 1948-ban. A kantai (Kézdivásárhely), Nagy Mózes nevét viselő Római
Katolikus Gimnáziumot erdészeti iskolává
alakították át. Szegény ember hova adja
iskolába a gyermekét? A legközelebbibe.
Így magam is a cserefalapis mundért viselők
jelöltjei közé kerültem. De csak ideiglenesen, négy hónapig, mert Váradi elvtárs —
Kecske elvtársnak hívta mindenki a háta
mögött, valószínű, azért, mert a szegény
ember kecskéket tartott —, szóval, a rajoni
KISZ-bizottság titkára osztályellenségek
fattyai után kutatott, s természetesen rám
talált. Nagygyűlés, az imperializmus leleplezése, az osztályellenség mesterkedéseinek
feltárása, s azon kaptam magamat, hogy az
iskolából kiakolbólintottak.
A csángók tulajdonképpen ezután lépnek
be negyedszer az életembe. A kirótt fakvótát
fuvaroztuk a csernátoni erdőkből Kézdivásár
helyre. Úttalan erdei utakon, mintegy huszon
öt kilométeres távolságra, Kézdivásárhelyre.
Ikertestvéreim, Attila és Csaba még apró
kölykök voltak. Hárman indultunk mindjárt
éjfél után a Bodoki-csúcs aljába, a Jegesárok
felé. Élveztük is, hogy már nagyok vagyunk,
szülői felügyelet nélkül fuvarozhatjuk a fát az
ország újjáépítéséhez, a dolgozó nép államának felvirágoztatásához. Méteresre szakaszolt
ölfahasábokkal kellett megrakni a szekeret,
ekkora darabokkal a gyermekember is bír.
Pitymallatkor vidám hangulatban érkeztünk
meg egy keskeny és meredek útszakaszhoz,
ahol régi szokás szerint az aljba érkezőnek hahókat kellett ordítania, mert ha a fenti részről
elindultak a fával megrakott szekerek, nem
tudták a meredek és vállas „úton” kikerülni
egymást. Mi erről megfeledkeztünk. Bajka
Marci bácsi, apám gépész- és kuláktársa
akkor is fújta a magáét, egyházi dalárdában,
templomokban kimunkált jó hangú ember
volt, tenorja hajnalonként megtöltötte a

mély patakvölgyeket, felhágott a csúcsok
tetejéig, repertoárja gondosan megválasztott
és politikailag kifogástalan volt: Ez a harc
lesz a végső — énekelte olyan átéléssel, hogy
mindenkiben reményt tudott kelteni, eredeti
jelentését, üzenetét a visszájára fordítva a
mozgalmi éneknek, a … csak összefogni
hát... mindenféleképpen értelmezhetővé vált,
sőt, metaforikussá, s a szolgálatos (erdei) be
súgóknak sem volt, amit kezdeniük Marci
bátyánkkal, mert ő már elindult az átnevelő
dés erdei útján, s az Internacionálét úgy fújta
— elnézést a hasonlatért —, mint egy szép
siratóéneket, mint egy zsoltárt.
A két tehénke vonszolt bennünket a vállas, meredek erdei úton.
És az út háromnegyedénél jöttek szembe
velünk a mi vidékünkön használatosaknál
erősebb csontozatú, illetve vasazatú, hatalmas
szekereikkel, óriási farakománnyal a hétfalusi
csángók. Kemény lovaik, a míves lószerszám
tulajdonképpen csodálkozást váltott ki belő
lünk. A mi állatkáink úgy néztek ki, mint
a mesék két borsökröcskéje, különösen a
hatalmas, felhőpárákat fúvó, kemény lovak
megtorpanása pillanatában a laposabb ház
tető lejtésszögére emlékeztető hegyoldalban.
A hétfalusi fuvarozók — talán éppen
Márton és János falusfelei — nem illetődtek
meg, nem voltak tekintettel gyermekember
mivoltunkra, hanem nagy káromkodások
közepette szétszedték a szekerünket, kerekeket, ágasokat, mindent külön darabra;
kivonszolták, a végén már csak virtusból is,
a vállas út peremére, és ott nekitámasztották
az erdő fáinak. Embertelen és rossz vicc
volt. A szekeret a karaván távozta után csak
a mélyvágású, meredek út fenekén lehetett
összerakni. Ha egyáltalán ki tudjuk mozdítani
a szekéralkatrészeket a helyükről, hiszen —
és ez még szép is volt tőlük — a vállas út
külső pereme ismét meredeken lejtett, s ott
beeregették a szekérdarabokat az első fáig,
ami felfogta ezeket.
Évek múltán értettem meg, hogy ezeket
az embereket nem is a rosszindulat, nem a
barbárság, inkább a szokást megszegőkkel
szembeni pillanatnyi harag bosszantotta.
(Nem adtunk le, illetve fel jelzéseket, hogy
elindulunk.) A történelembe visszalépve
számomra most már az is érthető, hogy ez a
fuvarozásra szakosodott népcsoport a maga
törvényeit érvényesítette. Évszázadokon
át Dél-Erdély és Moldva, Havasalföld ke
reskedelmének lebonyolításában ők voltak a
leghíresebb fuvarosok, akikkel nem három
kölyök és két tehénke állt szembe rendszerint,
hanem útonálló haramiáktól az utak viszon
tagságáig minden. Nem csak állataik, ők is
kemény, szíjas, edzett, ha kell, könyörtelen
emberek voltak.
Márton és János kellemes emlékű belső
képe megváltozott bennem. Ők, emlékszem,
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Hiétfaluban
Hiétfaluban miég az iég is kiék,
Istán fiam alujszol-e miég?
Kiéj fel, tekergesd bié Andriskát,
Vigyünk Brassuóba pityuókát!
Vëdd a kurtit, az ájiér hideg.
Mënny izibe, s tojj az ökröknek!
Helyre Mozsár! Buli csá, elié!
Mié vijszëd a jármot ëggy felié?!
Vigyájzz, hié! A szekeret biédüojtik
Apuó! Kied mënnyën elüottik,
Jellegzetes hétfalusi csángó tornácos,
szénapadlásos szekérszín.
A nagy fuvaros gazdáknak két szekér
számára volt hely a színben. Fogatolására 2 vagy 4 nehéz testű, hidegvérű
lovat, nagyritkán 4 ökröt használtak,
de ezek lassúak voltak.
Fuvaros múltjuknak köszönhetően,
Bukarestben híresek voltak a hétfalusi csángó bérkocsisok, birzsások.
Hétfalusi birtokaikat eladva, 10-12
lovat összevásárolva, sokan csaptak
fel bérkocsisnak Bukarestben. Szorgalmuk által jól kerestek és híresek
lettek arról a hozzáértésről, amellyel
a lovakat kezelték, kocsijukat rendben
tartották.
kimondottan kedveltek, én is őket. Nyelvüket,
szavaikat, viselkedésüket a mienkhez mértem,
s mivel az ember tudta nélkül is mindig ez a
norma, ez az igazi, a szép, az övékét huncut
módon megmosolyogtatónak fogtam fel,
akárcsak anyám, aki külön élvezte — negy
ven-negyvennégy között viszonylag jó
módban élt a család; a bécsi döntésig egyke
voltam, s 1941-ben hozta a gólya az első
testvéreket, a beszédes nevűAttilát és Csabát,
aztán a többieket —, szóval, anyám azzal is
szórakozott, hogy Márton és főleg Lódics
János mennyire telhetetlen bendőjűek, s
különös élménye volt, amikor a tejföles sa
vanyúmártással készített csirkehússal együtt
megette a belerántott babérleveleket is. A
szomszédasszonyokkal jó nagyokat kacagtak
az ilyesmiken, s anyám olyan kísérleteket is
végzett, mennyit tudnak egyszerre bekebelez
ni valamilyen kimondottan laktatós ételből.
Hát ezek a fafuvarozó csángók nem olya
nok voltak, mint Márton és János. Nem
alárendeltségi viszony volt már köztünk, az
erdőn jó szekereikkel, kemény lovaikkal ők
voltak a nyeregben.
Akkor haragudtam a csángókra.
Később, tanítóképzős koromban éppen
hétfalusi csángó osztálytársaimmal barát
koztam össze. (...)
Háromszék Kiadó, Kaláka Könyvek,
Sepsiszentgyörgy, 2000.

Andig mënnyën, andig cságossa,
Ién hántul ülök az ágosra.
Rab Samu (Pürkerec, 1900–Zajzon,
1987) kőfaragó mester, aki „nyáron
követ faragott, télen pedig verset” próbálta rímbe szedni a hétfalusi jellegzetes
csáng ó kifejezéseket, szólásmódot,
kiejtést.
Bencze Mihály

Az ellopott...
(Folytatás az 1. oldalról.)
Itt csángóföldön ez is már gyerekkori
emlék. Akkor még a csángó kőművesek is
énekelve, viccelődve, jókedvűen és magya
rul dolgoztak.
Bowring és Mezzofanti híres nyelvtudó
sok, erről a mai barcasági magyar nyelvről
már nem mondanák azt, hogy a világ ős
nyelve, a nyelvek közül a legtökéletesebb.
Giuseppe Mezzofanti bíboros több mint
száz nyelvet beszélt, köztük a magyart is.
Biztos elmenne a kedve a hétfalusi busszal
való ingázástól. A két tudós kétszáz évvel
ezelőtti magyar nyelvről állította a fentieket.
Az osztrák elnyomógépezet ezen a téren
is kifejtette hatását. A németajkú újságírók
és akadémikusok hatására ránk kénysze
ríttették a werden = fog német segédigét.
Nyelvünk ragozó, és a jövő időt is tudta
ragozni: csodálkozand, megyend, jövend,
stb. A monarchia így lopta el a jövő időnket,
a jövőnket!
Horger Antal meghívására Gárdonyi
Géza meglátogatta Hétfalut. Ha ma láto
gatná meg, semmi szépet, semmi jót nem
írna vidékünkről. Horger Antal minden
barcasági anyának, az anyanyelv átadójának figyelmébe ajánlaná Gárdonyi Géza
idevágó figyelmeztetését: „Minden nemzet fő kince a nyelv. Bármit elveszíthet,
visszaszerezheti, de ha a nyelvét elveszíti,
Isten se adja vissza többé. Aki a jó magyar
szót elhagyja az idegenért, akinek a korcs
magyar szó nem fáj, az hazaáruló!”
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