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Búcsúzunk Etelka nénitől
„Itten végződik valami
És kezdődik valami más.
Valami nagyobb hatalom.
Ez itt az utolsó faház.”
Reményik Sándor csodálatos verse a természetről szól,
s mégis, ma erről a szomorú
helyről köszön vissza. Egy élet
vége idézte fel ezt a verset, s egy
más, égi lét kezdete. Etelka néni
szerette a természetet, s minket, tanítványait, gyakran elvitt
túrázni, kirándulni. Naplóját is
megmutatta, minden nap szigorú
rendben vezette a hőmérsékleti
értékeket, a csapadékmennyiséget, mindent, amit a természetről
tudni kell. Az iskolában sokszor
állította példaképként elénk Kőrösi Csoma Sándort, aki egyszerű
székely legényként elindult a
nagy útra, felkeresni a magyarok
őshazáját, s 7000 kilométert
gyalogolt Tibetig, végül ő volt
az, aki elkészítette a tibeti-angol
szótárt, beírva magát ezáltal a
tudományos világ történetébe.
Mindenki tisztelte a nagy útért
és tudásáért, s Etelka néni szerint
minden diák, minden tanuló végig
kell hogy járja ezt az utat. Hogy
ő végigjárta, az biztos. Népe,
szülőföldje szeretette mindvégig
elkísérte, s amikor csak tehette
a hétfalusi csángókról, a csángó
népszokásokról, népviseletről
beszélt.
Hosszú és szép volt ez az életút.
Kimerítette a bibliai jó vénség, jó
halál fogalmát.
1936. június 15-én született Pürkerecen, felmenői gyökeres hétfalusi csángók, édesapja Barkó
András kántortanító, édesanyja
Veres Etel feleség, édesanya.
Testvérei Barkó András orvos,
Barkó György színművész.

Elemi iskoláit Kommandón végezte, a gimnáziumot Csernátfaluban és Türkösben, innen került
a Kézdivásárhelyi tanítóképzőbe.
A Bolyai Egyetem biológia-kémia szakán kapott képesítést
1957-ben, azután Négyfaluban
tanított.
1960–1979 között Nagyváradon
és Biharpüspökin folytatta tevékenységét, ahová férje, Csórik
János révén került. Házasságát az
Úr két gyermekkel áldotta meg:
Csórik Katalin, valamint Csórik
Etel.
1979-ben került vissza szülőföldjére, és az 1990-ben bekövetkezett
nyugdíjazásáig a VII. számú általános iskola tanára lett.
Ekkor tanított minket is. Áldásos pedagógiai tevékenysége
indított el reál pályán, biológiai,
kémiai ismereteimet ő alapozta
meg, és az ekkor megesett tanár-diák történeteket azóta is
gyakran elemlegettük.
Pedagógusi mottóját Petz Aladár fogalmazta meg: „A jó pedagógus az, aki kavicsért hajol le,
és csillagot emel fel.”
Etelka néni jó pedagógus volt,
s maradt mindmáig.
Az iskolai tevékenységeken túl
már diákként is számos kultúrtevé
kenységben vett részt. Nagyváradon is tánccsoportot szervezett,
kézimunkakört vezetett.
A tojásírást gyerekkorában
sajátította el édesapjától, a családban írta az első tojásokat.
Az 1989-es változásokat követően az iskolában is tojásíró
tanfolyamokat szervezhetett.
Nagyon büszke volt arra, hogy
sok gyerek kezébe adott irókát.
Nemcsak a tojásírást elevenítette fel, és mentette meg, foglalta
össze mintakincsünket, hanem

minden régi értéket igyekezett
megőrizni, festett bútoroktól
kezdve el egészen a csángó szőttesekig és a népviseletig.
Sokat dolgoztunk együtt. A
Hétfalu újraindítása óta számos
cikkhez szolgáltatott adatokat,
kétszer is kiadtuk írott tojás mintakincsét.
2001-ben, a millenniumi zászló
átadásának ünnepén, zászlóanyává választottuk, saját bevallása szerint élete legszebb periódusa volt, mikor népviseletbe
öltözve 10 templomba elvihette
és bemutathatta a millenniumi
zászlót.
2002-től a bácsfalusi faluturizmus keretében csángó estéken
rövid történelmi áttekintést tartott, bemutatta a hétfalusi csángó
népviseletünket, népszerűsítette
kiadványainkat.
Nemcsak mi, tanítványai, munkatársai, hanem a bácsfalusi,
hétfalusi panziósok is búcsúznak
ma tőle, elmúlása pótolhatatlan
közösségünk számára.
Tevékenységeit még sorolhatjuk, a varrókörnek segített, a fogyatékosok, mozgássérültek lelki
gondozását segítette, ha hívtuk
valahova, azonnal jött.
S mindvégig megmaradt igazi
pedagógusnak, oktatónak.

Most iskolakezdés ideje van, s
Etelka néni új tanévet kezd. Valahol ott fent. Egy olyan iskolában,
ahol minden tanuló szépen ül a
helyén. Egy olyan iskolában, ahol
nem csak kémiát és biológiát,
netán fizikát lehet oktatni, hanem
a hétfalusi csángók történelmét,
a tojásírást, a népviseletet, a
kontyolást, a népszokásokat is.
Igen, egy iskolában ott fent a
mennyben. Ahol már annyi és
annyi pedagógusunk oktat.
Pár hete találkoztunk a 30 éves
találkozónkon, osztályfőnökként
most is igazgatta közösségünket,
s beszélgetésünk során sok tervet szőttünk az elkövetkezendő
tanévre. Tele volt energiával, életerővel. Akkor még nem sejtettük,
hogy Ő az új tanévet nem itt lent,
hanem fent fogja kezdeni. Nem
sejtettük, hogy itt lent minden
ránk marad. Nem sejthettük,
hogy utoljára látjuk.
Etelka néni új tanévet kezd.
Valahol ott fent, a mennyben.
Mert az igazi pedagógus soha
nem hal meg, csak átadja helyét,
s új tanévet kezd ott fent, hogy mi
folytatni tudjuk, itt lent…
Köszönjük mindazt, amit Tőle
kaptunk! Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Mert hogy mi
megőrizzük, az biztos!
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Veres Emese Gyöngyvér

Barkó Etelka, a
Népművészet mestere
Tizenhárom-tizennégy
éves
lehettem, amikor édesapám
[Barkó András kántortanító]
az első írókámat megcsinálta,
és néhány régi pürkereci mintát meg is tanított. Utána aztán
megtanulta Bandi bátyám is,
és ketten írtuk végig, a bátyám
haláláig. Amikor megtanulta,
1949-50-ben lehetett, és akkor
már Bácsfaluban laktunk. Négyéves voltam, amikor Pürkerecről
eljöttünk, úgyhogy onnan nincsenek emlékeim. Édesapa is
csak annyit mesélt, hogy húsvét
előtt, mint kántortanító, megkapta a konfirmandusoktól a
neki járó írott tojásokat. Később
elkerültem Kézdivásárhelyre iskolába, Kolozsvárra egyetemre.
Ünnep csak a lelkünkben volt,
mert hivatalos húsvét akkor nem
létezett. Utána volt egy időszak,
amikor csak festettük a tojásokat levélrátéttel, hagymahéjban
megfőzve. Miután férjhez mentem és Nagyváradra kerültem,
vittem magammal viaszt és írókát, és ott írogattam tojásokat.
Volt egy nyugdíjas tanító bácsi,
aki, amikor eljött öntözni, minden évben megkérdezte, hogy
írtam-e valami újat, valami mást,
de akkor a hétfalusi mintakincset még nem ismertem. Hogy
azt megismerjem, nagyon sokat segített Bartha Lencsi néni,
Kocsis igazgató bácsi unokája,
mert adott egy budapesti Néprajzi értesítőt, amiben hat hétfalusi tojásmintát kaptam. Ez
aztán elindított, kezdett jobban
érdekelni, és 1990 után fogtam
neki úgy igazán tojást írni és
tanítani is. Akkor már lehetett
hivatalosan írni és tanítani iskolában is. Korábban nem népszokásnak tekintették, hanem egyházinak, és ezért nem lehetett
gyakorolni. Én ugyan lerajzoltam a mintákat a gyermekeknek,
elmondtam, hogy hogyan kell
csinálni, de csak ennyit lehetett.
Ferencz Ágiról mesélték, hogy a
7-es iskolában, a mai Moroianu
Középiskolában, savval maratta

a tojásokat, és úgy oldotta meg,
hogy csinálhassák, hogy román
nemzeti színekkel festette meg
őket, és így elfogadták. Én akkor még nem voltam itthon, de
egyébként én ezt a technikát
soha nem alkalmaztam, csak a
batikot, és ennél is maradok.
Később, az 1990-es években
jártam Pürkerecen Orsi Márika
néninél, aki mutatott írott tojásokat. Hívott is, hogy segítsek
neki írni, mert tetszett, ahogy
csinálom. Ő arról is mesélt, hogy
rengeteg tojást írtak meg húsvét előtt. Volt úgy, hogy több
százat is küldtek Bukarestbe.
Feltételezem, hogy azok a pürkereciek, akik Bukarestben szolgáltak, vitték a családoknak,
ahol szolgáltak. Valószínűleg
a családok megfizethették, ha
már több száz tojásról volt szó.
Az ő hagyományos módszerük
a következő volt: hagymahéjas
festékkel alapozták a tojásokat,
de nagy részüket azzal is festették. Orsi néni főleg ezt említette, de volt benne egy kicsi
csalafintaság, mert azt mondta,
hogy megírja a tojást nyersen,
beleteszi a hagymahéjas lébe,
kicsi timsót tesz bele, és úgy főzi
meg. No, én hazajöttem, megpróbáltam, és minden viasz lefőtt a tojásról, úgyhogy valami
titkot csak megőrzött magának.
Egyébként ugyanúgy írókával,
meleg viasszal írta a tojásokat,
és a mintakincs nagyon hasonlított ahhoz, amit mi itthon írtunk.
Lúdtollas írásról egyedül Manci
nénitől hallottam [György-Papp
Margit], de az ő mintái sem a hagyományos minták. Gondolom,
hogy mint festőművész, saját
ötletei alapján alkotta meg a
tojásmintákat. A hagyományos
mintákban olyasmi jelenik meg,
ami a közvetlen környezetben
megtalálható volt, a kertből, a
mezőről, az istállóból származik, ezért hasonlítanak a különböző régiók mintái is. 1992-ben
Pécsett voltam, és az egyik téren kézműves bemutató volt.

Egy asszonynál megláttam a
hatcsillagos mintámat, amit az
egykori szomszédasszonnyal,
Veres Károlyné Zsókával annyit
írogattunk. Megkérdeztem az
asszonytól, hogy honnan tudja a
mi mintánkat? Visszakérdezett,
hogy én honnan jöttem. Mondtam, hogy hétfalusi csángó vagyok, de fogalma sem volt, hogy
merre van Hétfalu. Róla kiderült,
hogy bukovinai székelyek leszármazottja. Van egy nagy gyűjteményem a gyimesi tojásokból.
Rengeteg olyan minta van, ami
nagyon-nagyon hasonlít, alig tér
el a mi mintáinktól.
Amikor elkezdtük szervezetten írni a tojásokat, kiállítást is
szerveztünk. Az első 1991-ben

volt. A legeredményesebb pedig 2000-ben, amikor 64 kiállító
volt. Nagyon sokszor voltam a
Zajzoni Rab István Középiskolában, a mostani Moroianuban,
a brassói 8-as iskolában is tanítani, Bácsfaluban még a román
gyermekeknél is, de most már
ott tartunk, hogy szinte minden
pedagógus ismeri a technikát,
úgyhogy már legtöbbször önállóan írják a tojásokat.
A munkámért 2011-ben, Románia Kulturális Minisztériuma
a Népművészet Mestere (Tezaur
uman viu) címmel tüntetett ki.
A fenti interjút Veres Emese
Gyöngyvér készítette Etelka nénivel a Hétfalusi írott tojások
című kiadványunk számára.
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Etelka néni tudta, hogy a jó
és a szép maradandó
Keresem, honnan volt benne
az a határozottság, ami uralta
megnyilvánulásait. Szülei közül
édesapját mintázta jelleme is,
és pedagógus magatartása is
oda gyökerezhetett, Barkó András eperjesi és nagyenyedi képzettségébe, és konoksága gyermekkora megpróbáltatásaiba.
A dacolásig fokozódó akaratot
kisgyerek korának Komandója
is edzette. A lehetőségek keresését és kihasználását is lemintázta, és a közszolgálat méltóságává érlelte a millenniumi
zászlóanyai szereppel tetőzően.
Az örökséget alkalmazott tudásként építette tovább, s hitte, hogy a tanításnak ereje van,

megfogan, és gyümölcsözik
majd. Hétfalu jelekbe kristályosult értékeivel azonosult, s a
mélyből fakadó hittel terjesztette ezeket, az övéi iránti szeretettel. Ez edzette emberségét,
amely értékbefogadó volt, akárcsak az édesapjáé.
Örömét lelte a szolgálatba,
amelyet önmagával, és másokkal szemben is szigorú pontossággal végzett, ahogy a minták
vonala vezethető az anyagon,
hogy a jelentés félreérthetetlen
legyen.
Hitt azokban, akik hittek benne, de gondként viszonyult ahhoz, ami sebezte az igazat.
Szép, amit őrizhetünk tőle.

Girás István fotói.
Géczi Levente: Sajnos, Etelka
nénivel nem találkozunk legközelebb, mert Ő már odafent az
igazak közt oktat. Ott kapja a
„Dicséretes” osztályzatokat.
Barkó Etelka pótolhatatlan
személyiség a hétfalusi csángómagyarság számára. A hétfalusi
magyarság
hagyományainak
ápolása és átörökítése terén maradandót alkotott.
A szülőföld iránti őszinte szeretete, a becsületes munka iránti
tisztelete, elkötelezett nevelése,
sok generáció számára példaértékű. Köszönöm, hogy a tanítványa lehettem.
Nyugodjon békében.
*

Bartha Judit: Abban él ő tovább, amire minket is megtanított személyes példájával: a
cselekvő szeretetben és őszinte
lelkesedésben amellyel ezt a
KÖZÖSSÉGET szolgálta utolsó
leheletéig. Mindenért köszönet,
drága Etelka néni! Legyen áldott
az emléke!
*
Balázs Etelka: Nyugodj békében Etu néni és millió köszönet a
lelkes munkádért amivel sorsunk
naplójába jegyezgettél éveken
keresztül, iskolán kívül is.

Etelka néni
búcsúztatása
„Letészem a lantot. Nyugodjék.
Tőlem ne várjon senki dalt.
Nem az vagyok, ki voltam egykor,
Belőlem a jobb rész kihalt.”
Gyászoló család, tisztelt hozzátartozók, tisztelt egybegyűltek, végtisztességet tevő gyülekezet!
Nem mindennapi felkérésnek
teszek itt ma eleget önök előtt,
a gyászoló hozzátartozók előtt,
hétfalusi csángó közösségünk
előtt, amikor néhai Barkó Etelka
nyugalmazott tanárnő koporsója
mellett olvasom fel gondolataimat, melyeket e szomorú alkalomra szántam, búcsúzásképp
a tanárnőtől, a hagyományőrzőtől, a héfalusi csángó hímes tojások nagymesterétől, a Zajzoni
Rab István díjas művésztől, a
hétfalusi csángó népviselet ismertetőjétől, magyar millenniumi zászlóanyánktól, városunk
díszpolgárától, az élő szellemi
örökség díjazottjától, és még
folytathatnám az elismerések
hosszú sorát, de itt megállok.
Mert ma itt mi, akik összegyűltünk, attól a személytől búcsuzunk, akit csak egyszerűen úgy
ismertünk, hogy Etelka néni.
Igen, Etelka néninktől, attól a
szerény, kedves, mosolygós,
egyszerű és meghitt személytől,
aki sok-sok esztendőn keresztül
fáradtságot nem ismerve szolgálta a csángóságot, mint tanár,
pedagógus, oktató, aki nemcsak
az iskola padjaiban, de irodalmi,
kulturális, közösségépítő és hagyományőrző rendezvényeinken
is vállalta és végezte az oktatói
munkát. Mosolygott, mindig mosolygott, sohasem tűnt fáradtnak, vagy búsnak, és nem ismer-

te a nem lehet vagy a most nincs
időm erre szavak jelentését.
A múlt vasárnap a Gondviselő Jóistenünk úgy döntött, hogy
maga mellé szólítsa Etelka nénit. Nagy gond lehet odafenn a
Mennyországban, elmélkedtem
magamban, amikor az esti órákban érkezett a szomorú hír, hogy
Etelka néni eltávozott az élők sorából. Árván maradtunk, csángó
közösségünk felmérhetetlenül
szegényebb lett, ezen gondolatok sötétítették el pár pillanatra
elmémet. Etelka néni elment,
elköltözött, itt hagyott bennünket. Elment az igazak világába,
szép csángóruhába, díszes kösöntyűjével, azért, hogy odafenn a mennyben is gazdagítsa
az ottlévőket mindazzal, amivel
minket is gazdagított munkásságával annyi éven keresztül. Mint
ahogyan azt mondtam pár nappal ezelőtt, letette a lantot. De
mint említettem, nem azért tette
azt, mert elfáradt, hanem azért,
hogy küldetését tovább folytassa a másvilágon.
Mint ahogyan mi is kell folytatnunk az ő küldetését itt ezen a földi világon. Ezt hagyta, ezt hagyja
Etelka néni ránk, hogy mindazt,
amit ő féltve őrzött, mindazt,
amit ő összegyűjtött, mindazt
amire ő megtanított bennünket
mi továbbvigyük, továbbadjuk az
utókornak, a hétfalusi csángók
jövő nemzedékeinek, azért, hogy
jövőnk legyen itt ezen a földön,
ahol már többszáz esztendeje
élünk és boldogulunk.
Úgy gondolom, hogy Etelka
néni onnan fentről most is figyel
és vigyáz ránk, és habár nehéz
kimondani ezekben a fájó percekben ő azt szeretné, hogy mi,
akik itt maradtunk boldogak legyünk. Örvendjünk a mindennapoknak, örvendjünk annak, hogy
itt vagyunk szülőföldünkön, egy
olyan lelkiekben és anyagiakban
is gazdag tájon, mint amilyen
ritkán adatik meg ezen a földkerekségen.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Géczi Gellért

Etelka néni írott-tojás
mintakincse
2002-ben megszületett a hétfalusi tojásírás első összefoglaló
műve, egy valóságos „mintakincstár”, mégpedig Barkó Etelka Hétfalusi írott tojások című
könyve, amely 116 helyi mintát
tartalmaz.
2019-ben ismét kiadtuk a
mintakincset 182 mintával. Az
időközben eltelt 17 év alatt 66
mintával gazdagodtunk tojásíró
tanfolyamaink és a tojásírók
munkásságának jóvoltából.
A mintákat lélekből írják, a lélek vezeti a kezet, amikor az íróka végigcsúszik a tojáshéjon, s
sok mintának megadja értelmét!
A veszettutas mintánk az egyik
legősibb és legelterjedtebb tojáshím. A Kárpát-medencében
számos változatban és néven
előfordul: vétett út, utavesztett,
veszettút, tévedt út, vétett ösven, labirint, kövesutas, tévedt
utas, veszett utasos, végtelen,
görbe út, cigány út, vétett út,
tejút. A minta a pazyryki, kelermeszi halomsírokban (Kr. e.
7–6. sz.) talált leletegyüttesek
motívumkincse alapján szkíta
eredetű. A minta megtalálható
Dél-Iránban (a kaskai törzs írott
tojásain), a Kaukázusban (kajtagoknál), Anatóliában (pl. a jörüköknél) és az ukránoknál, ruszinoknál (jórészt hucul tojásokon).
Hogy mi lehet a minta eredete,
s miért került elő főleg sírokból?
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A veszett út vagy vétett út a másvilágra vezető hosszú út, az Eget
és földet összekötő lelkek útja,
a hadak útja, a csillagösvény, a
Tejút. A minta térkép, lélekvezető, út. A halott kezébe tett írott
tojás segítségével jut el a lélek
az alsó világból a felső világba.
A méhviasz édeskés illatától és
a bódító füsttől révületbe eső író
asszonyok ezt a mintát írták az
újjászületés tojására térképként,
amikor tudták, hogy beköszönt a
vég, a beteg már nem gyógyítható. Az útvesztő azt is biztosítja,
hogy a halott lelke nem fog vis�szajönni, kísérteni. Pár erdélyi
faluban még ma is labirintus található a temetőkapu előtt, amelyen átvíve a halottat, a lelke már
nem találhat vissza, hanem előre
megy a felső világba.
S hogyan jelenik meg mai húsvétjainkban ez az ősi szokás? A
húsvét a feltámadás, a tavasz
ünnepe. Vége a télnek, a hegyi
falvak lakói végre megszabadulnak a hótól, a természet és a világ feltámad. Világos tehát, hogy
mindenki alig várja, hogy ez a
minta felkerüljön a tojásokra,
hisz abban a pillanatban amikor
a forró viaszba mártott kondély
nagypénteken a tojás héjához
ér, s elkezd megszületni a veszettutas, mindenki tudja, hogy
beköszöntött a tavasz, s három
nap múlva itt a feltámadás!

Etelka néni
búcsúztatása
(Folytatás a 3. oldalról.)
Ezt a tájat az tesz gazdagabbá,
hogy van egy sajátos kultúránk,
tájszólásunk,
népviseletünk,
meséink, népdalaink, szokásaink, hímes tojásaink, amire
büszkék lehetünk, és amire Etelka néni is nagyon büszke volt.
Szívből szerette népét és nemzetét, és mindazon által amit
ránk hagyott ezentúl is szeretni
fogja, még akkor is, ha már nincs
közöttünk.
Ez az ő öröksége, ez a mi feladatunk. Folytatni a munkát, meg
nem állni, dolgozni közösségünkért népünkért.
Etelka néni! Tudom, hogy hallasz most minket, és tudom hogy
lélekben itt vagy most közöttünk, ezért én a hétfalusi csángó-magyar közösség nevében
búcsúzásként annyit mondok
ma neked: Köszönjük szépen!
Köszönjük mindazt, amit értünk
és közösségünkért tettél, és

ígérjük, hogy a lantot felvesszük,
munkásságod továbbvisszük.
Mert amikor majd nekünk is
eljön majd a számadás órája a
Mindenható előtt, én személyesen attól tartok, hogy a földi
életemben elkövetett, és még
el nem követett csintalanságokkal és mulasztásokkal még valahogy elszámolok a Jóistennel,
de abban is biztos vagyok, hogy
utána rögtön te leszel ott, és te
fogod tőlem, és tőlünk számon
kérni a munkát, és biz’ Isten,
arra nem fogok tudni majd sohasem kellőképp felkészülni, hogy
az el nem végzett feladatért járó
vicces dorgálást majd megkapjam, megkapjuk Tőled.
Pihenésed legyen csendes, legyen számodra könnyű az anyaföld, és végezd mennyei munkád
ugyanúgy türelemmel és odaadással, mint ahogyan azt itt a
Földön is tetted.
Isten Nyugtasson Etelka néni!
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