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Mit teszek, mikor nem jut
eszembe egy szó?

Észrevételek arról, hogy a 3–14 éves
gyerekek, hogyan alakalmazkodnak a
normatív nyelvhasználathoz mesemondáskor

Észrevételeim 3–16 éves barcasági
gyerekek mesemondó beszédére vonat
koznak, akik szervezett beszédalkalmon
(2004-től évente április valamelyik
hétvégén Türkösön) műfaji, terjedelmi
korlátozás nélkül mesélnek a falujukban
vagy ehhez minél közelebb gyűjtött előre
megtanult magyar népmesét. Az évente
80–120 gyerek láncszerű folyamatban
adja egymásnak a szót a nagyrészt társaiból, szülőkből, nagyszülőkből, pedagógusokból álló időnként cserélődő közönség
előtt. A kommunikációs kapcsolatot a
beszéd műfaja körülhatárolja ugyan, de
a részvétel feltételeként meghatározzuk
a kapcsolatra való törekedést.
Annak ellenére, hogy a kiválasztott
beszédhelyzet különleges, érdemes ráte
kinteni a kijelölt kérdésre, részben azért,
mert beletartozik a történetmondás általános keretébe, s ennélfogva felértékelődik
az észrevételek érvényessége, másrészt,
mert a mese-mesélés jelenlegi divatja
kedvez ennek a beszédhelyzetnek bizo
nyos korosztály szintjén. Jóllehet az alsó
korküszöb körül még nem, vagy nagyon
ritkán lehetne szó bármilyen beszédstra
tégiáról, maga a mese keretszerkezete
bizonyos beszédstratégiai szempontból
mintaként működik, s stratégiai elemként
értékelhetőek a stílus szintjén a sajátos
formulák is. A mesetörténet elbeszélő mo
dora a gyakran érvényesülő „elbeszélői
nyugalom” tekinthető egyféle stratégiai
normának is, amely mögé akár az em
lékezet kisebb döccenői is elrejthetőek.
A nevelés sajátosan alkalmas arra, hogy
megfigyelhessük a nyelvi norma és a
nyelvhasználat kölcsönhatását.
Megfigyeléseim nemcsak 2009-ből
valóak, emiatt a régieket nem tudom pon
tosan szöveghez kötni, s néhányat névhez
sem, de az esetek emlékképként elraktá
rozódtak és annak ellenére felhasználom
őket, hogy nem szabályszerű szocioling
visztikai adatok.
A műfajt s a beszédhelyzetet jellemzően

összekapcsoló eset 2007 áprilisában tör
tént. A helyszín a Türkösön működő nép
rajzi múzeum tisztaszobája. Az időpont
d.e. 10–11 óra között. A mesélő M. Sz.,
akkor II. osztályos gyermek, aki gyakran
tartózkodott hosszúfalú-fűrészmezei
nagyszüleinél. Ez amiatt megjegyzendő,
mert Négyfalunak ez része a leghagyo
mányőrzőbb a beszéd szempontjából is.
A közönség akkor I., II., és III. osztályos
gyerekekből, ezeket kísérő szülőkből,
nagyszülőkből állt, a múzeum néhány al
kalmazottjából, pedagógusokból. A mese
mondás a maratoni mesemondáskor soha
nem versenyszerű, a gyermekeket nem
feszélyezi zsűri, vagy a versenystressz. Jókedvükből ülnek le a közönséggel szembe
elhelyezett mesemondó székre.
Az említett gyerek mondja, mondja a
kiválasztott hétfalusi mesét Horger Antal
100 évvel ezelőtti gyűjtéséből természe
tesen hamiskás arckifejezéssel. A lejegy
zéskori nyelvállapot nem volt idegen
számára: ahol kettőshangzót használt,
ott az neki természetes volt, a megőrzött
tájszavakat, a tájnyelvi alakváltozatokat is
anyanyelvjárása normái szerint használta.
A beszédtempó is mesélő volt. Folyamatos kapcsolatot tartott a közönséggel
szemkontaktussal, mégpedig úgy, hogy
közben változtatta a „beszédtársát”. Egyszer egy mondat végén megállt. Miután
az átlagosnak tekinthető beszédszünetet
valamivel már meghaladta s hallgatóiról
leolvasta a furcsálló várakozást, kiszólt
a mese mögül „Na...na...mindjárt...csak
egy kicsit...várjanak csak...”. eközben az
arcán egyszerre volt ott a közönség felé
forduló türelmet kérő jelzés és a folytatás
keresgélésének belső türelmetlensége.
Egyik keze közben a bosszankodás
gesztusával önmegszólítás-szerűen azt is
kifejezte, hogy bosszankodik amiatt, hogy
úgymond megakadt. Hasonló helyzet a
hétfalusi változatában elég hosszú Erős
János című mese mondása közben, ezután
mintegy 10–12 mondattal megismétlődött, hasonló arcjátékkal és gesztusokkal,
csak a gyerek szavai fejezték ki a helyzetét és szándékát pontosabban „Na..., na,
folytatom...mindjárt eszembe jut...”
(Folytatása a 2. oldalon.)

Kovács Lehel István

A

p a d l á s

A régmúlt a padláson lakozik. Egy-egy
gerenda mögé bújva, vagy egy öreg lá
dában, rég elfelejtett almárium fiókjában.
Vastag por fedi, pókháló védi a kíváncsiak
tól. Nehéz előcsalogatni, letisztogatni, hogy
fénykorát csillogtathassa. De megéri, mert
üzen a mának. Érdekes, értéke időtálló.
Mint például ez is: egy régi képeslap
nagyanyámék családi házából. Tőlem
számítva negyedik generációs távoli
rokon, nagyanyám sógornőjének családjából, Fazakas Ferenc, aki a Cunard
Line hajózási társaság Carpathia gőzösén
szolgált, küldte haza minden rokonának.

t i t k a i b ó l
Fazakas Ferenc a Monarchia idején
az Adrián vitte hajóskapitányi rangig. A
Trieszt–New York útvonalon többször is
kipróbálhatta a Carpathiát, amely 1912.
április 15-én a Titanic túlélőit mentette
meg a szintén magyar dr. Lengyel Árpád
hajóorvos irányításával. A Carpathia
1918. július 17-én süllyedt el egy német
torpedótalálat után. A Monarchia sem sok
kal élte túl. Fazakas Ferenc Trianon után
Franciaországba telepedett le.
Kutassuk fel padlásunk titkait és
egy-egy cikk, fénykép erejéig küldjuk
el a Hétfalunak! Várjuk!
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2. oldal
(Folytatás az 1. oldalról.)
Azért is rögzült akkor bennem eléggé
ez az eset, mert többet foglalkoztatott. A
mesemondás beszédműfajába tökélete
sen beletalált a gyermek őszinte, spontán
megoldása. Ha nem kezdő mesemondóval
történik, profi mesemondó tudatosan is épít
be a mesébe egy ilyen helyzetet, annak figyelemfenntartó, kíváncsiságkeltő, szóban
kifejezett kapcsolatteremtő szándéka-hatása
van. Ugyanakkor elfogadható is a „minden
mese elmondása egyben változatképződés”
igazsága szerint.
A sokszáz mesehallgatás alatt ilyeneket
figyeltem meg, mikor a mesélőnek nem
jutott eszébe a folytatás: 1. Egyik, vagy
mindkét kezével megfogta maga alatt a
széket; 2. Az ujjait markában szorongatta;
3. Egyik kezével a másikat szorongatta
vagy a csuklóját; 4. A nadrágját vagy a
ruháját matatta; 5. Az ujjával úgy pittyent
getett, hogy ennek nem a hanghatása volt
a fontos; 6. A markolás mozdulatát ismé
telgette; 7. Fészkelődött a mesélőszéken;
8. Kissé előhajolt és nézte a padlót; 9.
Összeráncolta a szemét és a közönség
fölött elnézve rámerevedett a tekintetével
egy pontra; 10. A közönség között nézett
az előre azonosított helyzetű osztálytársá
ra, szülőre, pedagógusra segítséget várva
tőle; 11. Az előbbi vállvonogatással; 12.
Csak vállvonogatással; 13. A 10-es olyan
változatban, hogy súgnak neki s folytatja;
14. Gyorsan váltogatta a tekintetét egyik
hallgatóról a másikra zavarában; 15. Meg
ismételte az előző mondatot; 16. Ismétel
gette az előző szót; 17. Előlről mondta
a mesét; 18. Improvizált találomra; 19.
Improvizált találóan; 20. Kezét az állához
emelte – gondolkodó póz; 21. Kezét a
homlokához emelte – gondolkodó póz; 22.
Gyorsan befejezés nélkül bezárta a mesét;
24. Abbahagyta a mesét; 25. „Na...”; 26.
„C!”; 27. „Izé.”; 28. „...”; 29. „és... és...
ăăă”; 30. „s akkoor...”; 31. Kicsikére zsu
gorodott, a fejét a vállai közé húzva s fel
felé nézett szemforgatva; 32. A fejforgóját
markolászta a jobb kezével s szájával csü
csörítve pergő hangon fújta ki a levegőt.
Mesemondó maratonra való felkészítőn
kapta az V. osztály azt a feladatot, hogy
most ne a mesét figyelje, ne ahogyan mesél
a társuk, hanem igyekezzenek minél több
olyasmit megjegyezni, lejegyezni, amit
mesélés közben tesz a társuk, majd meg
kérdezik tőle, hogy mit miért cselekedett.
A témánkkal kapcsolatos kérdésekből
és válaszokból idézek:
1. Miért mondtad sokszor olyan hosszan
az „a”-t?
Válasz: Mert nem tudom még olyan jól
a mesét, s közben gyorsan-gyorsan gon
dolkozom a következő szavakon.
2. Miért álltál meg a vége előtt?
Válasz: Mert nem jutott eszembe.
3. Kérdés: Aztán hogy jutott eszedbe?
Válasz: Nem jutott eszembe, de gyorsan
kölcsönvettem egy másik meséből.
4. Miért mondtad kétszer azt a szót „...”
s utána elhallgattál egy kicsit és mondtad,
hogy „...”?
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eszembe egy szó?
5. Miért nem néztél minket, mikor nem
jutott eszedbe valami és félrefordultál?
Válasz: Mert nem akartam, hogy ti
segítsetek, hanem, hogy nekem jusson
eszembe.
6. Miért néztél egyszer hosszabb ideig
felfele a plafonra?
Válasz: Azért, hogy jusson eszembe,
ami következeik.
7. Miért mozgattad olyan gyorsan ideoda a szemedet?
Válasz: Azért, mert nem tudtam na
gyon jól a mesét, s hogy ne akadjak meg
hosszan, hogy ne vegyétek észre, ha nem
jut eszembe valami.
A mesemondó maratonon kívül me
semondó versenyeken is részt vesznek
a gyermekek. Az utóbbi esztendőkben
többször jutottak országos és határon túli
döntőbe. Ezeknek a gyerekeknek a kivá
lasztott mese gyűjtési idejével megegyező
tájnyelvváltozatot is tanítottam.
A tanulás első szakaszában gyakran
„akadtak meg” a gyermekek mesemon
dás közben a nyelvi normáról a másikra
való átváltozás miatt. Különösen a két
rendszer erőteljesebben eltérő elemeinél.
Megálltak és keresgélték a megfelelő
nyelvi formát. Ilyenkor legtöbbször se
gítséget várva néztek rám hosszasan,
pedig rendszerűen próbáltam már kez
detben megtanítani a norma sajátosságait.
Lassan elfogadták, hogy a kényszerű
beszédszüneteiket keresgéléssel kell töl
teniük s fontos a számukra, hogy ezek
lerövidüljenek s kiküszöbölődjenek. A
legkitartóbb közülük megtanulta termé
szetesen használni adott szövegkörnye
zetben dédszülei dialektusváltozatát. Így
belekóstolt a szándékolt normaszegés
játékába. Igaz, ez néha hátrányára vált,
mert a tájékozatlan zsűri, amely a kijelentés szintjén ösztönzi a mesemondásban a
nyelvjárási változatokat, inkompetencia
ként könyvelte el a kompetenciát, noha a
mesemondó jelezte, hogy Horger Antal
gyűjtötte szöveget mond s ezzel tisztázta
a megszólaltatott dialektusváltozatot is.
M. B. akkor VI. osztályos tanulót azért
meséltettem (vele nem közölt szándék
kal), hogy megfigyelhessem a kiválasztott
jelenséget.
A gyakran mondott mese közben is
meg-megáll, de majdnem észrevétlenül
áthidalta a szókeresést.
1. a szájsarkakat lefele húzva alakított
ki vonalat, de a következő pillanatban
már folytatta is.
2. Megállt egy pillanatra, nyelt, majd
folytatta.
3. Tovább hangoztatta az utolsó ma
gánhangzót a megszokottnál „utánaaa”.
Itt ennyi volt a szünetkitöltő.
4. A két kezét dörzsölgette, tördelte az
alig észrevehető szünet alatt.

5. Hosszabban s mélyebben vette a le
vegőt a gondolkodási idő alatt.
6. Megismételte az utolsó szó első (!)
szótagját.
A ritkábban és régebb mondott mese
közben gyakrabban tartott gondolkodó
szünetet.
1. Üléssel újrahelyezkedett, s máris
folytatta.
2. Többször egymás után hangképzés
nélkül kinyitotta a száját, mielőtt folytatta
volna.
3. A gondolkodás alatt lehunyta szemét
s fejét félrefordította, de mihelyt folytatta
ez a jelzés eltűnt.
4. Nem találtam magyarázatot arra a két
esetre, amikor igekötőt követő tagadószó
vált el, látszólag szókeresési beszédszünet
miatt a kapcsolódó igétől („ki nem... lódítom”, „le nem... lököm onnan”)
5. Pillanatnyi habozás után kicserélte

XVI. évf. 11. szám
a nem megfelelő szót, „Szájából almát...
vagyis körtét” és „kezd kopogni a ka
lapáccsal az ajtón (itt félreérthetetlen
gesztussal közli, hogy az utolsó szót a
következőre cseréli)... a kapun”
6. Pillanatnyi szünet után beiktat egy
(itt!) töltelékszót „... s aztáááán elmesélte
otthon a fiának”.
A mesemondás után megkérdeztem,
hogy ő mit tud magáról, mit cselekszik,
mikor nem jut eszébe meséléskor egy szó.
„Miközben mondom a mesét, mindig
már a következő részre gondolok, s ha
nem jut eszembe, mondok valami ha
sonlót, ami talál a történet folytatásához.
Előfordul, hogy húznom kell az időt s
ilyenkor bevágok egy „s aztáááán-t” vagy
„s akkoor-t”.
Így is szoktam szót keresgélni – mondja
s mutatja, hogy felfele néz és s ajka sarkait
lefele biggyeszti.
Úgy tűnik, hogy a beszédstratégiák
megfigyelése, tanulmányozása nem ér
dektelen az anyanyelvoktatás számára
sem. Észrevételeimet különösen mese
mondást tanító vagy zsűriző pedagógusok
szíves figyelmébe ajánlom.

H é t f a l u s i
Matematika Körverseny,
35. forduló
Már 18 éves, így nagykorúnak mondható a Matematika Körverseny, amely
négy megye kilenc iskolájából gyűjti
félévenként össze a matematika iránt
érdeklődő V–XII. osztályos tanulókat.
November 13-án a verseny születési
helyén, Baróton zajlott le a 35. forduló,
amelyen Négyfaluból a Zajzoni Rab István és a George Moroianu Középiskola
20 diákja vett részt.
Eredmények: két I. díj (Miklós Botond, VII. o.; Gósuly Róbert, VIII. o.);
egy III. díj (Jakab Edina, VII. o.) és két
hatodik helyezés (Gósuly Tímea, V. o.,
Tana Andrea, VIII. o.), mind az öten a
Zajzoni Rab István Középiskolából.
HMIK székházavató
2010. november 6-án avatta fel a
Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub a türkösi székházát. A volt élelmiszerüzlet

h í r e k

székhelye új ruhát öltött az eseményre,
s 16 órára már igén szép számban gyülekeztek a meghívottak az új székház
elé. Ifj. Magdó János, a HMIK elnöke
köszöntötte az egybegyűlteket, majd
Török László csernátfalusi evangélikus
lelkész szentelte meg a székházat. Az
avató szalagot Jónás András alpolgármester és ifj. Magdó János vágták el.
Ezután a beltéri események következtek:
Kelemen Tünde népdalcsokrot énekelt,
Jani András szavalt, ifj. Szász Ágnes
vetítettképes előadással foglalta össze
az ifjúsági klub eddigi tevékenységét.
Az ifjúságot Jónás András és Kovács
Lehel István köszöntötte. A rendezvényt
állófogadás és kötetlen beszélgetés zárta.
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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H É T F A L U
Bencze Mihály

D r .

Székely Levente 1960. március 10-én
született Brassóban, Székely János és
Székely Irén elsőszülött gyermekeként.
Húga Zsuzsanna (sz. 1967. március 24.),
jelenleg a négyfalusi kórház asszisztens
nője, László (sz. 1967. március 24.) öccse,
pedig orvos Marosvásárhelyen. Apja, Szé
kely János 1936. március 6-án született a
csernátfalusi Székely Péter (1904–1978)
és a tatrangi Fejér Anna (1911–1997)
gyermekeként. Csernátfaluban járt is
kolába és ugyanott 1954-ben végezte el
az épitészeti szakközépiskolát. Szeben
ben (Sadu) volt katona, és hadnagyként
szerelt le. Jól tudott rajzolni, tájképeket is
festett. Az ötvenes évek végén a brassói
Metrom, majd később az épületelemgyár
Prefabricate tehnikai rajzolója volt.
Szoba és házfestéssel is foglalkozott. A
hetvenes években felhagyott a műszaki
rajzzal és átállott a négyfalusi Săceleana
szövetkezethez, hogy az akkori fináncok
többé ne zaklassák a szobafestés miatt.
Hetven éves korában még kimászott a
türkösi templom tornyára. 2008. augusztus
23-án súlyos betegség, és fél évi nehéz
szenvedés után halt meg. Levente anyja,
Székely Irén 1936. január 28-án született
Tatrangon, Bálint György (1900–1979) és
Dinka Vilma (1899–1974) gyermekeként.
Az elemi iskolát Tatangon végezte mind
végig jeles eredménnyel. Nagyon jó esze
volt, az ötvenes évek elején azért nem
végezhette el a brassói Unirea középis
kolát, mert apját kuláknak nyilvánították.
1967-ig a brassói kenyérgyár könyvelője
volt, majd 13 éven keresztül csak a gye
rekeket nevelte. 1980 után a csernátfalusi
3-as számú iskola titkárnője volt. Súlyos
betegségben 1987. december 26-án halt
meg. Apai nagyapja, Székely Péter 1904ben született Csernátfaluban, Székely
János (1860–1943) és Lőrinc Kónya Sára
(1869–1943) gyermekeként. Nagyapja
híres kőművesként a húszas-harmincas
években Bukarestben tartózkodott, és ott
is dolgozott az építészetben. Több épüle
ten, köztük a királyi palotán is dolgozott.
Sokszor mesélte, hogy milyen jól éltek
az ott dolgozó csángók. Kőművesként is
naponta vendéglőbe ehetett a megkeresett
pénze kis részével. Későre nősült. Két
fia született János és Sándor. Az aszta
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losmunkát is értette. Egészen 1978-ban
bekövetkezett haláláig dolgozott. Apai
nagyanyja, Fejér Anna 1911-ben született
Tatrangon, Fejér István (1881–1963) és
Illés Kata (1890–1981) gyermekeként.
A húszas-harmincas években szintén Bu
karestben tartózkodott, és ott is dolgozott
cselédként, még az argentin nagykövet
ségen is. 1997 szeptember elsején halt
meg. Anyai nagyapja Bálint György 1900
januárjában született, kisgyermekként
árván maradt, majd Balázs Mihály neve
lőapjának köszönhetően maradt életben.
Innen kapta a Bálint–Balázs, majd később
a Bali Gyuri nevet, ahogyan Tatrangon
ismerték. Hat osztályt végzett, de elegen
dő volt ahhoz, hogy szép verseket írjon.
Üzletember lett belőle, és Tatrang elöl
járóságához tartozott a két világháború
között. Volt üzlete, kocsmája, faraktára,
benzinkútja, földje. György, István, Mihály és Irén gyermekei közül, István még
kisgyermekként tüdőbajban meghalt. Bálint György elsősorban mint népi verselő,
több száz verset és templomi éneket ha
gyott hátra. A kommunisták kifosztották,
kuláknak nyilvánították és be is zárták
Barcarozsnyón 1952-ben. Házából még
a bútorokat is elkobozták, és elhordták a
községházára. Pedig a negyvenes évek
közepén a kommunizmusban is hihetett,
hisz könyvei között ott volt A Bolsevik
Párt története is. Rövid versei a hetvenes
években az Utunk-ban és az Előré-ben
is megjelentek. 1979. június 30-án halt
meg. Sírja sajnos már nincs meg a tatrangi
temetőben, mert legnagyobb fia 2001-ben
titokban eladta a sírhelyét.
Anyai nagyanyja, Dinka Vilma 1899ben született Tatrangon, és Bálint György
felesége volt 1918-tól. Háztartással, föld
műveléssel és gyermekneveléssel foglal
kozott. 1974 decemberében halt meg.
1960-ban Levente szülei még Tatrangon
laktak. Apja, a Metrom gyárban volt ter
vező, anyja a brassói kenyérgyárban dol
gozott könyvelőként. Szülei a középiskolai
végzettség alapján, abban az időben még
értelmiségieknek számítottak. Édesapja
a négyfalusi templomokat, valamint más
Brassó és Kovászna megyéhez tartozó
templomokat renoválta és festette, így
mentette az útókornak. Ebben Levente
is segítette, mindezt, a szocializmus leg
egyházellenesebb időszakában. Házuk,
Türkös és Csernátfalu határán 1962-ben
készült el. A gyereknek a természet világa
felé fordulását, a környezet is befolyásolta.
A türkösi ház mellett ott volt a hatalmas
Szénarét, az akkoriban derékig érő virá
gokkal. Tatrangon ott volt az udvar hátánál
elterülő árnyas kert, ahol megfigyelhette az
első lepkéket, bogarakat. Bizonyára ezek
lehettek az első képek egy olyan világról,
amelyiket a későbbiek során tanulmányozni fog. Hat éves korában találkozott
először a réten a fecskefarkú lepkével, és
látta a kockaköves útra leszálló kardoslep-
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két, mert az akkori ritka gépkocsijárat, ezt
nem zavarta meg.
Levente 1967-ben kezdte az első osz
tályt, a türkösi 7-es számú általános isko
lában. A türkösi iskola falát egyik reggel
szalonnával is bekente, hogy vigyék el
a kutyák, amire az egyik Sós utcai öreg
biztatta. Az Erős tanítócsalád és Szén
Gyula tanító, valamint a fegyelemnek kö
szönhetően, jó tanuló lett belőle. Abban az
időben találta meg a padláson nagybátyja
(Székely Sándor, Székely János öccse)
líceumi tankönyveit az ötvenes évekből.
Ebből írta ki az első állat és növénytani
fajlistákat, és ebből rajzolt le minden állatot. Második osztályosként már elég jártas
volt, az állattan, őslénytan, csillagászattan
világában, ismerte a dinoszauruszok méreteit, életkörülményeit, a naprendszert stb.
Abban az időben készítette első bogár és
lepkegyűjteményét, amik két üvegfedelű
dobozban gombostűvel feltűzött gyerekes
szertárak voltak.
1970-ben, egy bukaresti pionírtábor
alkalmával tanulmányozhatta a Grigore
Antipa természetrajzi múzeumot. Sokat
időzött ott a rovaros szertárak előtt, és a
következő napokban ellógva a táborból
többször is visszatért ide. Ezután már ott
hon is megpróbált az előszobában kialakí
tani egy természetrajzi múzeumot. Télen
ládacsapdával madarakat fogott, és ki is
tömte őket. Egyesek ma is megvannak.
Ősszel a rendszeresen kötelező iskolai
pityókaszedés alkalmával összefogott pockokat, egereket, hörcsögöket is preparálta.
Üveges fadobozokban alakította ki az első
diorámákat, melyeket az előszoba falára
függesztett. Agyagból pedig őselefántokat
és dinoszauruszokat formált.
1973-től rendszeresen látogatta a bras
sói pionírpalota természetrajzi szakkörét.
Ghenadie Circo természetrajztanárnak
köszönhetően, a természetbúvárkodás
életcélja lett. Ezután, teljes szabadidejét
erre szentelte. 1975-ben kezdte meg a
középiskolát a hosszúfalusi Elméleti Lí
ceumban, ahol Nagy Béla tanította a föld
tant, növénytant és az állattant. Állattanból
már egyetemi színtű szakkönyvekből
tanult, többet mint kellett volna. 1977-ben
Nagybányán az országos biológiai olimpián
az övé volt a legjobb dolgozat, de az akkori
politikai álláspont miatt, azt nem kaphatta
egy magyar. Nagy István (iskolatársa,
jelenleg a brassói vízüzemeknél laboráns)
és Piroska János (osztálytársa, jelenleg
természetrajztanár Sepsiszentgyörgyön)
társaságában csigákat és kövületeket gyűjtött.
Ezek voltak az első utazások és gyűjtőkirándulások, persze vonattal Alsórákosra,
Bibarcfalvára és Vargyasra.
1977-ben a négyfalusi Elméleti Líceum
felbomlása után versenyvizsgával átkerült
az akkor létesült brassói Természetrajzi
Líceumba, ahol 1979-ben érettségizett.
Mérföldkő volt életében az 1977-es
év, amikor Weber Wilhelm (1916–2002)
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segesvári gyógyszerész barátja lehetett.
Weber, abban az időben Románia leg
ismertebb lepkegyűjtője volt. Levente,
ekkor látott először egy valódi lepkegyűj
teményt, olyant amilyenek a múzeumok
raktáraiban vannak. A pár órai látogatás
elég volt ennek a foglalkozásnak az elsa
játításához. Már akkor levelezett az ország
híres rovarászaival. A legtöbb közülük ma
már nem él. 1978 júliusában már együtt
gyűjtött a Herkulesfürdő feletti Domogled
hegyen Dr. Kőnig Frigyes temesvári lep
késszel, és dr. Nicolae Săvulescu bukaresti
bogarásszal. 1979-ben látogatott először
Dobrudzsába, ahová azóta évről-évre
rendszeresen visszatér kutatni a pusztákat, bokorerdőket, és a sztyeppés réteket.
Meg is volt ennek az eredménye, hiszen
innen húsznál több az ország faunájára
nézve új fajt közölt 30 év alatt, ami nem
kis eredmény.
1978-tól már rendszeresen kutatta Bras
só környékének a lepkefaunáját. Erről
jelent meg első tudományos dolgozata
1985-ben a Folia entomolgica hunga
rica-ban Budapesten. Ma ez a vidék az
ország egyik legjobban átkutatott régiója,
ezernél több kimutatott lepkefajjal. Sok
tapasztalatot nyert Mircea Brătăşeanu
brassói lepkegyűjtőtől is. Akkor nem is
gondolta, hogy 30 év elteltével ő fogja
kiadni egykori tanítómestere lepkegyűj
teményének katalógusát. Brătăşeanu, aki
félig szász volt 1980-ban kivándorolt Né
metországba, és nevét Markus Salmen-ra
változtatta. Gyűjteményét, a brassói mú
zeum vásárolta fel. Legutóbb 2009-ben
gyűjtöttek együtt a 77 éves Markus-szal.
A nyolcvanas években már külföldi
kapcsolatai is voltak. Budapesten a
Természetrajzi Múzeum Állattárának
munkatársai segítettek abban az időben a
rovartűk beszerzésében, ami Romániában
lehetetlen volt, de a tudományos gyűj
téshez nélkülözhetetlen. Csak, 1985-ben
sikerült először Leventének kijutnia Ma
gyarországra. Sok lepkét vitt az állattárnak,
amiért rovartűket kapott cserébe.
1980-ban kezdte az első évet a maros
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti In
tézetben, amit 1985-ben fejezett be. Ott is
gyűjtött ahányszor alkalma volt. Sokszor
elment a Tordai-hasadékhoz, vagy a Me
zőség több árkos-bokros vidékére. A Ma
rosvásárhely környéki eredményeket is.
1985-ben Botoşaniba helyezték ki
fogorvosnak. Akkor még háztól kérték a
gyűjtők az éjjeli csapdázásokhoz a villany
áramot, mert nem volt sem aggregátor sem
akkumulátorról működtethető fénycsapda.
Sokszor megtörtént, hogy éppen a legjobb
gyűjtés közben vették el az áramot. Az
ország leggazdagabb és legérdekesebb faunája Dél-Dobrudzsában, és a Bánság déli
részén van. Herkulesfürdőn egy éjszakát
a milícián töltött, mert az okos milicista
semmiképpen nem értette, hogy mit keres
ott. Nem tudta felfogni, hogy azon a vidéken
máslepkefajokélnek,mintBrassókörnyékén.
Levente a kötelező katonaságot Focşa
ni-ban fejezte be.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Magyar-török testvériség D r .
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Ősi hétfalusi csángó név, de egyben a
Kárpát-medence területén is megtalálható
a Gócza családnév. Ma a világ számos or
szágában szétszóródtak. A Gócz, általában
tűzhely, tüzelő, valamely térségre kőből,
sárból stb. emelve. Különösen a tűzhely
közepén levő tűzfészek, melybe tüzet
raknak, katlan. Átvitt értelemben a napnak
középpontja, továbbá a gyújtó üvegeknél
és tükröknél azon pont, melyben az üveg
vagy tükör által megtörött vagy vissza
verődött napsugarak összegyűlnek, gyúj
tó erővel bírnak. Rokon vele a székely
kiejtésű góg. Góg és Magóg mitológiája
szerint a magyarság olyan ősi európai
kultúrkörből származik, amelynek népei
magasrendű istenélménnyel, egyszerű és
tiszta hitvilággal rendelkeztek. Az ősi ma
gyar hitvilágban világos rend van; az égi
hatalmak és az evilági élet rendje ugyan
az. Miként az emberpiramis csúcsán a
korlátlan hatalmú fejedelem áll, akként
trónol az ég legmagasabb szférájában az
isten. Ahogy a földi élet alapja a család,
a nemzetség, a törzs és az egész nép
termékenysége a szent fejedelemben
testesül meg, ugyanúgy népesül be az
emberfeletti erők birodalma is. A földi
rendben folytatja az egész nép a halállal
kezdődő új életet. A Góg ma is élő családnév a Kárpát-medencében. Tigris folyam
másik oldalán Góg hun fejedelem népe
telepedett le; a Kosztromával szemközti
síkság dombos oldalán pedig Dorozsma
városa épült. Góg fejedelem családjának
a tagjai Anina istenasszony hívői voltak,
de azért mindenben kész volt nővére férjé
nek, Armogurnak a megsegítésére. Ezért
legidősebb fiának, Magyának meghagyta,
hogy a közös Anahyta-Anina kegyhely
felavatására hozza el Magóg hun törzsbeli
lovas seregét az ünnepség fényének eme
lése végett. Buda fejedelem 30 holdtöltéig
építette Anahyta istenasszony kegyhelyét
az ataiszi Bálvány-hegy faragott köveiből.
A gócza egyben hangutánzó, melyből
ered a gócza (réce, ruca, kacsa). A gócal
a gócnak, vagyis a tüzelőnek alsó része,
ürege, mely némely tájakon sütő kemence
gyanánt szolgál, a Duna mellékén kandalló. A gócláb a kemencét a szögletén
tartó fa-, vagy kőoszlop-forma. A Garcsin
völgyében ősi szénégető helyek voltak,
és a szénégetők egyik megnevezése volt
a Gócza; és itt kapcsolódik a Göncölszekérhez. Más megközelítés szerint a GÓJ
fogalmából képzett származékszavunk
lehet. Vagyis GÓCA etimológiája: Gó
= Gój + CA = centrum-anya országa;
együtt: Góca = Gój-országbeli. A gójok
országa a zsidók által elpusztított Kánaánban volt, méghozzá Galilea, Fönícia
egykori területén, innen származott maga
Jézus is. Ezen a vidéken a hunok, hettiták,
jászok, arameusok vagyis a kaldeusok és
természetesen az ide vándorolt Sumeria
= szkíta népek laktak, mielőtt a zsidók az
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asszírokkal szövetségben el nem pusztítják e tartományokat. Mai országaik:
Palesztina, Jordánia, Szíria és Izrael egy
része. Gócza vonulathoz a következők
tartoznak: Goczałtki (Lengyelország, 53°
31’ 00” N, 019° 11’ 00” E), Goczałkowo
(Lengyelország, 52° 28’ 00” N, 017° 38’
00” E), Goczałkowickie Jezioro (Lengyelország, 49° 54’ 00” N, 018° 50’ 00”
E), Gocsalk (Felvidék, 48° 38’ 00” N,
020° 21’ 00” E), Gocan (Törökország,
37° 57’ 51” N, 041° 07’ 20” E), Gocar
(Törökország, 36° 41’ 43” N, 039° 23’
18” E), Gocanowo (Lengyelország,
52° 38’ 00” N, 018° 23’ 00” E), Gocane
(Mozambik, 26° 10’ 42” S, 032° 34’ 14”
E), Goçë, Goça (Albánia, 40° 42’ 27” N,
020° 39’ 26” E), Gocaj (Albánia, 41° 50’
42” N, 019° 38’ 14” E), Goçaj (Albánia,
41° 15’ 27” N, 019° 40’ 18” E), Gočak
(Horvátország, 45° 34’ 00” N, 017° 33’
00” E), Gocampampa (Peru, 10° 26’ 05”
S, 076° 05’ 14” W), Goçan (Törökország,
37° 20’ 12” N, 041° 25’ 48” E), Gocan
Ziyareti Harabesi (Törökország, 37° 58’
09” N, 041° 06’ 15” E).
Hétfalu ősi csángó nevei közt szerepel
az Ilkó családnév is. Kárpát-medence,
Balkán, Kis-Ázsia, Oroszország területein
is elterjedt. Az Ilkó vonulatához a követ
kező helyiségek tartoznak: Ilkochi-Bala
(Afganisztán, 36° 52’ 55” N, 066° 46’ 43”
E), Ilkorez Buqdhada (Szomália 10° 05’
00” N, 043° 20’ 00” E), Il’kovo (Orosz
ország, 53° 12’ 17” N, 036° 28’ 08” E),
Il’kov (Oroszország, 48° 01’ 00” N, 044°
42’ 00” E), Ilkovichi (Fehéroroszország
54° 05’ 00” N029° 48’ 00” E), Il’kovtsy
(Ukrajna, 49° 47’ 00” N, 026° 18’ 00” E),
Ilköy (Törökország, 37° 52’ 15” N, 043°
56’ 26” E), Îlko Terara (Etiópia, 08° 32’
00” N, 039° 45’ 00” E), Ilkowice (Lengyelország, 50° 24’ 00” N, 020° 14’ 00”
E), Ilkokul (Törökország, 36° 35’ 00” N,
036° 10’ 00” E), Il-kol (Észak-Korea, 41°
59’ 04” N, 129° 03’ 25” E), Îl Kovîl (Irán,
38° 09’ 00” N, 048° 48’ 26” E).
Az ILKO etimológiája: IL = ÉL + KO
= KŐ, a körrel kapcsolatos, körország;
együtt: ILKO = Él-isten-körországa. Az
Él-isten az ősnyelvben valószínűleg az
Égi-lány jelentéssel bírhatott (Izisz), ami
a szemita világban már férfi, Napisten
is lehetett. A KO pedig a Kopt szóban
is előfordul, mely az Aigüptosz középső
szórészéből módosult kopt fogalma
(Egyiptom). A férfitagok szakrális épületek építőmesterei voltak, míg a nők papnői
méltóságot teljesítettek.
Ilkó az ősmagyar nyelvben az Illés ki
csinyített neve is. Ha az ILLÉS elé odaír
juk az AT szórészt, máris az ATILL + ÉS
kifejezést kapjuk, belőle pedig az Atilla.
Ahol az Atill = Attis, kisázsiai Napisten,
aki minden reggel feltámad, és este meg
halva lenyugszik. Az ÉS = Égi-ős, vagyis
az isten ókori névképzésének a rövidítése.
(Folytatjuk.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
1989-ben felességül vette Poenaru Gab
riellát, és ezen év július 7-én megszületett
Albert fia Flămănzi-ben. A Ceauşescurendszer bukása előtt egy hónappal haza
került Négyfaluba. Ezután kezdte rendbe
hozni a már több mint 15 000 példányból
álló gyűjteményét. 1990 márciusában
megalakult Kolozsváron a Román Le
pidopterológiai Társaság, és így létrejött
hazai folyóirat is, ahol szakdolgozatokat
lehetett közölni. 1992-ben megjelent az
Észak–Moldvában 1986–1989 között
végzett faunisztikai kutatásokat összegező
dolgozata. Addig ez Románia feltáratlan
része volt. Azután évente jelennek meg
a dolgozatai, főleg Dobrudzsa és a Duna
Delta vidékét kutatja rendszeresen. Több
új fajt közöl onnan, egy faj és egy alfaj
pedig Európa faunájára is újnak bizonyult.
Abban az időben már az ország egyik
legaktívabb lepidopterológusának tartják
számon. Külföldi kapcsolatai is egyre bő
vülnek. Kapcsolatba kerül több világhírű
szakemberrel. 1995 júniusában egy 25 na
pos gyűjtőúton megismerkedett Kisázsia
lepkéivel, Simonyi Sándor budapesti lep
kész társaságában. Csodálatos dolog volt
olyan fajokkal találkozni élőben, amelyeket
azelőtt csak könyvekben látott. Több mint
4000 lepkével tért haza. Talán akkor érez
te először azt, hogy fél az éjjeli gyűjtésnél
a lámpa mellett. Többször lehetett hallani
a távolban a géppuskák zaját, hisz ott sincs
megoldva a kurd kérdés. 1999 tavaszán egy
hónapra visszatért Kisázsiába.
Az országban is számos területet ku
tatott fel. A kilencvenes évek elején a
Bucsecs hegységet, a Csukást, 1996-tól
pedig rendszeresen gyűjtött a Román
Alföldön, a bărăgani síkvidéki erdőkben.
Ugyanott 1999-ben a teljes napfogyatkozás alkalmával világviszonylatban először
próbált lámpával lepkéket fogni a pár perces éjszaka alatt. Sikerült is neki, és adatait
később több külföldi szaklap is átvette.
1996-ban kiadta Brassó környékének lep
kefaunáját. Külföldre is több került ki belőle,
mert a háromnyelvű (román-magyar-német)
szövege ezt lehetővé tette. Ugyancsak 1996tól tagja az 1911-ben alakult Magyar Rovartani Társaságnak. A ‘90-es évek végén már
több európai rovartani rendezvényen vett
részt, és számos rovarbörzén Budapesten,
Prágában, Bécsben.
2000-ben a Román Rovartani Társaság
tíz éves fennállási ünnepségének alkalmá
val az Aristide Caradja emlékér emmel
és emlékplakettel jutalmazták addigi te
vékenységét. Ugyanabban az évben már
doktorátusra iratkozhatott a Bukaresti Biológiai Egyetemre. Szakirányítója prof. dr.
Victor Ciochia ornitológus volt. 2006-ban
doktorált a Duna Delta lepkefaunájának
struktúrája és dinamikája dolgozatával,
amit könyv változatban is kiadott, amiért
2007-ben a Mihai I. Constantineanu díjat
kapta.
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2006-ban Észak–Olténia faunáját kutat
ta a bukaresti Erdészeti Kutatási Hivatal
rendelésére. 2005-től évente rendszeresen
gyűjtött Bulgáriában, főleg a Közép–Balkán, a Rila és a Pirin hegységekben, Juhász
István, Stoyan Beshkov és Haneschlager
Peter lepkészekkel. 2008-ban Spanyolországban is gyűjtött.
Gyűjteményeiből több ezer példányt vá
sároltak a hazai múzeumok (Galac, Brăila,
Rămnicu-Sărat, Piteşti, Szeben stb.). Gyűj
teménye több mint 50 000 példányt szám
lál, ami az ország legnagyobb gyűjteménye,
a hazai lepkéken kívül számos palearktikus
(európai, kisázsiai és középázsiai), valamint
trópusi anyagokat tartalmaz. Ezenkívül az
ország legnagyobb magán lepidopterológiai szakkönyvtárával rendelkezik.
2006-ban újranősül, feleségül veszi a
hosszúfalusi Crisan Krisztinát (sz. 1972.
július 29, pszichopedagógus a brassói
kisegítő iskolában) és 2007. január
1-én megszületik Brigitta kislánya. Egy
évig a brassói múzeumnál is dolgozik
(2006–2007), a Brătăşeanu és Delvig
gyűjtemények revízióján. 2008-ban a
múzeum támogatja a Románia nappali
lepkéi című könyvének kiadását. A könyv
sikerét követve tovább dolgozik és 2010
márciusában kiadja a Románia éjjeli lep
kéi első kötetét. A következő társaságok
és egyesületekhez kapcsolódik a neve:
Román Lepidopterológiai Társaság
(1990-től alapító tag), Román Általános és
Gyakorlati Rovartani Társaság (1994-től
alapító tag), Közép–Európai Entomofau
nisztikai Társaság (1995-től), Romániai
Ökószanogenézis Egyesület (1996-tól
alapító tag), Magyar Rovartani Társaság
(1996-tól), Romániai Természetrajzos
Múzeográfusok Egyesülete (1997-től),
„Zooroyal” Állattani Egyesület Székely
udvarhely (2008-tól alapító tag), Erdélyi
Múzeum Egylet agrártudományi szakosz
tálya (2010-től).
2007 után több Európa faunájára je
lentős fajt és három az ország faunájára
új fajt fedez fel a dobrudzsai sóstalajú
sztyeppéken. Dolgozatait már nemzetközi
szakfolyóíratok közlik, mint a Nota Lepi
dopterologica (Németország), és a Phegea
(Belgium).
7 monográfiát, több mint 80 tudomá
nyos dolgozatot írt. Életrajza megjelent
A lepkészet története Magyarországon
című könyvben. Honlapja www.szekely
levente.ro, ahol a kedves olvasó bővebb
információkat is kaphat róla.
*
Levente nagyon büszke csángó őseire,
köztük Bálint György anyai nagyapjára,
aki annak idején több száz verset, és egy
házi éneket is írt. Mi, Hétfalu csángósága,
pedig Leventére vagyunk nagyon büsz
kék. Világraszóló tudományos munkád
elismeréseként fogadd szeretettel a Zajzo
ni Rab István díjat. Isten áldja meg életed,
és a további munkád.

* 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 *

