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Meghasadt az ég keleten. A körtefa
mögül kukorékolva pattant az égre a
nap. Az árnyékok hosszan elnyúltak a
harmatos fűben. Az öreg már rég talpon
volt, az álmatlanság vagy a megszokás
már pirkadat előtt kihajtotta az ágyból. A
házkörüli apró dolgokkal matatott, majd
leült egy pillanatra, hogy fájó lábait megpihentesse, s hallgassa a reggel nyugtató
hangját. Felnézett a tengerkék égre, s
komoran megállapította: nagy meleg lesz.
Igyekezni kezdett. A kosztenból élőrámolta szerény hátizsákját. Szegény már
nagyon kopott volt, eredeti barna színe
csak a varrásoknál látszott. De bőrszíj
vállpántjaival, dísztelenül, csak a kis gombos lehajtójával sok viszontagságban volt
társa, talán akkor is, mikor egy zivataros
nyári napon átúszta a megáradt Feketeügyet, hogy a front elől Magyarországra
meneküljön több falubeli legénnyel.
Készülődött. Már azelőtt való nap elhatározta – mert az öregek ilyenek, semmit
sem cselekednek meggondolás nélkül –,
hogy megjárja magát az erdőn, köményt
szed, talán gombát, de orbáncfüvet, cintóriát, vadcsombort biztos, kell teának.
A múltkor, mikor fenyőcsutikáé volt, a
kömény akkor virágzott, mostanára már
biztosan megérett. Mindig jól számolt,
már ismerte a természetet.
Már egy hete készült erre az útra. A
hátizsákba most is csak egy pár fontos
dolog került: kulacs, madzag, egy régi
esőkabát, melybe sok esőszag szorult,
egy szatyor, anyóka által előkészített pár
szalonnaszelet, meg kenyér. De a legfon
tosabb ami nem maradhatott el, a halacs
kabicska, mely egy igazi varázsszerszám
nak számított – egyszer olyan gyönyörű
vándorbotot faragott, csak úgy kígyóztak
a cikornyák a mogyorófavesszőn tőle.
A zsebébe süllyesztette és máris kész
volt. Vagyis inkább csak kész lett volna,
ha valami, jobban mondva valaki nem
hiányzott volna: az útitárs. Péter még
gondtalanul aludt, de nem sokáig mert
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anyóka rikácsoló hangja felébresztette.
Hamarosan elkészült, s már indulhattak
is. Még reggel volt. A kellemes hűvösben
gyorsan lépdeltek a kavicsos úton. A megszokott járaton mentek. Ahogy kiértek az
utcából, a Zsákutcába fordultak, majd a
Kis utcán ki, míg el nem érték a temetőt.
S ha már ott voltak, megnézték az ősöket,
majd temető hátulsó kerítésénél léptek ki
az erdőbe, a magas fenyők illata közé. Kis
ösvény vezetett tovább a málnabokrok
között. Itt az árkokban néha gomba is
meglett, de most egy szál sem volt. Nagy
a szárazság. Pár lépés után az ösvény egy
mély szakadéknál haladt el. A Bánya tete
jén voltak. Ha úgy döntenek, hogy nem a
temetőn keresztül veszik útjukat, akkor a
temető mellett haladva, az utolsó házakat
elhagyva, érik el ezt a helyet. A látvány
sokkal mélyrehatóbb annak, aki először
pillantja meg a sárga sziklatömböt, s
ahogy a tetején egy-két fenyőfa görcsösen
kapaszkodik a megmaradt martban. S
amikor lépnek, visszacseng a múlt kala
pácsolása, mikor sok szekérnyi kavicsot
fejtettek ahhoz, hogy az utakat járhatóbbá
tegyék. Most csak egy pár legördült szik
ladarab aludta álmát a gyommal benőtt
oldalon.
Ők most a tetején álltak, valahol jó hét
száz méterrel a tengerszint fölött, ahol egy
vaskosabb fenyőn egy hintát lengetett a
reggeli szél, valamelyik merész gyerkőc
játékszerét. Nem időztek sokat, leeresz
kedtek az aljba, ahol a Kotyor pataka
suhant tovább. Átkeltek rajta, hogy meg
merítsék kulacsukat a Bűdösvíz forrásá
ból. Már messziről lehetett érezni kénes
szagát, ez volt a vulkanikus hegyvonulat
legdélibb természeti csodája. Húzta is az
orrát Péter a kellemetlen szagtól, de az
öreg tudta, hogy amit iszik az gyógyvíz,
csodákra képes, akinek gyomorbántalmai
vannak. Ő is rendszeresen eljött ide, hogy
korsóit megtöltve hazavigyen belőle.
Felkapaszkodtak újra a fák között, és a
völgyet kísérő ösvényen elindultak a Nyí

res keleti oldalán. Hogy miért nevezték
Nyíresnek ezt a helyet, az öreg sem tudta,
csak arra emlékezett, hogy édesanyja
mindig mesélte, ők ültették be ezt a dom
bot fenyővel valamikor a múlt század ele
jén, nehogy a föld elmossa a falut. Talán
valamikor itt nyírfák feszültek az égnek.
Ott bandukoltak szótlanul, a túloldalon le
gelésző csorda kolompolását hallgatva. A
völgyben a Kotyor még mindig magabiz
tosan csorgadozott. Ahogy kiértek az er
dőből, letelepedve az utolsó fák árnyéká
ba, végigpásztázták az eléjük terülő tájat.
A Nyíresfarkánál voltak, onnan egészen a
Fenyősig vagy a Hétforrásig egy hatalmas
legelő húzódott. Nyugaton Türkös vélt
látszani, a Pancsóval, majd mélyebben a
bácsfalusi dombok s hegyek. A Nagy-kő
is csak sejtette jelenlétét. Velük szemben
a Fenyős büszke fái vigyáztak, majd keleten a titokzatos piramis, a Hegyeshegy
zárt. E két hegy között nyílt a csernátfalusi
átjáró a Garcsin völgyébe, ahol régen az
asszonyok átalvetőben elemózsiát vittek a
kaszásoknak a Rencére. Ez volt a Háttető.
Míg Péter a halacskabicskával egy
lehullott fakéregbe emléket vésett
anyókának, addig az öreg nekilátott a
dolognak. A legelőn már éret szemű
kömény volt mindenfele, csak le kellett
szedni, de vigyázattal nehogy a gyökere
is kijöjjön. Elvétve a cintória rózsaszín
csillagvirágai mosolyogtak a napra. Az
öreg valószínűleg nem is tudta ennek a
csodanövénynek az igazi nevét, pedig a

kisezerjófű elnevezésben az is benne van,
hogy sok nyavalyának gyógyítója, főleg
gyomorbántalmak meg étvágytalanság
ellen főzte anyóka sokszor Péternek. A
cintória népies neve valószínűleg a latin
centauriumból származtatik, mivel az
ókorban nagyon keresett és ritka növény
volt, száz aranyat is megért. A nagyobb
fűszigetekben vagy bokrok alján ott sárgult az orbáncfű, a másik kiváló gyógynövény, melyet az öreg nagy előszeretettel
gyűjtött. Kihagyhatatlan volt a hecserli
mellett a téli reggelek teáiból. Miután
egy jó maroknyi köményt szedett, intett
Péternek, hogy tovább haladjanak. Kiértek egy széles erdei útra, mely a víztározó
mellett elhaladva a Fenyős irányába kanyarodott. A hegylábához érve az út több
irányba futott tovább, délnyugat irányába
a türkösi Büdösvízhez és a Hétforráshoz
lehetett eljutni, előre a Fenyős nyugati
oldalán haladva ki lehetett jutni a türkösi
Háttetőre, keletre haladva, a Fenyőst
megkerülve, a Jancsi kútját érintve pedig
a csernátfalusi Háttetőre vitt az ösvény.
Ezen haladt tovább a két vándor. A Jancsi kútjánál, ahol vályúk álltak a marhák
itatására, Péter már nagyon megéhezett, a
kiürült kulacsot újratöltötték, de a tízórait
csak a Kotyor forrásánál fogyasztják el –
jelentette ki az öreg határozottan. Mikor
kiértek a Háttetőre, Péternek úgy tűnt, ott
a világnak a széle, ami azon túl volt már
nagyon messzinek számított.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Vissza is fordultak, de most a patak
jobb oldalán ereszkedtek be. Nemsokára
elérték a Kotyornak nevezett tisztást,
ahonnan maga a patak is eredt, lassan
bugyogva fel a földből, egy csipkebokor
alól, majd tova csörgedezve a hűs völgyön keresztül, zajosan berobbanva a
faluba, s a Bretteren hajdanán fa-, ma
kőpadló alatt, majd a Vásárutca kövekkel
kirakott árkában átsurranva, öleli fel a
Dirba, s rohannak lefele az Olt karjai
közé.
Letelepedtek a forrástól nem messze
húzódó fák alá. Az öreg elővette a sza
lonnát s a kenyeret, s jó ízűen elfogyasz
tották, majd jót ittak a fatörzsbe elvezetett
Erdélyi viszonylatban is eseménydús
a Barcaság az 1848/49-es szabadságharc
alatt. 1849 március 20-tól június 20-ig,
azaz Bem Brassóba való bevonulásától
a tömösi csatáig tart a szabadságharc
Brassó vidéki diadala. Ekkor toborozták
itt a 126. zászlóalj legénységét: Hétfaluból
439 csángó-magyart, akik közül 235-en
hősi halált haltak (178-an a fogarasi csa
tákban). Az apácaiak, krizbaiak, barca
újfalusiak közül 115-en álltak be a 86.
honvéd zászlóaljba. Ők a tömösi, a kökösi,
a szentgyörgyi és a nyergesi csatákban
harcoltak, hétfalusi társaik pedig az első
tömösi, a mundrai és a fogarasi csatákban
és részvettek a Törcsvári-szoros, az Ósán
ci-szoros védelmében.
Brassó vidékének korabeli magyar
lakossága élményszerűen tapasztalta az
1848–49-es szabadságharcot.
Nemcsak a csaták tették az itteni la
kosság számára emlékezetessé ezt az
időszakot, hanem az itteniek érdekeltsége
és bekapcsolódásuk is. Részben ez az oka
annak, hogy utóélete is fokozott intenzi
tású, részben pedig az, hogy a kiegyezés
utáni (de már pár évvel ezt is megelőző
indítású) kapitalizálódás jelentős magyar
betelepedést ösztönzött a Székelyföld kü
lönböző térségeiből, ahonnan sokan költöz
tek Brassóba és többen az ettől nem messze
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forrás vizéből. Lassacskán már dél felé
járt az idő, a hőség is kezdett elviselhe
tetlenné válni, így megint felkerekedtek,
s neki vágtak a hazaútnak. Hamarosan
elérték a Bivalylegelő felé vezető letérőt,
de most nem mentek arra, hanem a Ke
rekdomb fáinak hűs árnyékában kutattak
gyógynövények és gomba után.
A Kerekdomb nyugati oldalán haladtak, a balra alattuk hosszan elnyúló tisztáson a melegtől szinte aléltan legelésztek a
csernátfalusi csorda tehenei. Hamarosan
elérték a határfákat, melyek mögött a már
fákkal beültetett domboldalt a hosszúfa
lusiak Csipkésnek nevezték. Mikor már
annyira voltak, hogy szemben megpil
lantották a Bánya szikláit, feltűntek a
falu házai is. A Barca-mező felejthetetlen
látképe késztette Pétert arra, hogy meg
álljon, s jobban szemre vegye a tájat. A
Kerekdomb alatt terült el a Fazakas-kert
kaszálója, s az ezt szegélyző fűzfák közül
kikandikáltak Csernátfalu templomtor
nyai. Balra fordulva idelátszott Brassó,
s az előteret uraló teraszos domboldalra
tekintve mesélte el az öreg, hogy egykoron itt szántóföldet alakítottak ki.
Az öreg még szedett egy pár marék
vadcsombort, mely ott lilult, s melynek
az illata kitöltötte az egész teret.
Péter, mikor évek multán visszatért
ide, ugyanez az illat fogadta, s úgy érezte,
hogy gyerekkora csak egy pillantásnyira
van, s vándorbotjukat fogva, nagyapjával
ismét nekivágnak az ismeretlennek.
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A Hétfalusi Magyar Művelődési
Társaság 2012-es évi terve
2012. február 23.: A Játék Napja a
programban résztvevő iskolákkal (Zajzoni Rab István Középiskola, George Moro
ianu Közékiskola, a háromfalusi általános
iskola, a Brassói 22-es sz. Általános iskola
magyar tagozata, a Keresztvári Általános
Iskola magyar tagozata) farsangi játék
nap. A Brassói Néprajzi Múzeummal
közösen.
2012. március 13.: Szabadság szava
lóverseny az RMDSZ helyi szervezetével
közösen.
2012. március 17.: A forradalom bar
casági helyszínei: a Kőba völgye. Aki a
túrázás mellett a honismeret iránt is érdek
lődik, vagy bepillantást szeretne nyerni a
hétfalusi csángók történetébe, érdekesnek
fogja találni a március 17-én megszer
vezendő honismereti túránkat, melynek
során a Kőba völgyét fogjuk felkeresni
a Malomdomboktól. A Nagy-kőhavas
sziklái alá menekültek 1848 véres kará
csonyán a hétfalusi csángók a román be
törés után, de ugyanitt ünnepelték minden
évben a madarak és a fák napját, vagy
majálisokat szerveztek a Kossuth-liget
ben. A brassói EKE-vel közösen.
Március utolsó két hetében: Tojáshímző tanfolyam (március utolsó két
hetében) és hímestojás vásár a környék
tojásíróinak részvételével (Hagyhét
szerdája).
2012. március–június: 1848-as hon

Hochbauer Gyula

Br as sóvidé ki ‘48-as h onv édek
fekvő Hétfaluba is a székelység 48–49-es
önvédelmi harcának résztvevői közül.
Az 1867 és 1868 között létrejövő hon
védegyletek között van a székelyföldi
ellenállás katonáit tömörítő Rikán belüli
(háromszéki) honvédegylet , melynek a
taglétszáma a budapestiéhez foghatóan
magas, mintegy négyezer fő. (Farkas
Katalin: Perczel Mór és a honvédegyleti
mozgalom kibontakozása (1867–1868).
In. Hadtörténeti Közlemények, Bp.,2010/
3. szám, 534.). 1884-ig ide tartoztak a
Barcaság volt negyvennyolcasai is.
1867/68-ban, amikor a honvéd egyletek
alakultak Schmidt Albert őrnagy Brassó
ban is egyletbe akarta szervezni a vidék
honvédeit, és igazoló bizottság is alakult,
ám a főtisztek igazolása után a szervező
munka félbemaradt. Ekkor igazolt főtiszte
a honvéd névkönyv (38.old.)szerint:
Őrnagyok: Albrischfeld Károly,
Schmidt Albert, Wächter Frigyes.
Századosok: Benkő Sándor, Kovács
János, Papp László.
Főhadnagy: Gerger Ignác.
Alhadnagyok: Puzsina János, Temér
dek András.
A Brassó vidéki honvédek egy ideig a
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Rikán belüli egylethez tartoztak, amely
1867 júl. 7-én alakult volt meg Sepsiszent
györgyön, elnöke Papp Lajos alezredes,
alelnöke K. Horváth Ignácz alezredes,
jegyzők Lőrincz József és Szász Dániel
voltak. (Honvéd schematismus, Pest,
1869. 76. old.)
A honvédegyleti mozgalmat az a
gyakorlatias szándék hozta létre, hogy
a szabadságharc volt katonái közül a rá
szorulóknak, a hősi halált halt honvédek
özvegyeinek és árváinak méltányos
megélhetést biztosítsanak. Ez és a szabadságharc emlékének kötelezőnek érzett
ápolása egy sajátos közösséggé formálta
az érdekelteket. A helyi kezdeményezésre
alakult egyletek 1867 őszére országos
szervezetté láncolódtak. Gyűléseik és
megemlékezéseik, teljes tevékenységük
nyilvánosak voltak. Ezt a nyilvánosságot
szolgálta – főként a nyolcvanas évektől
– a saját és a vidéki sajtó. (F.K. 558.) A
Történelmi Lapok munkatársai Brassóból
Baráczy Sándor és Koós Ferenc. Írásokat
közöltek: Borcsa Mihály, Szemerjai Ká

védek sírjainak azonosítása keresztvári,
bodolai, brassói, barcaújfalusi, székely
zsombori, valamint más Brassó megyei
magyar, szász és román temetőkben.
2012. április 14.: Bálint György népi
versfaragó imádságos könyvének kiadá
sa. Könyvbemutató.
2012. április 21.: IX. Hétfalusi Magyar
Népmese Maraton a környék magyar
gyerekeinek.
2012. május 15–30.: A tömösi honvéd
emlékmű környékének parkosítása.
2012. május 15.: Zajzoni Rab István
emléknap: népszerűsítő előadások, vers
majális, szavalóverseny.
2012. június 1.: Barcasági Magyar
Játékfesztivál a Brassói Néprajzi Múze
ummal közösen, a programban részvevő
magyar tannyelvű iskolákkal és tago
zatokkal közösen.
2012. július, augusztus hétvégein:
Séták a Garcsin és a Döjtöne völgyeiben.
2012. szeptember 15.: 100 éves a
Mende Valér tervezte iskola. Iskolanapok
Négyfaluban.
2012. október 13.: Dédanyáink útján.
Menjünk végig dédanyáink útján, amelyen ők nem túrázni, kirándulni, hanem
dolgozni jártak a hegyre. Legyen ez az
út emlékjel egy kihalófélben lévő szokás
nak: a hétfalusi havasi szénacsinálásnak.
Útvonal: Csernátfalu–Hegyeshegy–Arapa–Csuklyon–Rence.
roly, Bíró Sándor, Horváth Ignác.
Szervezetüket szimpátiával, segítő
készséggel követte a polgári világ. Brassó
egyik közkedvelt és kitűnő szász fényké
pésze, Muschalek Carl ingyen fényké
pezte az agg honvédeket, hogy képeiket a
kolozsvári ereklye-múzeumba küldhessék
(T. L. 1892. 110.l.). Működésükről rend
szeresen tájékoztatott a korabeli brassói
magyar sajtó: eleinte a Nemere, majd a
Brassó, később a Brassói Lapok.
Még mielőtt a Brassói Honvédegylet
kivált volna a háromszéki egyletből és
önállósult volna, a tömösi csata hőseinek
emlékére állított obeliszk mozgósította a
szabadságharc emlékezetét a Barcaságon
– különös erővel Brassóban és Hétfaluban.
Az 1881-es emlékműavatástól 1885-ig
érlelődött a közhangulat március 15 meg
ünneplésére. A közhangulat alakításához
hozzájárult nyilvános kegyeletápolással a
honvédegylet is.
A brassói honvédegylet 1884-ben ala
kult. Értelmiségi foglalkozású tagjai közül
sokan minden szabadságharccal kapcso
latos evidéki szervezetben tevékenyen
működnek.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Zajzoni Rab István

Veres Emese-Gyöngyvér laudációja Magyarok istene, íme fölsóhajtunk!
Nagy öröm és megtiszteltetés szá
momra, hogy én mondhatom el a laudációt Veres Emese-Gyöngyvér néprajz
kutatóról, abból az alkalomból, hogy a
Zajzoni Rab István díjkiosztó bizottság
neki ítélte oda a 2011. év egyik Zajzoni
Rab István-díját.
Méltán érdemli meg az elismerés
szavait az, aki olyan szerteágazó, meg
határozó és látható módon, s mégis
mindvégig fáradhatatlan lendülettel és
hittel tevékenykedett és tevékenykedik
ma is a hétfalusi csángók érdekében.
Azért, hogy ez a barcasági népcsoport
megkaphassa az őt megillető méltó helyet Erdély néprajzában, történelmében,
múltjából kiindulva a jövőjében is.
Emese életpályáját a színesség, sok
rétűség, dinamizmus, pontosságra és
tökéletességre való törekvés jellemzi. A
következőkben e színes életpálya néhány
főbb állomását szeretném ismertetni.
Veres Emese Gyöngyvér 1966. május
8-án született Marosvásárhelyen, Romá
niában. Édesanyja Árus Erzsébet egész
ségügyi asszisztens, édesapja Veres Ká
roly nyugalmazott bácsfalusi evangélikus
lelkész. Brassóban érettségizett az Unirea
Líceum történelem-filológia szakán,
1984-ben. Az egyetem befejezése után
elvégezte a Magyar és összehasonlító
folklorisztika doktori iskolát.
1990–1992 között a Marosvásárhelyi Magyar Rádió tudósítója az akkori
NSzK-ban. 1992-ben költözött Magyarországra tanulmányai elvégzése
céljából, majd 1993-tól a Magyar Rádió
külső munkatársa, 1998–1999 között az
Európai Folklór Központ munkatársa,
2001–2003 között az etyeki Kolumbusz
Kristóf Gimnáziumban a román nyelv
tanára, majd 2005-től óraadó a budapesti
Evangélikus Hittudományi Egyetemen
(tematikája a vallási néprajz). Szakterülete a magyarság néprajza, különös tekintettel az emberi fordulókra, a jeles napokra az evangélikus gyülekezetekben,
és a barcasági csángók világi és egyházi
szokásaira.
Írott munkája több száz cikket, több tu
cat tanulmányt, 4 önálló kötetet, valamint
több szerkesztett kötetet ölel fel. Ezek
közül cím szerint is kiemelem például a
Pünkösd a hétfalusi csángóknál vagy a
Felnőtté válás a barcasági csángóknál
című cikkeket, melyek egyértelműen a
hétfalusi csángók életének egy-egy szele
tével foglalkoznak, illetve a Barca kiadó
nál megjelent Barcasági könyvek sorozat
köteteit: Ma leszek először házadban vendéged (Felnőtté válás a barcasági csángó
gyülekezetekben), „Mikor Oláhország
háborut izene...” (dokumentumkötet),
Fóris István: Székely Sári története és
a Csángó fiú a Cenk tövében (Borcsa
Mihály élete és munkássága).
Azon kívül, hogy ezek a kötetek a

Hangok a múlt századból
Magyarok hazája, magyarok országa –
De régen lehetett az ő jó világa!
Nincsen aki többé buzogányt ragadjon,
Nincsen aki többé törvényt Budán
szabjon;
Letűnt, lejárt végképp a dicsőség napja,
A múltat jövőnkhöz hosszú lánc csatolja...
Magyarok istene, íme fölsóhajtunk,
Magyarok istene, könyörülj mirajtunk!

Tízfalu életével foglalkoznak, és mint
ilyenek nagyon közelről érintenek
minket, fontos tudni, hogy a konfirmációról szóló kötet első a maga nemében
nemcsak a magyar néprajzban, hanem
az európai etnológiában is. A román
betörés dokumentumait illetően szintén
elsőként közölt forráskötet romániai,
illetve magyarországi szinten, mivel a
téma korábban csak érintőlegesen jelent
meg a történeti összefoglalókban.
Emese fontosnak tartja a különböző
írott hagyatékok összegyűjtését, szár
mazzanak azok parasztköltőktől vagy
lelkészektől. Mindkettő a közösség
felbecsülhetetlen értéke, még akkor is,
ha néha irodalmilag kívánnivalót hagy
is maga után.
És semmiképpen nem hagyható figyel
men kívül rádiós munkássága sem. Első
sorban hitéleti és kulturális műsorokban
szólal meg, lehetőleg ott is a határon túli
(elsősorban erdélyi) magyarság kérdései
vel foglalkozik, hiszen a lakhelyétől füg
getlenül, sohasem szűnt meg erdélyinek
lenni. Munkásságához még hozzátartozik a különböző konferenciák szervezése,
illetve konferenciákon való részvétel is.
(pld. Konferencia az evangélikus néprajz
ügyéről, A hétfalusi csángók 1848-as
emlékhelyei vagy az Ünnepek változása
a rendszerváltozás után Hétfaluban
című konferenciák, hogy csak néhányat
említsek az összes közül.
Mindezek fényében Veres Emese
méltó tulajdonosa annak a díjnak, amely
olyanoknak adományozható, akik a
hétfalusi magyarság érdekében valami
jelentőset tettek.
*
Méltatása után már csak egy feladatom
maradt: köszönetet mondani mindannyi
unk nevében Emesének eddigi mun
kájáért, sok sikert és erőt kívánni neki
jövőbeli céljaihoz és feladataihoz.

Elaludt a harcvágy, sivár lett a kebel,
Gyarló anya fiat gyarlóságra nevel,
Rendületlen erő ismeretlen jószág,
Drágább a hazánál más idegen ország,
Ezer fattyú magyar éli ott idejét,
S hogy vére fajuljon, ott szedi föl
nejét...
Magyarok istene, íme fölsóhajtunk,
Magyarok istene, könyörülj mirajtunk!
Kétely örvényében a hit boldogsága,
Négy szemmel se láthat a kor daliája,
Selyembe szorítva magyar lányzó teste,
Utcákon kínálgat szerelmével este;
Oda van az erkölcs, győztek az ármányok,
Boldogabb jövőért csak az volt a
zálog...

Magyarok istene, íme fölsóhajtunk,
Magyarok istene, könyörülj mirajtunk!
Dús birtok volt hazánk, senki nem ápolta,
A sok burján immár végképp elfojtotta;
Alig látni itt-ott sugár virágszálat,
Aszva látni a szép gyümölcsöző fákat,
S ahol lengtek egykor a buja vetések,
Áll ott most sok ezer vad állati fészek...
Magyarok istene, íme fölsóhajtunk,
Magyarok istene, könyörülj mirajtunk!
Ledőltek a cserfák, a rablók kivágták,
Az ősgyökereket férgek összerágták,
A tövek mellé rút kígyó rakott fészket,
Amikoron sziszeg, még a fű is reszket,
A rémes vidéken farkasok üvöltnek,
Tévedt nyájra rontva szaggatnak és
ölnek...
Magyarok istene, íme fölsóhajtunk,
Magyarok istene, könyörülj mirajtunk!
A sötét éj után újra hajnalodik,
A dermedt tél után újra tavaszodik,
Virág halálából virág támad újra
Sugárzó örömre és nem sötét búra.
Letűnt életünkből támad-e új élet,
Vagy ki van ránk mondva a végső ítélet?...
Magyarok istene, íme fölsóhajtunk,
Magyarok istene, könyörülj mirajtunk!

Hochbauer Gyula

N a g y - k ő h a v a s

Többféleképpen láttam leírva mosta
nában ezt a helynevünket, pedig ugyanaz
a szabály érvényes rá, mintha Nagy-ha
vas volna. A kőhavas egy sajátos térszíni
forma neve. (Most is emlékszem, amikor
Binder Pál megtanított erre.) Havasaink
lehetnek kőhavasok és mezőhavasok.
Az előbbiek sziklás bércűek, erősen
tagoltak, az utóbbiak viszonylag sima
felülettel domborulnak az előbbiekhez
hasonló magasságokig. Kőhavas a
Csukás, a Nagy-kő, a Keresztény-havas.
Mezőhavas a Vajda, a Tóthpál, a Rence,
a Lovak havasa.
Ha Nagy-kőként emlegetjük ezt a
havast, akkor a névben a térszíni forma

neve a szikla jelentésű kő, a név első eleme pedig a hegy szembeötlő nagyságát
emeli ki ellentétben a Kis-kőhavas hozzá
viszonyított szerényebb méreteivel.
Beszédben gyakran lehagyjuk a név
első elemét, s csak Kő-havasként emle
getjük a lenyűgöző havast. Ebben a név
változatban a havas szó a térszíni forma
neve, s a Kő- lesz a helynév alapeleme.
Aki Nagy-kő-havast ír, az nem érzékeli
a kőhavas / mezőhavas elem köznévi
értékét. Így lehet, másképpen vezeti le
a név kialakulását is.
Úgy gondolom, hogy egyszerűbb és
pontosabb a címben is kiemelt írásforma:
Nagy-kőhavas.
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H É T F A L U

Bencze Mihály

Egy közmondás eredete
A nyelvhasználat az emberi önazonos
ság bizonyos formáját jelenti. A nyelvi
és a nyelven kívüli kulturálisan motivált
viselkedésnek bizonyos módjai is a szte
reotípiák kialakításához vezethetnek. A
nyelvi kommunikációs folyamat többféle
aspektusnak a függvénye: a nyelvinek,
metanyelvinek, kultúr- és szociopragmatikainak, para- és extralingvisztikainak is.
Bármelyiknek a nem ismerése könnyen
félreértésekhez, illetve helytelen és téves
általánosításokhoz vezethet, amelyek a
sztereotípiák keletkezésének egyik forrásává válhatnak.
A sztereotípiák keletkezésének többféle magyarázata van. Ezek közül a
legnagyobb figyelmet a kognitív és a
pszichológiai-társadalmi interpretációk
érdemlik. A kognitív értelmezés szerint
a sztereotípiák olyan általánosítások,
amelyek az objektív valóság ember általi
kategorizálása során jönnek létre, tehát a
megszerzett információk rendezésének,
osztályozásnak eredményeként értelmezhetjük. A kognitív felfogásban a sztereotípiák olyan mentális programok, amelyek
nemcsak rendezik és kategorizálják a
megszerzett információkat, hanem értelmezik is ezeket az adott kommunikatív
közösségben elfogadott kultúrminták
szerint. A pszichológiai-társadalmi megközelítésben viszont a sztereotípiák olyan
képződmények, amelyek lehetővé teszik
az identitás megtartását, és egyidejűleg az
identitásnak az alkotórészét is.
A frazeológia olyan területe a nyelvnek, mely stilisztikai és értékhordozó-közvetítő funkciójánál fogva
várhatóan az egyes népcsoportok önmagukról és másokról kialakult tudását,
hiedelmeit, sztereotípiáit is tartalmazza,
és megfogalmazza. E sztereotípiák olyan
nemzetkarakterológiáknak szolgálnak
alapul, melyek a kulturális hagyomány
útján generációkon át élnek és működnek, biztos kiindulópontot szolgáltatva a
saját és más nemzetek jellemzésére, és a
konkrét eseményeknek e karakterológia
alapján történő megítélésére. A sztereotípikus látásmód társulhat etnocentrikus
látásmóddal, melyben a saját csoport az
értékskála pozitív pólusán foglal helyet,
a másik csoport pedig a negatív póluson.
Egy adott országról, illetve népről kialakult kép gyakran nem tudatos, hanem
emocionálisan táplált sémák halmaza.
Ez bizonyos beállítódásként is értelmez
hető, amely a társadalmi-politikai, kultu
rális, történeti, illetve saját tapasztalatok
alapján alakult ki, és úgy működik, mint
egy szűrő, amely nem engedi át azokat
az információkat, amelyek eltérnek az
általánosan elfogadott interpretációs
mintáktól.
A magyar nyelv számos példában rög
zítette az oláhok (románok) képét is: Oláh
csak sülve jó, akkor is a fene egye meg;

Bíztatja, mint oláh az ökrit; Erős az oláh
ecet, még a halálos átkot is elöli; Nyikorog, mint az oláh szekér; Ott hagyta,
mint szent Pál az oláhokat; Nyöszörög,
mint az oláh duda; Zöld lovat, okos
oláhot látni ritkaság; Oláh után szökik
a disznó; Szuszog, mint az oláh disznó
a búzában; Az oláh nép római salak;
Megtanítlak oláhul nevetni (azaz sírni);
Eb az oláh disznó nélkül; Rosszabb az
oláh a cigánynál stb. A lengyel nyelvben
a következő közmondások rögzültek:
Czekaj Wołoszynie, dam ci po czup
rynie (Várj még oláh, a fejedre csapok!);
Hospodarstwo wołoskie jak przepiorcze
pole (Az oláh gazdaság olyan, mint a fürjmező = csak rövid ideig tart); Kto kocha
ojczyznę, śpiesz na Wołoszczyznę (Aki
szereti a hazát, siessen Oláhországba
= ez a kifejezés a lengyel történelemre
utal); Wołoskie zaloty (oláh udvarlás =
goromba viselkedés); Wołoszyn patrzy,
skąd wieje wiatr (Az oláh azt nézi, hogy
honnan fúj a szél).
A fentiek közül, most vizsgáljuk meg
az Ott hagyta, mint szent Pál az oláhokat
közmondás eredetét. Ez a közmondás
megtalálható több régi könyvben, de
most mi vegyük alapul Paczolay Gyula
750 magyar közmondás (Veszprém,
1991) könyvét. Rideg Sándor Indul a
bakterház filmjében hallhatjuk a követ
kező közmondást: Ott hagyta, mint szent
Pál a vojnyikokat. A szláv nyelveken a
bojnyik csavargót, útonállót, zsiványt
jelent. Egy másik megközelítésben Fö
nícia latinul Phoenicia, az oe régen oi-t,
a c k-t jelölhetett a latinban, így majd
nem a görög kiejtéshez jutunk foinikia,
különben görögül Phoiniké. Ha az f-et
zöngésítjük, és az n-t palatizáljuk, máris
vojnyik lesz a fojnikból. A szaloniki
plebs, a helyi zsidó vezetők felbujtására
el akarta fogni Szent Pált, hogy törvény
elé állítsák. Pál éjszaka menekült el a vá
rosból. Egyébként Szaloniki környéke,
Dél-Macedónia a koraújkorban még
nagyrészt vlach lakosságú volt, ezek
eltűnőben lévő mai utódait aromunoknak és meglenorománoknak hívják.
Végül, az erdélyi megfejtés a követ
kező lenne: A vaslábi oláhok megér
keztek a faluba és a földesúr mindjárt
templomot ígért nekik. Meg is épült, fel
is cifrázták szépen, s aztán kellett belé
szentkép is. Többek között a kopasz Szent
Pált is megfestették egy híres oláhtopli
cai piktorral, annak a képnek a mása
pedig erőst hasonlított a tekerőpataki
bíróhoz. Na, ennek hamar híre futott,
mert egy tekerőpataki ember bément a
templomba és szemügyre vette az oltárt.
Akkor a tekerőpatakiak, akik nem akar
ták, hogy ekkora csúfság essék rajtuk,
még azon éjjel ellopták a templomból,
és helyette hagytak ott egy krajcárt. A
vaslábi atyafiak mindjárt újólag megfes

tették, de a piktor bárhányszor csinált új
képet, mindannyiszor furfangosan ellop
ták. Hiába őrizték éjjel-nappal, hajnalra
mindig hűlt helye maradt csak. Egy idő
múlva belátták, hogy hiába szeretnék,
hogy Szent Pál az ő falujokat védelmez
ze, Szent Pál mindig sarkon fordult és
nagy hertelen otthagyta őket. Nem is
kereszteltek a faluban hosszú ideig egy
gyermeket sem Pál apostol nevére, pedig
nagy szentjük az az oláhoknak is.
A fenti közmondások hétköznapi
használata Trianon után tiltott volt. Íme
egy érdekes történet. A Pásztortűz Szé
kelyudvarhelyen 1922. május 6-án a
Bukarest-szálló nagytermében tartotta az
irodalmi estélyét. Bíró Lajos megnyitó
beszédében rámutatott, hogy milyen
nagy érdemeket szerzett a székelység
a magyar irodalom és művészet fejlesztése terén. A Pásztortűz programját
Walter Gyula ismertette, költemények
következtek Maksay Alberttől, Berde
Máriától és Reményik Sándortól, majd
egy-egy novella Sipos Domokostól,
Pálos Istvántól, Molter Károlytól, majd
újabb költemények a szerzők: Tompa
László, Finta Gerő, Farczády Sándor,
Halmágyi Samu, Mihály László tol
mácsolásában. Jaklovszky Dénes ér
tekezését A szlávofil eszme és az orosz
írók címmel hallgathatták meg a nézők
ezután. Az egyes műsorszámok között
a Filharmonikus Társaság eljátszotta
karnagyuk két szerzeményét, Halmágyi Samuné dalokat énekelt Tompa
Lászlóné zongorakíséretével, valamint
a Székely Dalegylet két dalt adott elő.
A műsort Bakóczi Károly Orpheus és

XVIII. évf. 1. szám
Euridiké című bohózata zárta a város
műkedvelőinek előadásában. Az első
irodalmi estély sikert hozott a közönség
köreiben, viszont a sziguráncia, a román
politikai rendőrség állandóan cenzúrázta a programot, és akadályozta az
estély megtartását. A székelyudvarhelyi
estély utáni kellemetlenségről Finta
Gerő a következőket írja: Május 8-án
a helybeli sziguráncia főnök délelőtt 11
órára összegyűjtött bennünket helybeli
szereplőket hivatalába, és nekem, mint
aki valamicskét tudok románul, leadta
a következőket: olyan román emberek,
akik magyarul perfektül tudnak és akik
a magyar irodalmat is igen jól ismerik,
ott voltak a Pásztortűz irodalmi estélyén
és másnap felháborodással beszélték el
neki, hogy az egész estély a románság
kigúnyolása volt, hogy mi a román
nemzetből ott csúfot űztünk, s idézte
a Bakóczi darabjából e közmondást:
otthagyta, mint Szent Pál az oláhokat,
amely kitétel benne van ugyan a kézirat
ban, de az estélyen a szereplő oláhokat
szót nem mondotta. Egy félórás beszéd
keretében kioktatott engem a hűséges
román alattvaló mikénti viselkedéséről
és kötelességeiről s végre az ügy tisztá
zása céljából az estélyen részvett idegen
írók címét kérte s tőlünk, idevalóktól
kéziratainkat bekérte. Úgy gondolom,
a vendégektől is bekérte, vagy be fogja
kérni kézirataikat. A dologban a mai na
pig aztán semmi sem történt s mi itt úgy
hisszük, hogy nem is fog folytatása lenni.
Igen, a sziguráncia főnök irredentizmust
és izgatást vetett a szemünkre, ami nevet
séges, alaptalan vád.

Hochbauer Gyula

Brassóvidéki ‘48-as honvédek
(Folytatás a 2. oldalról.)
A Brassómegyei Állandó Március 15-i
Bizottság tagjai, Ereklyegyűjtő Múzeum
egylet tiszteletbeli tagjai, 1848–1849-es
Történelmi Lapok Brassó vidéki tudósítói.
Mikár Zsigmond 1891-ben Budapesten
megjelent honvéd névkönyve tartalmazza
az akkor még életben lévő Brassó vidé
kén élő honvédek lajstromát. A lakóhelyi
adatokból körvonalazódik az egylet
vonzásköre. A teljes jegyzék pontosítja a
szabadságharcról meglévő eddigi tudásunkat. Az egylet székhelye Brassó, tagjai:
Főhadnagyok: Balázs Sándor, iroda
szolga, Hosszúfalu; Benkő András, Bras
só; Krämer József, vármegyei útmester,
Botfalva; Ottrobán Nándor, nyugalmazott
honvéd ezredes, orvos, Brassó.
Alhadnagyok: Borcsa Mihály, evan
gélikus lelkész, Bácsfalu; Duka Ferenc,
dohánygyári igazgató, Brassó; Jeszenszky
István, nyugalmazott honvéd alezredes,
Brassó; Rechel Lajos, kerületi kamarai
írnok, Brassó.
Őrmesterek: Bartha Károly, tanító, Tat
rang; Weinrich Frigyes, Brassó.
Tizedesek: Aliz János, napszámos,
Hosszúfalu; Bálint Mihály, földműves,

Tatrang; Bálint Samu, földműves, Zajzon;
Binder János, köteles, Brassó; Csabai Mi
hály, földműves, Tatrang; Dancs Károly,
napszámos, Brassó; Dávid János, föld
műves, Csernátfalva; Gáspár Pál, koldus,
Hosszúfalu; Jani Márton, földműves,
Hosszúfalu; Kapronczay István, vámhi
vatali ellenőr, Brassó; Koós Ferenc, királyi
tanfelügyelő, Brassó; László Mihály, kol
dus, Hosszúfalu; Pásztory Mihály, fodrász,
Brassó; Váncsa János, napszámos, Tat
rang; Welmes András, földműves, Botfal
va; Windt Lajos, királyi mérnök, Brassó.
Közhonvédek: Ander Mihály, Tatrang;
Aftin György, földműves, Barcaújfalu;
Antal Mihály, napszámos, Bácsfalu; Antal
B. György, földműves, Barcaújfalu; Ba
csó András, földműves, Tatrang; Bacsó
István, napszámos, Tatrang; Bacsó Péter,
földműves, Hosszúfalu; Balázs János,
földműves, Tatrang; Balázs János, Brassó;
Balázs Sándor, asztalos, Brassó; Balázs
Mihály, napszámos, Tatrang; Barkó Mó
zes, napszámos, Tatrang; Balázs Péter,
napszámos, Tatrang; Barkó Mihály, föld
műves, Zajzon; Baró Mihály, földműves,
Tatrang.
(Folytatjuk.)
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