Független művelődési és helytörténeti havilap
XXI. évfolyam 11. (656.) szám, 2015. november 19. – csütörtök

Szerkesztők: Hochbauer Gyula,
dr. Kovács Lehel István

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

N

e m e s e k
h á z a k

é s

B

Bodola, Budille, Bodila vagy Bodeln,
Budila. Falu Brassótól 17 km-re keletre,
a Tatrang folyó jobb partján. 1900-ban
1813-an lakták, közülük 1015 magy
ar és 796 román anyanyelvű. 2002ben 3484 lakosából 2361 román, 801
magyar és 321 cigány nemzetiségű. E
kis faluban volt egykor Erdély katonai
főparancsnoksága, s birtokaiért – melyek Prázsmártól a Bodzai-szorosig terjedtek – több nemesi család is versengett.
*
A téren már rakták a máglyát. Hasábonként került egymásra a tűzifa a
lekövezett, poros – most vesztőhellyé
kikiáltott – piacon. Népes bámészkodó sereg gyűlt össze a rakás körül, s a
verőfényes őszi napon csak a szamár
unatkozott a fával telt targonca előtt.
Megkondultak a harangok. Causa levata…, s a hűs, gótikus falak között
elkezdődött a boszorkányper. Kint:
egyre hatalmasabb lett a rakás. Bent:
felsorakoztak a tanúk. S az ítélet?! – az
ítélet már jó előre meg volt írva. Hisz
a per egy korszakot volt hívatott lezárni: az Apafival ellenszegülő Béldi Pál
uralmát. A nagyúr egy évet bírt ki a Jedikuleben, Bodolavár romokban hevert,
de az asszony hatalma, s a birtok
nagysága nem hagyta nyugodni a fejedelmet. Malefica, striga, succubus…
s az ősi törvény szerint halállal lakol.
Kint: már állott a máglya tetején a cölöp,
feszültek a kötelek. Bent: Deliberatum… S a szellős októberi alkonyban,
mikor a Nap gyengéd sugarával utoljára
simogatta végig a Földet, egy poros piactéren hatalmas lángok csaptak fel a
máglyából, és a harangzúgással elegyített sikolyt borzadtan verték vissza
a mély lila színbe öltözött hegyek. Consummatum est!
*
A falu neve egyesek szerint már 1211ben szerepelt a Német Lovagrend által
birtokolt terület határaként. Ami biztos:
egy 1294. február 9-én kelt oklevélben,
Tivadar mester, III. András alkancellárja és székesfehérvári prépost Budulát
Miklósnak, Simon brassói ispánnak
ajándékozza. 1332-ben Buduli néven
szerepel a pápai tizedjegyzékekben.
Bodola birtokosai még a XIV. században is a barcasági szász gerébek voltak, például 1367-ben „Magister Jakobus dictus de Brassou”.
Az 1377-ben szervezett Törcsvári
váruradalomhoz Bodola is hozzátartozott, de 1404-ben már Székely Balázs
birtokolta.
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1405-ben már létezett Szent Mihály
tiszteletére szentelt kőtemploma.
1443-ban Péter (Petrus) nevű papja
a barcasági káptalan tagja volt, tehát
Bodola a barcasági szász esperes
séghez tartozott.
1466-ban Bodolai Antal porkolábként
szerepel, tehát Bodolán már vár állott.
Ekkor Anthonius Porkolab de Bodola
mellett Martinus de edem és Ladislaus
de Haporthon voltak Bodola birtokosai.
Mivel a Tatrang folyó sokszor változtatta medrét, gyakoriak voltak a határkiigazítások, de Bodola sokat pereskedett a nyéni ne
me
sek
kel, valamint a
barcaságiakkal és prázsmáriakkal is az
erdőhasználatért. A bodzamezei birtok
vi
szonyokat Mátyás király rendezte
1471-ben, s okleveléből kiderül, hogy
a legelőket székelyek, románok és bolgárszegiek is használták.
A XV. század végétől Bodola története
szorosan összefügg a Béldi család
történetével. A Tövis melletti Béldről
a család a Székelyföldre költözött, és
Uzonban, valamint Bodolán birtokokat
szerzett. Ennek köszönhetően a falu
többé nem Brassó vidékéhez tartozott,
hanem Fehér, majd Felső Fehér vár
megyékhez.
1476-ban Béldi Mártonnak kúriája
volt Bodolán, s a családfa igencsak
hosszú: Albert; Péter, kinek 1508-ban
a prázsmáriak fejét vették; Pál (kb.
1509–1547); Kelemen (kb. 1548–
1570), kinek birtoklása alatt Nyén
északi határán egy új román falu ke
letkezett: Márkos; János (?–1599), aki
reformátussá vált, s a lutheránus, majd
ismét katolikus bodolaiak jó része református hitre tért át, de feltételül szab
ták, hogy megtarthassák a böjtöt, az
ünnepeket és egy oltárt. Geleji Katona
püspök elfogadja a feltételeket, de kikötötte, hogy a templomban szentekről
ne beszéljenek. Ettől kezdve Bodolán
két ág alakult ki, egy katolikus és egy
református, ugyanis 278 katolikus megmaradt vallásában, templomuk azonban a többség elve alapján 1640-ben
reformátussá vált. Később a középkori
templomot újraépítették, az eredetiből
semmi sem marad meg, csak egy
keresztelőkád, amely ma a katolikus
templomban van. Ez az érdekes és
szép idomú kád a nyomtalanul eltűnt
régi egyházközség egyedüli emléke.
A katolikus Béldi-ág kastélyában házi
kápolnát létesített. Egy ideig Gamalbertus nevű bajor pap misézett itt. A XVI.
század végén a számukra másolták az
ún. Béldi-kódexet, a Képes krónika egy

részének szövegével.
1599-ben Vitéz Mihály dúlatta fel
Bodolát, mivel Béldi János rokonságban állt ellenfelével, Török Minyével
korábbi havasalföldi vajdával.
Béldi Kelemen (1587–1627) 1616tól a háromszéki hadak főkapitánya, s
1620-ra véglegesen felépítette Bodola
várát.
Bodola legismertebb földesura, Jókai
Erdély aranykorának szereplője, Béldi
Pál (kb. 1621–1679). Béldi Kelemen
és losonci Bánffi Zsuzsanna fia 1655től Háromszék főkirálybírája, 1653
után főasztalnok, 1656–1657-ben kincstartó, II. Rákóczi György lengyel hadjárata idején pedig az erdélyi lovasság
főparancsnoka volt. Tatár fogságba
esett, ahonnan csak 1661-ben sza
ba
dult, rossz nyelvek szerint azért,
mert sajnálta drága kölcsönre herdálni
a vagyonát, s türelmesen megvárta,
míg a 30 ezer tallér váltságdíj lassan
összegyűlt. Belső Szolnok vármegye
főispánja, székely főkapitány, Apafi
Mihály fejedelem bizalmasa. 1676ban ellenségei megvádolták, hogy a
fejedelem életére és trónjára tör. Ezért
Apafi 1676 márciusban elfogatta, és
börtönbe vetette. Innen 1677 március
végén kiszabadulva, Teleki Mihály ellen fegyveres támadást szervezett,
ami kudarcba fulladt, s ő Törökországba menekült. Apafi kérésére 1678-ban
Kara Musztafa nagyvezír elfogta, és a
Héttoronyba záratta, ahol haláláig tartották. Az egyik cellában ma is jól kivehető Béldi Pál falba karcolt neve.
Bodola várát – azon székely ősi
szokáshoz híven, amely a hűtlen házát
széthányatni rendeli – 1678. augusztus
24-től október 14-ig teljesen megsemmisítették, köveiből házakat építettek.
1685-ben úgy akarták Béldi Pálnét
(Vitéz Zsuzsannát) birtokaitól megfosztani, hogy boszorkánysággal vádolták.
Galambfalvi János és Pécsi Sámuel

Bodolán október 10-én folytatta le a
boszorkánypert. Ekkor vádolták meg
Bodolai Bugillánét, s vallatták ki Nagy
Andrásnét alias Szabó Ambrusnét,
Limul Juonnét, Serény Miklósnét és
Süvöltyös Jakabot is.
1690-ben Thököly Imre felgyújtatta a
falut.
Így szűnt meg a Béldi család bodolai
birtoklási monopóliuma. A Béldiék mellett az 1700-as évektől kezdődően
Bodolán birtokaik és kisebb udvarházaik voltak a zabolai Mikes és a
Nemes családoknak is.
Bodola történetében ezután tatár és
török dúlások következtek be, majd kuruc-labanc harcok színteréül is szolgált
1708. április 14-én.
1770-ben a katolizált Béldi Tivadar
jobbágyait is áttérítette új hitére. Ő
telepítette be a cigány lakosság őseit
is, valamint szesz- és ecetgyárat alapított. Türkös filiájaként építette fel Béldi
János brassói főesperes az új, barokk
stílusú katolikus templomot. A boltozott
mennyezetű, kis kórussal és orgonával
ellátott kápolna mintegy 100 férőhelyes. A barokk stílusú oltár egyidős a
templommal. A torony 13 m magas, két
harangját Ausztriában öntötték.
A templom alatt kripta van. Ide került
az 1627-ben meghalt, Gyulafehérváron
eltemetett Béldi Kelemen kőkoporsója,
amelyen egy vas fegyverzetű hős domborműve található, nagyon megrongált
állapotban. Az 1970-es években a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba vitték.
Béldi József fogarasi főkapitány
1778-ban grófi címet szerzett. Ettől
kezdve egy grófi és egy nemesi Béldi
ágat különböztetünk meg.
1848 októberének végén a hétfalusi
románok felforgatták a falut, december
5-én pedig a háromszéki nemzetőrök
foglalták el.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
1876-ban Háromszék vármegyéhez
csatolták.
1924-ben érte el a vasút. Igen szép
a Tatrang folyó felett átívelő négylyukú
hídja.
1926-ban Brassó megyéhez csatolták.
A Bécsi döntés után Nemes Polyxena aláírásokat gyűjtött Bodola
Észak-Erdélyhez kapcsolása érdekében. Tettéért a román hatóságok elől
Kolozsvárra kellett, hogy meneküljön.
*
Az államosításkor elkobozták az udvarházakat és birtokokat, a szeszgyárat
Uzonra költöztették. A grófokat és ne
meseket deportálták, vagy önként kül
földre menekültek. Mindent átvett az
újonnan alakult Termelő Szövetkezett,
az egykori hatalmas grófi termekben
gabonát tároltak.
1955-ben a lebontott szeszgyár he-
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lyére művelődési ház épült.
1960-tól pár évig itt működött a
később Prázsmárra költöztetett mező
gazdasági szakiskola.
*
A Bodzai-szorosig terjedő ősi bodolai
birtokokat a mondák fátyla fedi. A forrásokban tündérek és szépasszonyok
fürödnek, a sűrű rengetegek boszor
kányokat rejtenek. A vadleányt a Floka
kútjánál fogták el úgy, hogy télen, mikor
fázott a lába, a kúthoz egy nagy piros
csizmát tettek, amibe a vadleány mind
a két lábát beledugta, s így nem tudott elszaladni. Ruhája cserefalapiból
volt fűzve. Bevitték Nemes grófékhoz,
még le is fényképezték, de mivel el volt
vadulva, nemsokára meghalt.
Nem így a mondája, melyet ködös
téli esténként a ropogó tűzhely mellett
– boszorkányos történetekkel körítve
–, suttogva adnak tovább a bodolaiak.

Mátyás Béla
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Pürkerec községben születtem 1937.
január 19-én. Apám, néhai Mátyás Bé
la evangélikus-lutheránus lelkész volt
Pürkerecen. Anyám, néhai Mátyás Bé
láné, született Rolik Etelka tanítónő Budapesten született.
Tanulmányaimat 1972 tavaszán fe
jeztem be Marosvásárhelyen az ottani Pedagógiai Intézet román-magyar
tanárképző szakán.
Az 1969-es tanév kezdetétől Barcaúj
faluban tanítottam magyart és zenét.
Később a fél katedrám Krizbán volt,
ahol kultúrigazgatónak is kineveztek.
A zenét itt is én tanítottam, mert rajtam
kívül senki nem értett hozzá, ugyan
is két és fél évet jártam Brassóban a
Népművészeti Iskola zene szakán.
Zenei képzésemet megszakította az
1963-as agydaganat-műtétem. Krizbai
tanítóskodásom alatt három színdarabot tanítottam be, illetve adtunk elő:
Kisfaludy Károlytól a Csalódásokat,
majd a Három egyszerre meg a Diny
nyék című versenydarabot. Petőfi-emlékestet is rendeztem, ahol Petőfi
népszerűsítésén kívül Petőfi-versek
hangzottak el, valamint a Domokos
Gyula vezényelte férfikórus Petőfi verseire írt dalokat adott elő. Az esten je
len volt Apáthy Géza és Bartha Albert
újságíró a Brassói lapoktól.
1974. október 1-jén még nem volt biztos a katedrám Krizbán. Az akkori négyfalusi művelődési ház igazgatójának,
Kovács Lőrincnek többszöri hívására,
valamint Bakó Árpád magyar szakos
kollégám, a Brassó Megyei Kultúrbizottság felügyelőjének nógatására átjöttem a négyfalusi művelődési házhoz
művészeti szakirányítónak.
Rögtön munkához láttam: meg
szerveztem és betanítottam Kisfaludy
Károly Csalódások című vígjátékát. Ez
sok előadást ért meg: 1975.V.24-én
Bodolán, V.29-én Négyfaluban, VI.8án Barcaújfaluban és Krizbán, VI.13-án
Feketehalomban, VI.15-én Középaj
tán, VII.19-én Négyfaluban, VIII.2-án
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Zajzonban, VIII.7-én Baróton, VIII. 10én Uzonban, VIII.13-án Zernyesten,
VIII.17.én Torján, IX.5-én Négyfaluban,
X. 5-én Kőröspatakon és Árkoson,
X.18-án Héjasfalván, X.19-én Erzsé
betvároson, X.19-én Meggyesen, X.23án Négyfaluban, X.26-án Fogarason,
XI.12-én Négyfaluban, XI. 23-án Kőhalomban, XI.28-án Brassóban, XII.6-án
Nyújtódon, XII.7-én Ozsdolán; 1976
I.11-én Városfalván, I.11-én Homo
ródszentpálon, I.23-án Bácsfaluban,
I.25-én Tusnádfürdőn és Újtusnádon,
II.1-jén Székelykeresztúron és Székely
udvarhelyen, II.8-án Gyergyószentmik
ló
son és Gyergyóremetén, II.15-én
Mikóújfaluban, II.22-én Bukarestben,
III.13-án Nagybaconban, III. 21-én
Papolcon és Zágonban, III.27-én Illyefalván, IV.3-án Apácán, V.13-án Bácsfaluban, V.30-án Kézdimartonoson és
Berecken, VI.4-én Segesváron, VI.6-án
Csíkszentmártonban és Csík szentsimonban, VI.18-án Sepsiszentgyörgyön,
VII.10-én Tatrangon, VII.11-én Gelencén, VII.24-én Kökösön, VII.25-én
Megyerhermányban, VIII.21-én Nagytusnádon, IX.18-án felsőcserátonban,
IX.26-án Kézdimárkosfalván, X.23-án
Nagyborosnyón, X.31-én Csíkmadarason és Csíkdánfalván, XI.20-án
Alsócsernátonban, XII.4-én Rétyen.
A bevétel tekintetében a 60. előadás
volt a legjobb.
Ez a darab hozta a legnagyobb sikert.
A Csalódások szereplői: Mátyás Béla,
Mátyás Ilona, Páll Mihály, Kolesa Mihály,
Páll Irén, Axente Zelma, Bekey Matild,
Glied Rezső, Ladó István, Tóth Csaba,
Magdő Erzsébet, Ghita László, súgó:
Miklós Ibolya, Ügyelő: Buda Sándor,
rendezte: Mercusné Maya Idries brassói
színésznő, segédrendező: Mátyás Béla,
díszlettervező: Mercus brassói színész,
a Brassói Drámai Színház igazgatója, a
rendező színésznő férje.
Időközben megbízást kaptem a helyi
rádióállomás magyar nyelvű adásának
(heti egy alkalommal egy fél óra) meg
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kesztésére és bejátszására. Addig Linkó József, az akkori néptanács
alkalmazottja végezte ezt a munkát.
Ugyanakkor hivatali kötelezettségként
megbíztak, hogy vegyek részt a hely
beli népi egyetem ülésein. Ezeket Pel
tán István iskolaigazgató szervezte
Kovásznai Miklós, Nagy Béla, Gazdag
Árpád és Nagy János tanárok közremű
ködésével.
Akkor a művelődési ház igazgatója Kovács Lőrinc volt, a három szak
irányító: Paula Taflan, Mariana Beşchea és Mátyás Béla, valamint Kocsis
Margaréta raktáros. Kezdetben a mű
velődési ház irodái meg a színház-terem Csernátfaluban voltak, az akkori
Szabó-teremben. Itt minden vasárnap
este bált rendeztek, amelyen rendre jelen kellett, hogy legyen egy-egy „metodista” is. A bejáratnál az igazgató jobbkeze állt, Sim Ferenc és felesége. Ők
voltak a pénzbeszedők. Nem voltak a
művelődési ház alkalmazottai.
1975 októberére elkészült a terem és
az irodák Bácsfaluban, és átköltöztünk
oda.
Miután meghalt a csernátfalusi evangélikus kántor, apám elvállalta a kántoriát Ernő öcsém s az én nevemben.
Hivatalom miatt én a vasárnapi istentiszteleteket vállaltam. Néhány hónap
után, öcsémnek egy anyagiakra vonatkozó kijelentése után, én többet nem
kántorkodtam. Akkor a lelkész Kiss
Béláné Füzesi Irén volt, az egyházfi
pedig Istók János.
A rádióműsorokkal kapcsolatos munka: be kellett szervezni a helyi politikai, gazdasági, kulturális és egyéb
híreket, esetleg azok bemondóit. Az
egészségügy magyar híreit néha Barkó
András doktor mondta be, míg a románt
Próka doktor, kórházigazgató, Petrovici doktor poliklinika-igazgató, Lucescu
sebészorvos. A TSZ-híreket Dobrescu
főmérnök mondotta be.
A román híreket mindig pontosan
le kellett fordítani, és megfelelő ze-
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nét szerkeszteni hozzá. Az egészet
magnószalagra kellett venni. Ezekről
én feleltem. Később a román adás is
rám hárult. A felvett műsort lejátszás
előtt fel kellett vinnem a Néptanácshoz
és le kellett játszanom Buta Florian
mérnöknek. Ez volt a tartalom minőségi
ellenőrzése, cenzúrázása. Ezek után
szerdán este a román, pénteken este
meg a magyar anyagot le kellett vinni
a postahivatalba, és a meghatározott
időben bekapcsolni a leadóba.
A művelődési ház igazgatója állította
volt össze hivatali kötelezettségeimet,
melyek az intézmény bevételi tervével
függtek össze. A művelődési háznak
volt egy autóbusza, amelyet iskolai
kirándulásokra, esküvőkre bérbe adott.
Ebből s a nálunk szereplő vendég
e
gyüttesek teremdíjából származott
a bevételünk java. Én havonta négy
előadást kellett, hogy megszervezzek,
de ha valamelyik hónapban ez nem
sikerült, mert a busz esetleg el volt
foglalva egyébre, akkor a kieső bevétel
pótlódott máshonnan.
A busz minden nyáron vitte az erre
vállalkozó műkedvelőket 10–14 napra
Félix-fürdőre. Ezt látva beszerveztem a
színjátszó csoport minden tagját, hogy
betanuljuk A szabin nők elrablását. Ezzel négy Nagyvárad körüli településen
turnéztunk – nyaraltunk. Tehát a magyar
színjátszó csoport, szervezésemnek
köszönhetően, még ekkor is hozott
bevételt.
A szatmári Északi Színháztól szereztem meg A szabin nők elrablása című
színmű szövegét.
(Folytatjuk)
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Fotó: Magdó István
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves
Barátaim!
Nagy öröm és megtiszteltetés szá
momra, hogy épp engem kértek fel
kedves művészbarátom, Csutak Leven
te művészpályájának ismertetésére,
méltatására.
A következőkben e színes életpálya
néhány főbb állomását szeretném ismertetni, megosztani önökkel.
Méltán érdemli meg az elismerés
szavait, aki olyan szerteágazó, megha
tározó és látható módon, s mégis mindvégig fáradhatatlan lendülettel és hittel
tevékenykedett, és tevékenykedik ma
is, mint Csutak Levente.
Sorolhatnánk és aggathatnánk a
címkéket, a lényeg valójában az, hogy
tevékeny és termékeny szerző, szabad
és gondolkodó szellem, aki rendszeresen dob egy-egy „követ” (illusztrációt,
grafikát, ötletet, rögtönzött kétsorost)
szűkebb pátriánk közművelődési, mű
vészeti, politikai tavának vizébe, hogy
az ott csak verje a hullámokat. Komi
kum, paródia, jó ízlésű humor, komolysággal és koherensen felépített,
átgondolt és egyénien megoldott kompozíciók jutnak eszembe neve hallatán.
Beszélgetésünk során tudtam meg
tőle, hogy pályája elején pilótának ké
szült.

3. oldal
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Életpályáját a színesség, sokrétűség,
dinamizmus, a pontosságra és tö
ké
letességre való törekvés jellemzi.
Csutak Levente szűkszavú, humoros,
barátságos és egyben szerencsés.
Szakmai, közéleti, írói, művészi munkáját nem csak elismerjük, tiszteljük,
követjük, de szeretjük is.
Mint tudjuk, általában, a képzőművé
szek közül a grafikust, a rajzművészt
tekinthetjük az irodalom, az író legköze
lebbi szövetségesének. Hiszen az írás
és a rajzolás rokon küldetésű megisme
rő tevékenységek. Technikájuk és szer
szá
maik is szinte azonosak. Az író
megrajzolja hősét, a grafikus pedig leírja a látottakat, látomásait – olvashatjuk
kedves régi jó barátja, ismerője, Banner
Zoltán művészettörténész tollából, ki
aprólékosan, részletesen ugyanakkor
átfogóan írt Csutak Levente életéről,
tevékenységről, a Műterem művészeti
albumsorozatban.
Egykor az ógörögök mondották, hogy
a bátor ember nem hősködik, a fontos
személy nem fontoskodik, a mélyen
érző ember nem érzeleg s a gondolkodó nem bőbeszédű…
Ez a kevés beszédű, inkább hallgatag, befelé forduló, szerény, sőt
szemérmes alkatú grafikus a létünket
meghatározó kozmikus és erkölcsi
tör
vények, a teljességre törekvésben

megnyilvánuló emberi nagyság s az
emberi civilizációt fenyegető veszélyek
egyik legnyíltabb, legszenvedélyesebb
tudatosítója, sőt hadviselő ítélethirdetője művészetünknek, mely az utóbbi
évek európai művészetében is párját
ritkító példa.
Csutak Levente a végletek, az el
lentétek robbanásig fokozódó fe
szült
sége iránti érzékét, érzékenységét
mindkét irányban, figuratív és nonfiguratív tematizálásában egyaránt
érvényesíti. Grafikai alkotásain látható
beavatkozások a minden színt magába rejtő fekete és fehér méltósága
iránti tisztelet és lehetőségeinek, titkainak feltörésére fókuszáló kutatási vágy mozgatja. A színről, a sokkal
több kifejezési eszközt biztosító festői
ábrázolásról könnyen mond le, s a fekete fehér aszkézisét tudatosan vállalja. Mert a Dürer példája a sajátos
vizionáriussága, másrészt az ellentétpárokban rejlő absztrakció intellektuális
lehetőségei korán megragadták képzeletét. Saját grafikai tevékenységéről
vallott ars poetica-ja így szól:
„Szándékom a grafika sajátos – szűk
szavú – eszközeivel megközelíteni
azt a kiapadhatatlan életforrást, a
mely mindnyájunk számára egyformán
ragyog: a NAPOT, azt a tökéletes
tűzgömböt, melyben a csillagsorsú ember Ikarusz-szelleme, -értelme jelképesen lángol, világít.
A fehér fény áthatja ugyan a lelket,
megvilágítja az értelmet, de ugyanakkor ábrázolni igyekszem ellentétpárját, a mindent elborító sötétséget, az
árnyékos oldalt is: a pusztítás és rombolás alattomos veszélyét. Meggyő
ződésem, hogy az ellentétek örök dialektikája végül az ellentétek egységét,
egyensúlyát és végeredményben a
szépség forrásául szolgáló harmóniát
eredményez. Hiszen ez az ÉLET rendje
és értelme.”
Talán többen úgy vélik, hogy rajzmodora aszkétikus, tárgyilagos, nagyon kö
tődik a valósághoz. Alkotásai java része
a valósághűség, ésszerűség jegyében
fogantak. Mindig a lelki egyensúlyt, a
harmóniát, az ellentétek egységében
keresi és véli felfedezni. Nagyméretű
tus, filc és ceruzarajzain melyek a fény
árnyék játékában, a jó és rossz konfliktusában, a jin és jang ellentétpárok
dramaturgiájában szerveződnek és
valósulnak meg, filozófiai vonatkozású
spekulációk eredményeként látnak
napvilágot.
A szellemi élet dinamikáját, a létet
fenntartó belső feszültséget az emberi
arc mint lélek tükre fejezi ki legjobban.
Ezt bizonyítják Erdélyi Helikon íróinak 55
arcmása, akár a kultúra, a tudomány és
történelem kimagasló személyiségeiről
készített sorozatai, melyek egyben az
egyén jellemvonásaira, karakterükre
is próbál fényt deríteni. 1990-től új kor
szak kezdődött az erdélyi művészetben, hiszen Csutak sorra rajzolta meg
Kőrösi Csoma Sándor, Petőfi Sándor,
Gábor Áron, Kós Károly, Kossuth Lajos, Bod Péter, Szacsvay János, Mikes
Kelemen, Orbán Balázs és mások
portréját. Mindez mellett a kovásznai
születésű grafikusunknak a háromszéki forradalom és szabadságharc egyik
kedvenc témája marad.
Képeiből áradó napimádat és a
kozmikus világmindenség lenyűgöző
végtelensége iránti vonzalom már kiskorától érdekli, leköti, mondhatni meg
határozza művészeti útját is.

A jelen eseményeit, csodáit, vívmá
nyait kutatja, igyekszik ábrázolni úgy,
ahogy jónak látja, ahogy érzi és tudja, és hagyománytisztelő módon néz
visszapillantó tükörbe, és bizakodóan
közeledik a jelenhez.
ÉLETPÁLYÁJA dióhéjban:
Csutak Levente brassói grafikus, nyugalmazott lapszerkesztő, fotóriporter.
1940. október 13-án született Ko
vásznán, ahol az elemi iskola 7 osztályát végezte 1954-ben.
1958-ban érettségizett a maros
vá
sárhelyi Képzőművészeti főiskolában,
ahol olyan kiváló nagy mesterektől tanulhatott, mint Incze István, Nagy Pál,
Barabás István, Bordy András, Izsák
Márton, Nagy Pál, Pirkolti Gábor.
Mai napig tartós barátság köti egykori
osztálytársaihoz: Márton Árpád, Kákonyi Csilla, Kiss László, Gergely István,
Gyenge Imre, Plugor Sándor.
1958 és 64 között a kolozsvári Ioan
Andreescu Képzőművészeti főiskola
grafika szakán, Kádár Tibor, Andrássy
Zoltán, Feszt László tanítványaként
szerzett oklevelet. Egyetemi éveiből is
szívesen emlékszik egykori tanáraira
kik egyengették útját, Földes László,
Bretter György, Borghida István.
A főiskola befejezése után, 1968-ig
a nagyszebeni 3-as számú Elméleti Líceum magyar tagozatán, a 13-as,
illetve a 15-ös általános iskolában volt
rajztanár, miután a Prágai tavasz évében a Brassó megyei hetilaphoz, az
Új időkhöz hívták át grafikai szerkesztőnek.
1969-ben aktív résztvevője volt a
Bem József alapította Brassói Lapok
újraindításának, s a megyésítés után
megpezsdült művelődési élet és az
izgalmas szerkesztőségi munka lelkes
segítőjobbjaként fotóriporteri és újság
írói tevékenységet is vállalt Albert Sándor főszerkesztő oldalán.
A Brassói Lapok belső munkatársaként,
a laptördelés, képszerkesztés, publicisztikai grafika mellett, képzőművészeti
írások, tárlatismertetők, kritikák, esztétikai nevelő, művészettörténeti, műemlékvédelmi cikksorozatok, rovatok és riportok szerzője.
2000-ben vonult nyugdíjba. Nyugdí
jazása előtti években rábízták a műve
lődési oldal szerkesztését.
Házas ember, nagyszebeni tartózkodása alatt ismerkedett meg a gyer
gyószentmiklósi
születésű
Hoffmann Évá
val ének zene-tanárként
te
vékenykedett (a brassói 15-ös Általános Iskola kedvelt tanára), három
házas, férjezett gyermek apja. Első
gyermekük Levente (szül. 1969. ápri
lis 20-án) a Kiskapu budapesti könyv
kiadónál grafikai szerkesztő, Zoltán
(szül. 1970. november 7-én) ő a brassói
Műszaki Egyetem bútorfestői szakán
szerzett mérnöki oklevelet, jelenleg az
udvarhelyi IBEK bútorgyár vezetőségi
tagja, harmadik gyermekük pedig Lilla,
aki orvosasszisztens főiskolát végzett
Brassóban és egészségügyi pályán
tevékenykedik. Három unoka büszke
nagyapja.
Csutak Levente 1964 óta rendszeresen kiállít, munkáival jelen van megyei
és nemzetközi tárlatokon egyaránt. A
nagy és kisgrafika szinte valameny
nyi műfaját és technikáját műveli, táb
la
képrajz, emléklap, plakát, könyv
és folyóirat tervezés, illusztráció, tus,
szén, guas, tempera, akvarell vegyestechnikák.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
A belföldi gyűjteményeken kívül, melyek közül említem a nagyszebeni, a
széklyudvarhelyi, a tulceai, a szárhe
gyi képtárakat, olyan külföldi grafikái
magángyűjteményekben is eljutottak al
kotásai mint a londoni zenekonzervató
rium képtára, Tel Aviv, Vancouver, Stockholm, Plovdiv, Dortmund, Ludwigshafen,
vagy épp Budapest.
1971-től tagja a Román Képzőmű
vé
szeti Szövetségnek. Ötletgazdája
és működtetője a Brassói Lapok galé
riájának. Éveken át az Országos Mű
vészeti Uniónak (UAP) a brassói fiók
szervezetének volt vezetőségi tagja.
Alapító tagja a kolozsvári székhely
lyel rendelkező erdélyi Barabás Miklós
Céhnek, valamint az 1993-ban indult és
első alkalommal megszervezett, Európa
szerte egyedülálló Nemzetközi Incitato
Művésztelepnek, melyet az egykori Tóth
Ferenc vállalkozó barátjával, valamint
Miholcsa József, Vincze László, Vetró
András és Deák Barna képzőművészek
kel a mai napig folytatnak. Tiszteletbeli
tagja a magyarok Világszövetsége védnöksége alatt működő Magyar Képzőés
Iparművészek
Társaságának.
1978 októberében kezdődött, havi
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rendszerességgel új kiállításokkal je
lentkező Brassói Lapok galériáját
alapítja, mely Csutak Levente kezde
ményezésére, Albert Sándor, később
Madaras Lázár főszerkesztők és Sipos
András művelődési rovatszerkesztő támogatásával, évekig közös mű
kö
désük során több mint 150 tárlatot
szervezett s a teremdíj, a nyilvánosság
fejében adományozott műtárgy gyűjte
ménnyel megteremtette a BL Galériát,
melynek töredéke mai napig megtalálható a szerkesztőségben.
Mindezek fényében Csutak Levente méltó tulajdonosa lesz a Zajzoni
Rab István díjnak, amely olyanoknak
adományozható, akik a magyar barcasági képzőművészet, és az alkalmazott grafika terültén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és nyújtanak.
E rendkívüli barát és grafikus mélta
tása után már csak egy feladatom
maradt: köszönetet mondani mindany
nyiunk nevében Csutak Levente eddigi munkájáért a nemcsak barcasági
képzőművészet területén. Jó, hogy
vagy nekünk, büszkék vagyunk rád, és
sok sikert, erőt kívánunk neked jövőbeli
céljaidhoz és feladataidhoz!
Isten Áldjon!
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(Folytatás előző lapszámunkból.)
Zajzonban a fentiek szerint a Pünkösti János (1881–1947) malma működött.
A malom az 1800-as években épült,
persze többször felújították, 1946-ban
eladták a Fejér családnak, azóta nem
működik. Fia Pünkösti János (1904–
1937) eleinte molnárkodott, majd a saját teherautóján söförködött. Bukarestből jövet Felső-Tömösön kicsúszott az
útról, és egy fűzfa a mellkasát kitépte,
és rögtön szörnyet halt. Nagy vadász
révén 1930. június 30-án a Délkelet
újság beszámol Pünkösti János va
dász
kalandjáról, amikor öt medvével
mérte össze erejét, és ő került ki győztesnek.
Tatrangon a fentiek alapján a Fő utca
19. szám alatti Nagymalmot Pünkösti Samu kapja. Ez is vízimalom volt,
majd a gazdaságosság növelése miatt a Cserna vizéről hozott turbinákat
szerelték fel. A tatrangi Kismalmot egy
pürkereci romántól megvásárolta az
idős Pünkösti János. 1947-ben meg
halt Pünkösti János, a Nagymalmot
1948-ban államosították, így Pünkösti
Samu átköltözött a Kicsimalomba. A II.
világháború után, 1946-ban Pünkös-
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ti András (1916-1980) hazajött az
ausztriai Klagenfurtból, ahol amerikai
hadifogoly volt. János testvérétől egy
évre átvette a Kicsimalmot, majd a
brassói Erzsébet utcában (most Rosiilor) mgvásárolt egy lebombázott
házat, aminek közelében egy mozi is
volt (a “Strungu” üzenmmel szemben).
A molnárkodás után jobbnak látta azt,
hogy taxisoför legyen. János újra malmos lett, de jött a kollektivizáslás, és a
kollektiv gazdaságban is kellet építsen
egy kövekkel működő malmot. Sze
rencse, hogy ennek kövei kikészültek,
így Zaharia kollektív elnök megengedte, hogy a saját malmába őrölje a
társas búzáját. 1993-ig használták a
kismalmot. Pünkösti Samu feleségül
vette Papp Annát (Hosszúfalu-Alszeg,
1914. június 20.–1970. december
30.), és négy gyerekük született: Attila (1936. augusztus 12.–2012. július
5.), Árpád (1940. március 2.), János
(1942. május 2.), Mihály (1945. szeptember 29.).
Bodolán, a Tatrang vize mellett a
Beck-féle malom működött.
(Vége.)

Dombi Orsolya, ZRIK, X. osztály

C s a pat m u nk a , o s z t á ly s z e l l e m , ö s s z e ta r t á s
„A tehetség nyeri a meccset, de a
csapatmunka és az értelem nyeri a
bajnokságot.” – Michael Jeffrey Jordan. Ez be is bizonyosodott a tavalyi
tanév végén, amikor a sok munkának
eredménye lett, hisz megnyertük az
Osztályszellem díjat, amit a Barcasági
Csángó Alapítvány és a Hétfalusi Ma
gyar Ifjúsági Klub hirdetett meg. Ahogy
a nevében is benne van a legösszetartóbb, legaktívabb és legügyesebb
osztályt díjazták. Nagyon örülök, hogy
a mi osztályunk méltónak bizonyult a díj
elnyeréséhez, habár mi sem vagyunk
tökéletesek, mert itt is volt, aki többet
beleadott, mint a másik, de összevetve
azért mindenki keze munkája benne
van. A nyeremény pedig egy osztálykirándulás volt Sinaiára, a Peles kastélyba, amire idén október végén került sor.
Izgatottan gyülekeztünk reggel 8-kor
a brassói vonatállomáson, de a vonatunknak egy órás késése volt ezért
csak 9:15-kor indultunk el. Volt köztünk
olyan, aki életében először vonatozott, ezért már az utazás is egy külön
élményt jelentett. Sinaián gyönyörű
őszi idő fogadott minket, az osztályfőnök nagy örömére. Az őszi színekben pompázó tájban gyönyörködve, a
kastélyhoz vezető úton legalább 100
szelfit készítettünk és egészen jól szórakoztunk. Megnéztük a Peles kastély
földszinti és első emeleti termeit. Tátott
szájjal bámultuk a fafaragásokat, intarziákat, diófaburkolatokat. Lenyűgözött
a mozgatható üvegtető, a könyvtár
a titkos járataival, az I. Ferenc József
látogatására elkészült császári lak

osztály, a színház meg a koncertterem meghitt hangulata. Elmenés előtt
pedig megkérdeztük az idegenvezetőt,
hogy mennyi pénzért lehet kibérelni a
kastélyt, ő csak nevetett és azt felelte,
hogy itt nem lehet bulit tartani. A kertet
és a Pelisort is megnéztük kívülről, de
ekkorra már mindenki megéhezett és
úgy döntöttünk keresünk egy pizzázót,
ahol jól belakmározhatunk. Kaptunk
is egyet, ami nem nyerte el igazán a
tetszésünket, de még így is jókedv
uralkodott a csapaton. Lassacskán
visszasétáltunk a vonatállomásra és
délután 5-kor vonatra is szálltunk.
A hazafele vezető úton is jókat be
szélgettünk.
Így utólag visszapillantva elköny
velhetem magamban, hogy igenis egy
összetartó osztály vagyunk és megérdemeltük a díjat. A kirándulás kellemes
hangulatához nem csak az időjárás, hanem az osztálytársaim is hozzájárultak,
és együtt teremtettünk egy családias
hangulatot. Meg szeretnénk köszönni
a Barcasági Csángó Alapítványnak és
a Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klubnak a
lehetőséget, hogy egy ilyen szép kiránduláson vehettünk részt.
Most már feltöltődve, együttes erővel
készülünk, hogy az idén is mi nyerhes
sük meg ezt díjat.

A négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskola X. osztályának látogatása a sinaiai
Peles kastélyban
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