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Kovács Lehel István

Csukás: a változás hullámhosszán
Nagyapám 52 évvel ezelőtt írt turis
tanaplóját lapozgatva, és felfigyelve a
Csukás érdekes, bizarr sziklaformáira
– amelyek a mese- és mondavilág hőseit
testesítik meg: Góliátok, pletykáló vén
asszonyok, ikrek, ördögök, galambok,
szfinxek rajzolódnak ki a konglomerá
tumtornyokban – érlelődött meg bennünk az a gondolat, hogy kihasználva
ezt a késő őszi szép időt, a fényképekkel
ellátott turistanaplóban leírt útvonalon
fogjuk végigjárni a félévszázada megtett
túrát.
S mint minden kirándulásunknak,
ennek is az egyik célja volt a környék
világáról eddig szerzett ismeretek elmélyítése, a helytörténeti, honismereti
kérdések boncolgatása.
Az első felmerült kérdés a Csukás név
eredete. A Csukás név már a XVI. szá
zadban oklevelesen kimutatható név volt
Hétfaluban, s ma is igen elterjedt család
név. Joggal vetődhet fel, tehát az a kérdés,
hogy ki lehetett az a Csukás nevezetű
egyén, vagy család, akiről a hegység a
nevét kapta. Ez a hegynév csak a XVI.
században jelent meg, az ezt megelőző
krónikákban, térképeken a Petrócz, Piet
rosz (Pietros, Petros Mons) havasnevek
szerepelnek. Dr. Binder Pál történész
szerint a név eredetére nézve két lehe
tőség van: az első azt a kérdést veti fel,
hogy lehetett-e egy csángó Csukásnak
legelője, kaszálója vagy telke a hétfalusi
határon kívül eső, a bodolai Béldiék és a
brassóiak által egyaránt perelt vidéken? A
levéltárban található dokumentumokból
egyértelműen kitűnik, hogy a Csukás
hegység, és vidéke Brassó határa volt és
a brassói hatóságoktól bérelték Hétfalu
csángó jobbágyai és zsellérei, erre a vi
dékre számos csángó telepített esztenát
vagy bérelt kaszálókat. Így könnyen
megeshetett, hogy egy Csukás nevű
csángónak kaszálója legyen az említett
havason, s idővel róla nevezték el azt,
mint ahogy a Csukás egyik előhegyét
is Piroska-havasnak hívják. A Piroska
is gyakori hétfalusi csángó családnév,
nagyapámnak is ez volt a neve.
A második lehetőség szerint a XVII.
század elején élt Brassóban egy Csukás
István nevű, hétfalusi csángó származású
személy, aki eleinte a törcsvári vám alkal
mazottja volt, majd a brassói darabontok
hadnagya lett. Abban az időben a bodzai

vámház és a havasok között – így a Csu
kás hegységen is – a brassói darabontok
hadnagya jelképezte a törvényességet. A
középkorban nem a tömösi szoros (hisz
ezt csak a XIX. században nyitották
meg), hanem a bodzai út volt a legfonto
sabb összekötőút Erdély és Havasalföld
között. Könnyen lehetséges, hogy a
havas akkori uráról, Csukás Istvánról
kapta a nevét.
Kora reggel indultunk el autóval Négy
faluból, majd Ósáncon (N 45,5669°;
E 25,7698°; 805 m), Babarunkán
(N 45,5138°; E 25,8456°; 938 m) és
Bretócsán (N 45,4803°; E 25,8967°;
1301 m) át érkeztünk meg a Berii-hídhoz
(N 45,4827°; E 25,9196°; 1089 m).
Az autókat az út mellett leparkolva, a
kék kereszt jelzést követve elindultunk
a sorompóval lezárt erdei úton, melyen
egykor keskenyvágányú, a fakitermelés
megkönnyítő vasút is haladt.
Hamarosan csodálatos kilátásunk nyílt
a Csukás sziklaképződményeire, amelyet
legömbölyített sziklatornyok várszerű
csoportja, s a fölénk tornyosuló Őz-torony alkotott.
Körülbelül egy óra gyaloglás után egy
bővizű forráshoz érkeztünk, amelyet
valamikor Hármas-forrásnak neveztek,
de a felújítás után csak két csövön folyik a víz, s mostani neve N. Ioan-kútja
(N 45,5026°; E 25,9482°; 1374 m).
A kék kereszttel és a sárga sávval
(amely a Vörös-havasra vezet) jelzett
utak kereszteződésénél található forrás
mellet márvány emléktábla jelzi, hogy a
forrást Prof. Nicolae Ioanról, a România
Pitorească Turista Egyesület tiszteletbeli
elnökéről nevezték el, építési éve 1940,
1982-ben és 2008-ban pedig felújították.
A forrástól utunk meredeken emel
kedett a Piroska-havas déli oldalán a
Csukás menedékházhoz (N 45,5096°;
E 25,9476°; 1628 m), amelyet 1 óra
múlva értünk el. A romos állapotban
lévő fa menedékház mellett beton- és
téglarengetegből emelkedik ki az újonnan épülő szálloda, amely a helyszínen
látható tervrajz szerint 4 szintes lesz és
2012 augusztusától fog működni.
A menedékház mellett elköltött ebéd
után a Sziklavár felé vezető piros sáv
jelzésen haladtunk tovább a Piroska-ha
vason, elérkezve a Nagy Tigáj szikla
csoportjához, ahonnan feltűnik a zoo- és

Sziklavár a Csukáson
antropomorf megalítok egész sora: Orsó,
Pletykáló vénasszonyok, Góliát-torony.
Másfél óra múlva érkeztünk fel a Csu
kás-csúcsra (N 45,5217°; E 25,9265°;
1996 m, igaz a térkép szerint 1954 m, a
GPS nem a legpontosabb magasságmé
rő) egy sziklás völgyön keresztül.
Orbán Balázs, Székelyföld nagy leírója
így ír a csúcsról: „Mert csak innen ész
lelhetni, hogy a Csukás, mely a távolból
tömör sziklahegynek tetszett, át meg
át van törve s oly finomul kicsipkézve,
mint a chinaiak elefántcsontból fara
gott türelmi munkái; csak innen látja,
hogy a Csukás nem egy hegy, hanem a
hegylánczolatoknak egy roppant töm
kelege, hogy központjából, melyre most
feljutánk, hat roppant sziklagerincz, vagy
inkább sziklalánczolat sugárzik ki; oly
szikla kifutványok, melyeknek mindenike
versenyez a másikkal a nagyszerűség
felett, s a szemlélő, ki itt versenybiróként
áll, nem tudja, hogy melyiknek itélje oda
az elsőség győzelmi koszorúját. Nem,
mert ezen széditő örvényektől körül
fogott gerinczek mindenike különböző
kőszálakkal van fölékesitve; egyiknek
lejtősleg hanyatló ormozatán halidomú
roppant csompók meredeznek, oly hely
zetben, mintha esőnyelő éktelen szájaikat
nedvesengve tátanák ég felé. A másik
kifutvány szirtoromzatán Memnon szobrokat utánzó sziklák trónolnak, idomnagyságukban százszorosan felülmulva
Egyiptom minden szobor óriásait. A
harmadik gerincz tarajékét szabályszerüen idomult kerek kupok díszitik, melyek
fenn a tetőnél kisebbek, de alább mind
nagyobb, mind óriásibb alakot öltenek,
ugy, hogy a legalól levők több száz öl
nyire emelkedő kuphegyeket képeznek. A

negyedik gerinczet ily elhelyezésű, s ily
lépcsőlegesen fejlődő czukorsüveg idomú
csompók díszitik, mig az ötödiknél ind
pagodák bizarr idomzatai, a hatodiknál
özön előtti szörnyállatok óriási mintái
sorakoznak. Ezen hat gerincz közt félelmesen mély vápák (szakadások) nyilnak,
melyeknek alján fenyvesek sürü tömege
sötétül, de odább a függélyesen emelkedő
oldalok szintén kopaszok, s egymás fölé
tornyosuló csompókkal oly sürüen van
nak elboritva, mintha a jeges tengernek
megdermedt jégsziklái uszkálnának az
elbüvölt szemlélő előtt. Ezen nagyszerű
sziklaormok, ezen czifrán kicsipkézett
gerinczek, ezen csodás idomú kőszálok
csoportozata pártázza körül és koronázza
meg a 7000 láb magasságú havast, mely
a havasok szépsége és nagyszerűségének
netovábbját alkotja.”
S valóban, a csúcsról nemcsak az
Ördög-ujjai bontakozik ki, amelyhez
Hétfalu egyik eredetmondája is köthető
(A három ujjú szikla), hanem a Csukás
Ikrei és Nitri Agyarai, valamint a távol
ban feltűnik a Döblen-völgye, a Tészla, a
Vértes, a Dong-havas és Magura, a bod
zafordulói hegyek, a Keresztényhavas,
Bucsecs, Nagykőhavas, Lovak havasa,
Róska-havas, Zăgan és a Vörös havasok.
Hazafele az utunkat a piros sáv jelzésen
a Bretócsa-csúcs felé vettük. A Tigájnyergen át, egy sziklás völgyön, majd az
enyhén lejtős-emelkedős úton gyorsan
haladtunk lefele, végig a gerincen. Utunk,
mintha egy fenyőfa-temetőben lennénk,
kiszáradt törzsek mellett haladt, néhol
az ösvényt derékig érő borókabokrokba
vágták, amelyeknek terméséből gyűjtöttünk is egy zacskóravalót.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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2. oldal

H É T F A L U

Tóth Melinda

Lövenberger Orsolya, VII. o.

XXI. századi
szerelem
(Erdélyi dráma)

Kirándulás Pacséron

Szeptember elején az osztályfőnökünk
mondta, hogy október elején az iskolából
öt tanuló megy pacsérra az ő kíséretével
és megkért, hogy kérdezzük meg otthon
kit engednének el. Otthon a szüleim elen
gedtek erre a kirándulásra.
Velem együtt még volt négy tanuló,
már csak az ötödik hiányzott, de hamar
megkerült. Így öten (Anikó, Éva, Gabici,
Imike és én) Gyerkó tanár úr segítségével
összeállítottunk egy rövid műsort, miben
furulyáltunk és énekeltünk.
Végre elérkezett a nagy nap, mikor
busszal elindultunk Pacsér felé. 12 óra
utazás után elérkeztünk Pacsérra. Ott a
testvériskolánk neve „Mosapijade” volt.
Az iskolánál vártuk meg a vendégfoga
dónkat. Gabicival és Évával Szandrához
kerültünk, ahhoz a lányhoz, akit fogadtam
amikor az elmúlt év februárjában nálunk
voltak. Négyen nagyon jól egyeztünk, so
kat hülyéskedtünk, röhögtünk. Aznap este
sétáltunk egyet a faluban és megismerked
tünk Szandi barátikörével. Nagyon jó fejek
voltak. Nagyon furcsa volt, mikor egymás
között szerbül beszéltek, mi meg hárman
nem értettünk semmit. Ezért, hogy ők se
értsék a mi beszédünket, egymás között
románul beszéltünk.
Körülbelül kilencre érhettünk „haza”.
Szandi lefeküdt, mivel másnap iskolába
kellett hogy menjen. Mi még lefekvés előtt
kicsit beszélgettünk.
Másnap reggel tízre mentünk az iskolá
ba. Főzőverseny volt. Mi nem nagyon kap
csolódtunk be, mivel Imike és Anikó kicsit
le volt hangolódva mivel furcsa volt a család. Egykor „haza” mentünk. Háromkor
Szandi elébe mentünk a buszmegállóba,
mivel három körül kellett megérkezzen
a busszal az iskolából. Együtt megebé

deltünk, aztán elmentünk a fagyizóba.
Délután hatkor kezdődött a sulibuli.
Nem volt valami a zene. A legtöbb manele
volt csak nem románul, hanem magyarul.
A buli után elmentünk egy parkba, persze
ekkor Anikó is jött velünk. Őt a vendég
fogadója csak egy félórára engedte. Alig
értünk a parkba, már jött is valaki, hogy
Anikó menjen vissza, mert mindjárt jön
a vendégfogadójának az édesapja. Vissza
is vittük Anikót. Aztán nemsokára „haza”
mentünk mi is.
A következő nap (pénteken) fél nyolcra
kellett menni. Valamilyen játszóház volt,
csapatokban játszodtak. Ennek végeztével
„haza” mentünk és gyakoroltuk a furulyát,
mert hattól szereplésünk volt.
Körülbelül fél öt lehetett az óra, mikor
Szandi barátnői jöttek. Ott beszélgettünk.
Miután elmentek elkezdtünk készülődni,
szépen felöltöztünk.
Fél hatra az iskolába siettünk. Egyet
közösen próbáltunk, mielőtt megkezdő
dött volna a szereplés. Mi utolsó előttinek
kellett bemutassuk, amivel készültünk.
Nagyon jól sikerült a műsorunk, nagyon
megvoltunk elégedve, a közönségnek is
elmondhatatlanul tetszett.
Ezután úgymondott szórakozási helyen
töltöttük el az időt. Beszélgettünk, megis
merkedtünk sok fiatallal. Anikó és Imike
nagyon boldog volt, főleg, mert Hilda
átvette őket. Gabici, Éva, Szandi és én
hajnal kettő körül kerülhettünk haza.
Sajnos, másnap reggel volt az indulás
Négyfalu felé. Elbúcsúztunk Szanditól és
családjától, és nyomás haza.
Szombat este tíz körül érhettünk haza.
Szüleimnek elmeséltem, hogy milyen jól
telt Pacséron, és ha még lehetne jövőre is
szívesen elmennék.

Hochbauer Gyula

K ö n y v i s m e r t e t ő

Beder Tibor: Apadó fájdalom című
könyve nemrég jelent meg Csíkszeredá
ban a Pro-Print könyvkiadónál Sylvester
Lajos előszavával, 286 oldalnyi terjede
lemben, melyből 5 oldalnyi a forrásanyag
és 7 térképmelléklet.
A cím jelentésének metaforikus titkát a
szerző könyve bevezetőjében oldja fel. Az
apadó fájdalom „Velünk együtt érkezett
a Kárpát-medencébe és emberemlékezet
óta minden magyar ember lelkében ott
van. Tanúja volt minden sikerünknek és
kudarcaink sokaságának. Ő a történelmi
emlékezet hordozója, amely segít abban,
hogy megmaradjunk.” – írja.
Beder Tibor könyvét útirajznak érzi
„Nem egyedül vágok neki az útnak. Kí
sérő társam az Apadó fájdalom.” (18. o.)
A kiválasztott tereket, melyeket korántsem
fednek le a térképmellékletek, ezer esz
tendő alatt járja be úgy, hogy a tér és az
idő is élményszerűvé válik. „Csak át kell
sétálnom a hídon, és máris Barcasági-me
dencében vagyok” (19. o.). „A soknevű
város főterén emelkedő nagy templom
lépcsőjén ülök...” (112. o.) „A Feketeügy

innenső partján, ahol most állunk, Ma
gyarország, túlsó partja pedig Románia
volt...” (103. o.) „1896. október 18-a reg
gelén vagyunk. Ma avatják a Cenktetőn
az Árpád-szobrot.” (89. o.) „Az idelátszó
Hesdát hegycsoport és a benne keletkezett
Tordai-hasadék az egész magyarság, de
leginkább Szent László királyt juttatja
eszembe.” (168. o.) „Egészen Gyimes
bükkig, a hajdani ezeréves határig a
gyimesi csángók földjén vagyunk... nem
földrajzi evidenciák, hanem a történelmi
ség alapján tartozik ez a rész Erdélyhez és
nem Moldvához.” (216. o.) „A Székelykő
tetejéről nézve, ahol állok, jól kivehető a
Keresztesmező, ... amely fontos szerepet
töltött be Erdély történelmében...” (182.
o.)
Beder Tibor úgy beszéli el történelmün
ket, mintha hegyeink csúcsai alatt, lábunk
alatt terülnének, nemcsak a tér minket
érintő vetületei, hanem a történelem maga
is itt gomolyogna. Hasonlít ez Orbán Balázs
stílusára: képzeletet, tudatot mozgósít.
Már ennek a szemléletnek is van hite
lesítő ereje. – S a hitelesség Beder Tibor
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Négyfalu városának gyönyörű sarkában
Gondtalan él Ionel, Movila várában.
Gondtalan él Ionel, hiszen anyja, apja
Pénzért ment, vagyonért a messzi Olaszba.
Lábszárán bőrnadrág, bőrdzseki a vállán,
Napszemüveg a szemén, rakás lánc a nyakán,
Akárcsask a lábán, karperec a kezén,
Cowboy kalap fején.

könyveinek egyik fő erénye. Legjellem
zőbben az eszmények adatoltsága szol
gálja ezt. Általában egy történelmi ese
ményből indul ki, amelynek segítségével
elindíthat egy gondolatot. Ezt végigvezeti
egy kronologikus eseménysoron. Egy-egy
láncszemet szépirodalmi bevágással szem
léletessé, hangulatossá tesz, családtörténeti
kitérőt kapcsol rá, majd valamilyen tanulságot, figyelmeztetést, bíztatást fogalmaz
meg záró következtetésként.
A könyvben elbeszélt 1000 év alatt
játszódó történet identitáskereső, identitásmeghatározó történet „az ember életében
valamilyen identitást jelző jelnek is kell
lennie...” (159. o.)
„Mi is vagyok hát? Magyar, székely,
örmény? Egyik sem, vagy mindhárom
egyszerre.” (160–161. oldalak.)
A könyvnek van néhány fejezetekben
is érzékelhető fókuszterülete: a Barcaság,
az örmény-magyarok lakóterülete, Ara
nyosszék, a moldvai csángók lakóterülete.
Az alaptörténetben kiemelkedik néhány
történelmi személyiség: Szent László király,
Tökhöly Imre fejedelem, Mihály vajda.
A történelmi eseményszálakon érdeke
sen rajzolódik ki a „történet” elbeszélője,
akinek egyik alapvonása a nemzeti értékérzékenység. Ez határozza meg a szöveg
hangnemét is, mely igen széles skálán
mozog: büszke-tárgyilagos-szubjektívperlekedő-kételkedő-bizakodó-...
Ez az elbeszélő olyan, mint amilyen
embernek a valóságban is ismerem Beder
Tibort, mint első találkozásunkkor a Fir
tos-hegyről lemutatva azzal kezdte, hogy
Orbán Balázs szerint innen valahol ott
látszodhatott a Duna ezüstje, s bemutatott
pontos irányban a sokszáz kilométer távol
ba. Vagy később, amikor ő is hitte, hogy
Hétfalu magyarságtudatát erősítheti, ha
megtapasztalhatja, hogy a nálánál eleset
tebb moldvai csángó testvéreit gyerekei
beiskolázásában segítheti.
Ajánlom, olvassák ezt a könyvet, azért
is, mert nemcsak a Barcaságról szóló fe
jezetben, hanem mindvégig rólunk is szól.

Mindenéjjelszórakozik,azidőpotyábannemtelik
Eszik, iszik, táncol, szivarazik, füvezik.
A diszkóban, alkonyatkor, ha belép a forgóajtón
Minden leány ájuldozik, beteg eme sráctól.
Négyfalu városának, egy másik sarkában,
Pontosan is tudjuk, Precizia várban,
Gondtalan él Böske gyönyörű lakásban.
Neki apja, anyja eprészni Spanyolban.
Ha kilép a házból, minden szem ráragad
Gyönyörű a szöszi, ilyen ritkán akad.
Majd’ékig mesztelen, csomó lánc a nyakán,
Lánc orrán, fülén, hát még a köldökén.
Tenyérnyi szoknyában, tűsarkú csizmában,
Lykra harisnyában vonul a diszkóba.
Ionel mikor látja, szíve nagyot dobban,
Ionel mikor látja, a szeme káprázik.
Böske megpillantja, tudja ő lesz párja:
Nyála csorog, szeme duvad, ő lesz választottja.
Sipolnak a telefonok, zenélnek, fütyülnek,
Zeregnek, kiégnek a sok vallomástól.
Füstölnek laptopok a nagy szerelemtől,
E-mail e-mailt ér, a hálózat kiég.
Zörög a mobil, Olaszból keresnek:
– Ionel, ne is gondolj, hogy bozgor lányt
veszel!
Ide jössz Olaszba, kapsz itt mást, egyebet.
Öreget választunk, gazdag legyen, az kell!
– Apám, anyám én Bözsikét szeretem,
Ha meghalok is, feleségül veszem!
Zörög a mobil, Spanyolból keresnek:
– Böske lányom, piszkos oláh nem kell!
Ide jössz Spanyolba, forogsz az epresbe,
A patron vén ember, tán még beléd is eshet!
– Apám, anyám, én Ionelt szeretem,
Ha meghalok is, felesége leszek!
Hacienda diszkóban lámpafények villognak,
Cigi-füst száll a plafonra, vele lelke Ionel-nak.
Kábítószer vetett véget a boldog életnek,
Mivel szíve párjával többé nem lehetett.
Precizia-várában, gyönyörű szobában
Böske inát vágja, keserű sorsában.
Lelke emelkedik, száguldozik búsan,
Véget ért szerelme, kurtán, szomorúan.

Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.

* S zer k e sz t ő sé g : R O -505600 N égyfalu, Ge or ge Mor oia nu utc a ( Na gyút) 87. sz á m * T e le f o n : 0 2 6 8 / 2 7 5 7 7 3 *

2009. november 19.

Kovács László Attila 1958. július 15én született Négyfaluban a fűrészmezei
parókián, együtt ikertestvérével Kovács
Klára Ildikóval. Édesapja Kovács László
(Borosjenő, 1916. február 9. – Csernát
falu, 2009. február 23.) a felszegi és az
erdélyi evangélikus közösség nagyra
értékelt lelkésze, életművével 2006-ban
a Zajzoni Rab István díjat érdemelte ki.
Édesanyja Kanabé Klára (Csernátfalu,
1922. július 29. – Csernátfalu, 2008. de
cember 2.) Kanabé Gyárfás kántor-tanító,
igazgató és Kiss Margit tanítónő leánya.
Édesanyja testvére Kanabé Gábor (Cser
nátfalu, 1926. április 14. – Kolozsvár,
1995. szeptember 29.) zenetanári diplomát
szerzett és zenetanárként, majd a Ko
lozsvári Filharmónia titkáraként tevékeny
kedett. Kovács Attila édesanyja tanítónő
volt Sepsiszentgyörgyön, később kántori
szolgálatot teljesített Kovács László mellett, akivel 1946-ban házasságot kötött.
Házasságukat a teremtő négy gyermekkel
áldotta meg. Kovács-Kendi Lehel Zsolt
1948. május 20-án Sepsiszentgyörgyön
született, Négyfaluban érettségizett, és a
brassói Műegyetemen szerzett mérnöki
oklevelet. A négyfalusi Electroprecizia
üzem, majd a családalapítás után Székelyudvarhelyen teljesít mérnöki szol
gálatot. Az EKE lelkes és tevékeny tagja,
szervezője. Kovács-Kalit Előd Levente
1951. május 8-án Sepsiszentgyörgyön
született, Négyfaluban érettségizett, és a
bukaresti Testnevelési Főiskolán szerzett
tanári oklevelet. A Zajzoni Rab István
középiskola tanára, volt igazgatója, igaz
gatóhelyettese. Ikertestvére Kovács Klára
Ildikó Négyfaluban érettségizett, majd a
brassói Műegyetemen szerzett mérnöki
oklevelet, szakmáját Kézdivásárhelyen,
majd az Electroprecizia üzemben gya
korolta. Jelenleg kántor a brassói magyar
Evangélikus Egyházközségben.
Kovács Attila az I–IV. osztályt a Hosszú
falu-Fűrészmező általános iskolájában,
majd az V–VIII. osztályt a csernátfalusi
3-as iskolában végezte. A középiskolát a
négyfalusi Elméleti Líceumban folytatta,
ahol 1977-ben sikeresen érettségizett. Első
osztályos korától a brassói Zeneiskolában
és Népművészeti Iskolában, illetve magán
úton rendszeresen zenei tanulmányokat
folytatott. Zongora tanárai voltak: Vértes
Róza, Lukácsi Mária, Tincău Elena és
Schneider Dorina. Az orgonajáték művészetébe Trajtler Gábor, a budapesti Deáktéri
lelkész és orgonaművész vezette be, a fóti
Evangélikus Kántorképző nyári tanfolyamán, 1975-ben.
A kötelező katonai szolgálatot Dés
városában teljesítette 1977 és 1978 között.
1978–1982 között a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet egyetemi
hallgatója, és az 1980–1981-es tanévet
a Teológiai Intézet nagyszebeni német
tagozatán végezte. Közben rendületlenül
tanul Benedek Kálmán orgonaművésztől.
Szakvizsga dolgozata, diplomamunkája:
Walter Blankenburg élete és munkássá
ga, irányító tanára D. Dr. Juhász István.
Lelkészképesítő vizsgadolgozata pedig:
Liturgiánk propriuma, irányító tanára Dr.
Lengyel Loránd. 1982. augusztusában
D. Szedressy Pál evangélikus püspök

H É T F A L U
Bencze Mihály

Dr. Kovács László Attila
lelkésszé szenteli a fűrészmezői temp
lomban. Közben ösztöndíjat nyer a lipcsei
Egyetemre, a teológiai tanulmányainak
folytatására, de a kommunista hatóságok
nem adtak kiutazási engedélyt. 1997-ben
a bajorországi Erlangen Teológiai Egye
temén fél éves tanulmányt folytat. Doktori
tézisét 1998-ban védte meg, irányító ta
nára Dr. Lengyel Lóránd volt. Disszertá
ciójának témája részben teológiai, részben
egyházzenei jellegű volt: Az evangélikus
istentisztelet zenei elemeinek rendszeres
teológiai alapvetése.
Az aradi Evangélikus Egyházközség
segédlelkésze két évig, majd 1982–1984
között gyülekezeti lelkész. 1984–1991
között a kolozsvári Püspöki Hivatal tikára,
és 1986-tól a Protestáns Teológiai Intézet
óraadó tanársegédje is. 1991-től főállású
adjunktus, egyházi ének és zene mellett li
turgikát és hitvallásismeretet tanít, később
pedig a dogmatikát és a kánonismeretet is
tanítja. 1998–2002 között az Intézet rektoraként öt új tanársegédet alkalmaz, akkreditálja a doktorátusképzést, és megkapja
a doktorátusvezető professzorok minisztériumi elismerését. 2002–2004 között a
Partiumi Keresztyén Egyetem Zenepedagógia szakán himnológiát és egyházzenei
irodalmat tanít másodállásban, 2004–2008
között pedig a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán
egyházi zenét és zenetörténetet tanít. 2008
augusztusától a Nyíregyházi Evangélikus
Egyházközösség meghívott gyülekezeti
lelkésze, hitvestársa pedig iskolalelkész.
Mindezek után Kovács Attila továbbra is
a kolozsvári Protestáns Teológia tanára.
1989. július 27-én feleségül vette Ke
lemen Erzsébet teológiai hallgatót, aki
1965. szeptember 9-én született a Bihar
megyei Hegyközszalárdon. Erzsébet
édesapja István (sz. 1932. szeptember 26.)
mezőgazdasági gépész, édesanyja Váraljai
Erzsébet (sz. 1937. december 17.) varró
nő, most mindketten nyugdíjasok, bátyja
Kelemen István (sz. 1959. szeptember
20.) református lelkész, öccse Kelemen
József (sz. 1971. július 26.) a mezőgaz
daságban dolgozik. Erzsébet iskoláit szü
lőfalujában végezte, majd Nagyváradon
érettségizett, 1991-ben fejezte be teológiai
tanulmányait, és D. Szedressy Pál püspök
szentelte lelkésszé. Sokat vártak a gyer
mekáldásra, végül 15 év várakozás után
örökbe fogadták Kovács Kristóf Pált (sz.
2002. november 26., Kolozsvár). 2006ban mégis megadatott számukra az az
öröm, hogy saját gyerekük szülessen. Így
lépett családjukba Kovács László Mátyás
(sz. 2006. július 12., Kolozsvár).
Önálló kötetei: Jer, örvendjünk, keresz
tyének. Teológiai tanulmányok. In: Dol
gozatok a református teológiai tudomány
tárgyköréből. Új sorozat 3. Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár
2000.
Éneklő-zenélő egyház – Az evangélikus
istentisztelet zenei elemeinek rendszeres
teológiai alapvetése (doktorátusi tézis), A
Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus
Egyház kiadása, Kolozsvár, 2002.

Szerkesztett kötetek: Nagy horderejű
munkája az Evangélikus Énekeskönyv
megszerkesztése Ezzel a több mint 800
oldalas könyvvel nagyon sokat dolgo
zott: elvi szempontok kidolgozása, az új
énekek kiválasztása, dallamok felkutatása,
kiválasztása, a kottagrafika elkészítésének
irányítása, ellenőrzése, himnológiai adatok
felkutatása és rendszerezése, az oldalak
elrendezése, a megfelelő bibliofil papír
beszerzése, korrektura stb. Ebben saját alkotása: Bevezetés, a 13. ének dallama, a
vasárnapi és ünnepi istentisztelet III. rendjének ordinarium-dallamai, valamint a himnológiai apparátus. Az Énekeskönyv mellett
Evangélikus Korálkönyvet is szerkesztett
1996-ban, de ez a könyv sajnos csak „házi
sokszorosítás” formájában jelent meg.
Kb.30 korált saját maga harmonizált.
Hasomlóan megszerkesztette az Unitárius Korálkönyvet is 2007-ben (70 %-ban
saját harmonizálás), valamint 2008-ban a
Teológiai füzetek I. kötetét.
Kötetekben megjelent tanulmányai,
cikkei: Hat címszó (Ámen, Ének-zene,
Imádság, Keresés, Megtalálás, Teljes
ség, Tökéletesség) magyarázatának
szerzője Kozma Zsolt Bibliai fogalmi
szókönyvének, adatközléssel társszerzője
Dávid István Műemlék orgonák Erdély
ben című könyvnek.
Szakfolyóiratokban, egyházi lapok
ban megjelent tanulmányai, cikkei:
Közel 40 tanulmánya jelent meg a Ma
gyar Egyházzene, Református Szemle,
Lelkipásztor, Teológiai Füzetek, Keresz
tény Magvető, Lutherische Kirche, Az Út,
Erdélyi Református Naptár a 2000. évre,
Erdélyi Református Naptár az 1995. évre,
Evangélikus Harangszó szaklapokban.
Fontosabb kéziratok, egyetemi jegy
zetek: Hitvallásismeret; Evangélikus
Liturgika; Előkészítő harmónium-gyakor
latok a koráljátékhoz; evangélikus, refor
mátus és unitárius Korálfüzetek a teológiai
hallgatók részére; Egyházzenei életünk a
lutheri reformáció tükrében, Ünnepi előadás a Luther halálának 450. évfordulója
alkalmából; A Romániai Zsinatpresbiteri
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház
történelmi gyökerei, Ünnepi előadás
az Evangélikus Egyházkerület megala
kulásának 75. évfordulója alkalmából;
Claudio Monteverdi helye és jelentősége
a zenetörténelemben; Hol vagy, Ádám?

3. oldal

– Az eredendő bűn; Pillanatnyi szenvedés – örök dicsőség; Johann Sebastian
Bach, a passió muzsikusa; A liturgiáról
és ahhoz való viszonyulásunkról; A liturgikus éneklés, történelmi és gyakorlati
szempontok szerint; A kollektaimádság;
A gyülekezeti ének helye és szerepe az
evangélikus istentiszteleten; Az orgona
liturgikus használata.
Egyházzenei tevékenysége: 12 éves
korától gyakran végzett kántori szolgá
latot Fűrészmezőn, Csernátfaluban, majd
Kolozsváron, Aradon és rendkívüli ün
nepi alkalmakkor szinte minden erdélyi
evangélikus templomban. Kórust vezet
és orgonahangversenyeket tart. Tagja az
Evangélikus Egyház, az Erdélyi Reformá
tus Egyházkerület és az Unitárius Egyház
Kántorvizsgáztató Bizottságának.
Szerzeményei: Én zörgetek – a 103-as
gyülekezeti ének dallama, Ünnepi liturgia
(Evangélikus Énekeskönyv), Énekeljetek
az Úrnak új éneket. 98. zsoltár – Introitus,
négyszólamú vegyeskarra. Laudamus,
négyszólamú vegyeskarra. Credo, négy
szólamú vegyeskarra. 90. genfi zsoltár,
kétszólamú vegyeskarra. Első zsoltár
– motetta, négyszólamú vegyeskarra.
Kő-kantáta, kórusra, bariton szólóra és
zenekarra, amelynek ősbemutatója 2005
őszén a kolozsvári ev. templomban volt,
Csernátfaluban pedig 2006. májusában
játszották. Ezen kívül előadták Marosvá
sárhelyen (2005), Nagyenyeden (2005),
Zilahon (2005), Nagyváradon (2006),
Kovásznán (2006), Sepsiszentgyörgyön
(2006), Kolozsváron a Teológia díszter
mében (2006), és az új monostori ref.
templomban (2006).
Publikált CD felvételek: A Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet vegyeskarát
vezénylte 1992-ben Illyefalván: Mely igen
jó az Úristent dicsérni, valamint 2002-ben
Kolozsváron a Farkas utcai templomban:
Énekeljetek az Úrnak új éneket, amelyen
saját kórusművei is hallhatók.
Karnagyi tevékenysége: Teológiai
hallgatóként kezdte a kórus vezetést,
majd tanárként igen nagy örömet jelentett
számára a teológiai hallgatók kórusával
foglalkozni. 1990-től fellendült a Teológiai Intézetben a kórustevékenység, attól
kezdve alakult át vegyeskarrá. Az intézeti
ünnepi alkalmak mellett gyakran látogatott
a kórussal Erdély különböző gyülekeze
teibe, istentiszteleti szolgálatra. Nagyobb
erdélyi körutat 1992-ben, és németországi
körutat pedig 1993-ban tett a kórussal. A
klasszikus szerzők mellett főleg magyar
szerzők műveit tanítja be a kórusának:
Kodály, Bárdos, Rezessy, Gárdonyi, Hal
mos, Berkesi stb. Nyíregyházán is vezeti
a gyülekezeti kórust.
Orgona-előadóestek: Első nyilvános
orgonaelőadóestjét Kolozsváron 1980ban tartotta. 1984-től kezdve rendszere
sen tart hangversenyt. Évente egy tucat
önálló előadóesttel lép a nagyérdemű
közönség elé Erdély orgonás városaiban,
mint Brassó, Medgyes, Nagyszeben,
Kolozsvár, Temesvár, Arad, Nagyvárad,
Marosvásárhely, Beszterce. De kisebb
orgonákon is játszott, többek között Cser
nátfaluban is.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Dr. Kovács László Attila
(Folytatás a 3. oldalról.)
Orgonahangversenyt tartott Magyar
országon, Budapesten a Deák téri evan
gélikus templomban, a Mátyás templom
ban, a zuglói római katolikus és evan
gélikus templomban, a Pestszentlörinci
evangélikus templomban, a Békásmegyer-i evangélikus templomban, valamint
Nyíregyházán, Szegeden, Finnországban,
Norvégiában és Németországban. Reper
toárjában szerepelnek: Buxtehude, Bach,
Mendelssohn, Franck, Liszt, Dupré,
Widor, Messiaen, Anger, Kodály, Hidas,
Gárdonyi, Kuusisto művek.
Kovács László Attila hatalmas zenei
munkássága rávilágít a Kárpát-medencei
evangélikus egyházi zene egységére.
Akár ezen a vonalon is elindulva, elér
kezett az idő a Kárpát-medencei magyar
evangélikus egyházak egységes struktú
Gosuly Kinga, V. o.

S z a v a k

Az első szó, amit kimondtam, „mámá”
volt. Utána „tátá’’ következett.
Mikor éhes voltam, „Kee pápá!”, mikor
szomjas, „Kee pupi!” A gombnak úgy
mondtam „bodi”, a zsebkendőnek pedig

rájának a kialakítására, ahogy ezt az idén
a reformátusok megvalósították.
*
A barcasági csángók túlélve a zord
történelmi időket megtartották magyar
ságukat, és a hazaszeretetük nemcsak az
1848-as, és az 1956-os szabadságharcban
nyilvánult meg, hanem mindig, amikor
a történelem megkövetelte. Az ekét és a
kardot is ugyanabból a vasból kovácsolták,
de ha kellett akkor a tudományban, a mű
vészetben és a kultúrában is jeleskedtek.
Ezért a barcasági csángók nevében
felkérem Kovács Laszló Attilát, hogy írja
meg a Barcasági Csángó Szimfóniát, és
zenei téren legyen a barcasági csángók
nagykövete.
Végezetül, eredményekben gazdag
munkássága elismeréseként, fogadja sze
retettel a Zajzoni Rab István díjat!
„zsepekő”, a finomnak „inom”, Jánosnak
„Ános”, a cukorkának „bobó”.
Hároméves koromban ettem mamámnál
combot,s amikor az anyukám hívott elé,
azt mondtam „Am mâncat tot combul.”
Visszatérve a szavakhoz: a tojás „kokó”
volt nekem, a nadrág pedig „dádág”.
Ez az időszak - azt mondta édesanyám
– 3 éves koromig tartott.

Az N. Ioan forrás 1957-ben és 2009-ben
Kovács Lehel István

Csukás: a változás hullámhosszán
(Folytatás az 1. oldalról.)
Nagyapám turistanaplójának hatására
letértünk az ösvényről és megkerestük
az a határkövet, amelyet az 1970-es
években egy utászalakulat felrobbantott
eredeti helyéről, azonban a sűrű bokrok
biztosította menedékhelyen átvészelte
az idők fergetegét. Bosnyák Zoltán így
ír róla Erdély 1938-ban című művében:
„Elutazásunk előtti napon, egy dider
gős, borongós augusztus végi hajnalon
a Csukásra indultunk. A Barcaságról
az ósánci szorosba tértünk. Kétoldalt
fenyvesektől borított bércek, havasok és
a Tatrang vizének ütemes, egyhangú moraja kísért bennünket. A Tészla bükkösén
és borókás tetején áthaladva, nemsokára
megpillantottuk a Csukás gerincén a
kis kődombokat, ahová el akartunk
jutni. A kis kődombok a régi Magyarország itt maradt határkövei. Felérve
a gerincre, megálltunk az egyik előtt és
halkan idéztük Reményik Sándor egyik
kis versének utolsó sorait: «Egy kicsi

kőhalom, / Egy kicsi sírhalom, / Alatta
mégis egy világ pihen, / Láttam, hogy
valaki ráborult / És sírt keservesen.» És
közben odafenn a szürke fellegek közül
diadalmasan tört elő az őszi verőfény,
megtöltve lelkünket egy jobb jövő re
ménységével és törhetetlen hitével.”
Elbúcsúzva a közel másfél évszázados
kődombtólelindultunka Szfinx felé. Megle
petésként ért, hogy a mindenfele elterülő
áfonyabokrokon még feketéllt az idei
talán utolsó termés, amelynek üdesége
egészen felfrissített.
A Bretócsa kapuin keresztül értük el a
Galambot, amelynek fején jól kivehető
a csőr és a szem is, majd az erdőhatárt
és a TV-relét.
A még mindig ezer színben pompázó,
ökörnyálas, sárgás-vörös őszi erdőben
igyekeztünk vissza az útszélén hagyott
autóinkhoz, amelyekkel akkor értük el
Négyfalu határát, amikor már Fűrész
mezőnél az alkony megmerítette ködös
lábait a Tatrang vizében.

A Csukás menedékház 1957-ben és 2009-ben
Szerkesztőség

Pürkereci népballada

Hétfalusi hírek T o l l a s E r z s i
2009. november 5-én és 6-án szer
vezték meg Bácsfaluban az Egyetemes
Lelkészértekezletet. 5-én, csütörtökön
Ft. Adorjáni Dezső Zoltán püspök köszöntőjét követően Fülöp Károly egy
házmegyei felügyelő, tanár; Bencze
Mihály matematikus, tanár; valamint
dr. Kovács Lehel István informatikus,
egyetemi oktató tartottak előadást „Istennel vagy Isten nélkül?” A keresztyén
szellemű ifjúsági nevelés és oktatás
stratégiai kérdései témában. Az előadásokat ifjúsági istentisztelet követte
a bácsfalusi evangélikus templomban,
melyen Nt. Simon László hirdetett
igét. 6-án, szombaton az evangélikus
egyház ifjúsági munkájáról tartott
beszámolót Nt. Simon Ilona REVISZ
elnök, Nt. Csabay Árpád REVISZ
alelnök, Nt. Ifj. Domokos Jenő ifjúsági lelkész. A beszámoló előadásokat
adminisztratív tájékoztatás követte.
*
2009. november 13-án, pénteken, 16
órától került sor Beder Tibor Apadó
fájdalom című könyvének bemutató
jára a Zajzoni Rab István Középiskola
türkösi épületében. Hochbauer Gyula
könyv ismertetője után vetítette le
Beder Tibor törökországi útfilmjét,
amelynek fontos momentuma volt a
rodostói székelykapu avatóünnepsége,
így hódolva a bújdosóknak, különösen II. Rákóczi Ferencnek és Mikes
Kelemennek.
*
2009. november 13-án, 16 órától
került sor a Zajzoni Rab István Közép
iskola türkösi épületében a négyfalusi
lelkészek és a tanári kar találkozójára.
A megbeszélt témákra a decemberi
lapszámunkban visszatérünk.

– Jó estét, jó estét, Tollasné asszonyság!
Hol van az én babám, talán le is feküdt
már?
– Lefeküdt, lefeküdt, szép paplanyos
ágyába,
Piros bársony cipőjét lehúzta a lábából.
– Költse fel, költse fel, eressze el a
bálba!
Piros bársony cipőjét húzza fel a lábára!
Fel is kőtt, fel is kőtt, el is indult a bálba,
Akkor az ég felette bé is borult homályba.
Béborult, béborult, be is setétedett,
Tollas Erzsi akkor már el is keseredett.
– Engedj ki, engedj ki, hűttözni megyek ki.
Piros bársony cipőmből piros vérem
öntsem ki!
– Ne menj ki, ne menj ki, ne hűtsd ki te
magadat!
Mind a két aranygyűrű az ujjódba
dagadott.
Be átkozott az apa, de még inkább az
anya,
Ki egyetlenegy lányát is a bálba bocsátja.
– Nyisd ki már, nyisd ki már galambos
kis kapudat!
Hozzák halva, hozzák halva barna
piros lányodat!
Meg is halt, meg is halt, el is temettetek,
Akkor a két betyár a fogságba vitetett.

Határkő a Csukáson 1957-ben és 2009-ben
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