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M e k k o r a  e z  a  t a v a s z ?
• Hochbauer Gyula

2007. április 14.: mesemaraton a négyfalusi néprajzi múzeumban

Akkora, hogy amennyi virág most akar 
nyíl ni, mind belefér.

S még egyébnek is marad hely. 
Például a hétfalusi magyar iskolások 

már ci us tizenötödikéjére. A birtokjel nem 
vé let len, mert alakulgat az ünnep saját ar-
cu la ta, amelybe belefér tanár irányította ve-
tél kedő kisdiákoknak, emancipálódottabb 
lí ci seknek saját szervezésű egy asz tal kö ré-
ü lés brassói középiskolásokkal, témás sza-
va lóversenyek kisebb-nagyobb diákoknak, 
a Zajzoni Rab István Középiskola diák ja i-
nak fellépése a felnőtt ünneplőkkel együtt 
és a közös zarándoklat a környék néhány 
ki választott emlékhelyére. Idén is Bodolán 
ta lálkoztak a négyfalusiak, háromfalusiak, 
ke resztváriak és bodoliak. A bodolai re for-
má tus temetőben a tavalyihoz hasonlóan 
i dén is Orbán József tiszttartó, 48-as 
honvéd sír kövét koszorúztuk (Jövőre, ha 
majd akkor idejében kelek, Benke József, 
református kántortanító, 48-as honvéd 
sírkövére is kerülhet virág, s emlékére 
leg a lább rágondolás. A megyei pedagógus 
szö vet ség évente legalább 4 ilyent kellene 
hogy fo nasson! Egyet Bodolára, egyet 
Brassóba, e gyet Bácsfaluba s egyet Kriz-
bára.) A zaj zo ni koszorúzás utáni eskü a 
tömösi em lék mű tövében az idéni Brassó 
környéki már cius 15 fénypontja volt.

*
A húsvét előtti tojáshímző tanfolyamon 

és otthon az utóbbi esztendők legsikeresebb 
ki állítását készítette elő Barkó Etelka pár 
pe dagógus közreműködésével. A kiállítás-
ra je lentkező 32 diák megcsodálhatta a 
mel let tük kiállító 6 felnőtt népművészeti 
re me ke it, s szót válthatott a húsvét körüli 
szo ká sok ról a néprajzos Veress Emese 
Gyöngy vér rel. Kár, hogy a hosszúfalusi, 
bácsfalusi, há romfalusi, kersztvári iskolák 
a közös program ebbe az eseményébe nem 
kap cso lód tak be.

*
A III. hétfalusi magyar népmesemaraton 

úgy tűnik kezdi megvalósítani célját: élteti 
a mesét. Nem kiváló mesemondókat rang-
so rol beszédteljesítmény szerint, hanem 
me se mondókat és mesehallgatókat ültet 
le egy más mellé: örvendjenek a mesének. 
És ör vend tek az óvodás mesemondók, a 
kis-és a nagyiskolások, meg a nyugdíjas 

me se mon dó is, hogy mondhatják a mesét. 
A kár csak a közönség.

A számszerű mérleg idén 72 mesemondó 
6 településről.

A két szervező házigazda: a Brassó me-
gyei Néprajzi Múzeum és a Zajzoni Rab 
Ist ván Középiskola. Közreműködő szer-
ve ző a Brassó megyei Tanfelügyelőségen 
be lü li három módszertani kör: az óvónőké, 
a ta nítóké és a magyar nyelv és irodalom 
sza kos tanároké. Alapszervező a Hétfalusi 
Ma gyar Művelődési Társaság.

Igaz, én látnok nem vagyok, de pe da-
gó gus ként meggyőződésem, hogy ha 
é ven ként úgy 100–200 mesemondó s 
me se hall ga tó egymással legalább egyszer 
ilyen sze rű en találkozik, akkor az ő jövőjük 
ked ve ző en alakul. Aki kételkedik ebben, 
még ha po litikus is, annak ajánlom, hogy 
üljön végig egy mesemaratont.

*
Miután egy kicsit elgondolkoznak, hogy 

a tavaszon kívül a fenti három kérdés miért 
ke rült egy lapra, azon sajnálkozom, hogy 
az EKE meg a Négyfalusi Polgármesteri 
hi vatal múltkori természettakarító napján 
miért voltunk olyan kevesen? Bár az, hogy 
a majdhetven természetbarát közül 38+1 
(Pi roska János tanár úr) zajzonis, és még 
egy egész sor jel legalább arra enged kö-
vet keztetni, hogy itt valahol, ha tetszik ha 
nem, csak van valami mozgás.

Emlékek 
Beke Györgyről 
Özvegy Pajor Mihályné Bálint Ma ris ka 

né ni mesélte egyszer régen (ó, na gyon 
régen), Beke György kisgyermek-ko rából 
a következő két kedves tör té ne tet:

*
A varrógép-fiókról faggatta Gyurika 

az é desanyját, hogy hát mi van benne, 
mi van ben ne? Az már, megunva a sok 
kér de zős kö dést, így felelt: Hogy mi van 
benne? – Gyer mekhalál!!

Erre Gyurika: – Édesanyám, ha nagy 
le szek, az a halálgyermek az enyém 
legyen! 

*
Benyitott Gyurika a szobába. Édesany-

ja le dőlt pihenni a díványra, az asztalon 
pedig ott volt kikészítve kis kosárban 
néhány szép pi ros alma, vendégeknek.

Gyurika odament édesanyjához s váltig 
bíz tatta: Humd bé szemikádat , humd bé 
sze mikádat.

 No, az édesanyja „tette ma gát”, hogy 
behunyja a szemét, – lássa, mit csi nál a 
gyermek. Gyurika pedig széket hú zott 
az asz talhoz, felmászott rá, és kivette a 
leg na gyobb – vendégeknek szánt – al mát. 

Ezért kellett volna az anyuka „béhumja 
a szemikáját”.

• Hochbauer Ferencné

Amikor énekeltük a himnuszt egy kis-
ku tya is ott volt és ő is énekelte velünk 
együtt az ő beszédén. 

Mivel alacsonyabbak vol tunk mint a 
fel nőt tek egészen elé vitt az osz ti, hogy 
lássunk. (K. A.)

*
Tömösön énekeltek az emberek. Egy 

bá csi a hátunk mögül erősebben énekelt 
mint a többi. 

Miközben álltunk, a hátunknál egy bá csi 
le ült a földre. (K. R.)

*
Tatámat láttam, hogy fel volt tűzve a 

ko kár da a mellére. 

Iskolások már-
cius 15-ről

Felső Tömösön a síremlék le volt öntve 
piros, sárga, kék festékkel. (Sz. N.)

*
A templomnál nagyon fázott a kezem 

mi kor furulyáztam. 
A templomhoz értem és nem volt egy 

is merős sem és nagyon fel mér gelődtem. 
(H. A.)

*
Láttam Felső Tömösön, mikor kicsit 

hát ra léptem, hogy a muzsikusok hogy 
mu zsi kál nak.

 Zabolán láttam az egyik u no ka test vé-
re met. (Cs. R.)

*
Én Március 15-én az ágyban ültem. 

Na gyon beteg voltam, nem tudtam menni 
se ho va. (N. Zs.)

*
Mikor beszéltek az 1848-49-es for ra da-

lom ról legtöbben olvasták. Láttam mikor a 
ki csi gyerekeknek a tanító néni súgott. Ne kem 
egy gyerek tetszett a legjobban, mert jó bátran 
és hangosan mondta a verset. (Sz. Sz.)

*
Én nem tudtam elmenni a március 15-i 

ki rándulásra mert sajnos nagyon beteg vol-
tam. Az osztálytársaim sok érdekességet 
me séltek. (A. T. G.)

*
Reggel mikor felkeltem rosszul voltam, 

ágy ban ültem. Pedig én is akartam menni 
a megemlékezésre. Az ablakból láttam, 
hogy néhány embernek és gyereknek a 
mel  lére ki volt tűzve a kokárda. (Sz. M. A.)
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Lapszámunkat a 
Ne m  zeti Kulturális 
Ö rökség Mi nisz té-
riuma tá mo  gat ta.

Lapszámunkat az 
Illyés Köza la pít vány

tá mo  gat ta.

• Hochbauer Gyula

Egy 6 évt izede ír t  jegyzőkönyv
(Folytatás előző lapszámunkból.)
A csángó falvak Törcsvárhoz való e rő sza-

kos csatolásával megkezdődött a csán gó ság 
kálváriája, mely szomorú el nyo ma tás ban, 
pestis, sáska és szárazság gyérítette so raikat. 
Az 1848-as szörnyú szenvedések még ma 
élénken ismeretesek a csángó nép kö zött.

Társadalmi és kulturális szempontból a 
tö mösi szoros és a vasút kiépítése for du-
ló pon tot jelentett. Nagy méreteket öltött a 
bu karestbe való kivándorlás, hol életük 10-
ed részét is leélik a megtakarított pénzből 
szü lőföldjükön házat építenek, földet vá sá-
rol nak s visszatérnek meghalni az ősi földre.

Befejezőjében rámutatott azokra a kö-
te lezettségekre, amelyek minden csángó 
ne velő szeme előtt kell hogy lebegjenek.

a. Erőn felüli nevelés
b. Iskolán kivüli nevelés
c. Csángómúzeum megvalósítása csán gó 

népünk érdekében. [...]
Jakab János az MNSz Brassó megyei el-

nöke szólott ezután bensőséges sza vak kal.
Tanító testvéreit mint a nemzet nap szá mo-
sait üdvözli kikért az MNSz mindent meg-
tesz, hogz gazdaságilag jobban le gyenek 
ér tékelve. Kéri legyenek az MNSz mellett, 
hol minden becsületes magyarnak otthona 
van. „Hibáinkat beismerjük – mondotta a 
to vábbiakban – belátjuk, hogy az értelmiség 
nél kül nem tudunk egészséges munkát vé-
gezni. Álljon a sorompóba és dolgozzék 
az MNSz mellett minden magyar tanító.”

Az elkövetkezendő választások harcra 
kész tetnek, hogy megmutathassuk szinte 
2.000.000 lélekszámunkat. A tanítóság 
tud ja, hogy ezen a földön ezer éves jussunk 
van. aezt oltsa be minden tanító gyermekei 
lel kébe. Ne legyünk többet másodrendű 
pol gá rai ennek az országnak, henem egyen-
ran gú polgárai. Hogy ezt elérhessük nem 
ret tenünk meg semmitől, henem ra gasz ko-
dunk a púrizsi békeértekezlet fel té te le i hez. 
A választásokigi időben minden tanító 
10-20 helyetti munkát végezzen, hogy 
meg mu tathassuk tekintélyes lérszámunkon 
a la puló demokratikus erőnket. Egy mást-
meg be csülést és sok szeretetet kivánva 
zárta sza vait.

Demokreatikus iskola címmel Szigeti Jó-
zsef középiskolai felügyelő tartott előadást. 
Ma az értelmiségi réteg számonkérése 
fo lyik – mondta előadásában – kik ellen 
a vá dak igen súlyosak. A mi ér tel mi sé-
günk nek súlyos revízión kell átmennie. 
Ugyanez a helyzet középiskoláinkkal is 
kapcsolatban. A VII. osztályos közőpis-
kolánkat még Napo leon teremtette meg, 
melynek fel adata az ellent nem mondó, a 
felülről jött pa rancs nak napszámosi módon 
engedelmeskedő e lemek kialakítása. Az 
inne kikerült ifjúság fix fizetéses pályákon 
igyekezett el he lyez ked ni, hol nem kellett 
önállóan gondolkozni. Egy amerikai író 
az ott élő magyarságrtól, mi dőn szembe 
állítja az ő ífjúságukkal, mint al sóbb rendű 
komplexumról nyilatkozik. De e zek nem 

csak a mi hibáink, henem a dél ke let-európai 
népeké is. Mi magyarok min dig a nyu-
gat-európait játszuk. Ezt csak egy-két író 
képviselte, a nép azonban 100 km-ek kel 
keletebbre tolódottan élt.

Ezt látva megállapíthatjuk, hogy nekünk 
ne velőknek is vannak hibáink. Kiszolgáltuk 
tel jesen a rednszert. [...]

Másik hiba, mikor nagyot akartunk mu-
tat ni mindig a múltra hivatkoztunk. Ki e mel-
tük a török-tatár elnyomást, de nem hívtuk 
fel ifjúságunk figyelmét a jövőre. Vakon 
bíz tunk a társaalmi élet érékkévalóságában. 
Hi ányzott nevelésünkből a dialektikus 
szem lé let.

A mai fejlődés a szocialista fejlődés felé 
in dul. Az a nép, aki ezt nem veszi észre 
el vész. ki hamarabb felkapaszkodik a szo-
ci alizmus szekerére nyer. Éppen ezért if jú sá-
gunk kezébe szocialista könyveket adjunk. 
A különféle világnézetek jussanak az ifjúság 
a gyába, hogy pott problémaként fog lal-
koz za nak velük és személyes világnézetet 
a la kít sanak ki. Ezt kell nekünk szemelőtt 
tar ta nunk, ha tzársadalmunkat revideálni 
a kar juk és akkor nem lesz írástudatlan, 
beteg, nyo morult magyar.

László Gyula egyetemi tanár Művészeti 
pe da gógia címmel tartott előadást.

A nevelés egyik alapelve, hogy abból 
in dul jon ki, ami már megvan az ember-
eben. Kér dés, hogy van-e művészet- és 
al ko tó kész ség az emberben? Példákkal 
igazolja, hogy van. Ez az alkotókészség 
pedig arra i rányul, hogy környezetünket 
olyanná te gyük, amilyenek vagyunk. Egy 
festőben a ben ne levő alkotókészségénél 
fogva már elő re készen van amit akar, csak 
ez az a ka rat rá kell tapadjon egy meglátott 
tárgyra, vagy tájra. A költőnél a lírai vers 
meg al ko tá sát egy belső zsöngés előzi meg. 
Tehát a mű vész nem úgy alkot amint azt 
látja, ha nem  a látottat a saját képére és ha-
son la tos ságára formálja át. A külső indíték 
a mű vé szetnél másodrangú. Innen van az, 
hogy a mai rajzoktatásunk helytelen, mivel 
az egy lo gikai menet alapján halad. Pedig a 
mű vé szet nem logika szülötte. Hibája az is, 
hogy a különböző korú gyerekeket gépiesen 
egy for mán veszi.

Emberi élményt jelentő rajzoktatást va-
ló sítsunk meg. A gyermek készségesen 
raj zol, de nem azt rajzolja, amit lát, hanem 
a mit tud. Hagyjuk gyermekeinket rajzolni, 
hogy rajzoljanak amit tudnak. Nem mű vé-
sze tet tanítunk, henem a gyermek értékeit 
for máljuk. Fel kell fokozni azokat az e ner-
gi á kat, amelyek benne vannak a leg tö ké-
le te sebb alkotásig. Ne a kézügyességet, a 
tar tal mat osztályozzuk, hanem azokat az 
em be ri tartalmakat, amelyeknek árulója a 
vo nal. Szükséges azonban a magunk teljes 
át a la kítása a tisztultabb emberi világban.

Veress Béla köszönetet mond azzal az 
ó hajjal, hogy előadó minél sürűbben lá to-
gat na el körünkbe és szolgáljon útmutató 
elő adásával.

Utána Fúró Gyula református tanító tar-
tott mintatanítást Anyanyelvünkről a VII. 
e lemi osztályban. [...]

Szabó Béni a Romániai Segélyező Bi-
zott ság nevében szólott a nevelőkhöz, s 
kér te, hogy erőn felül kövessen el mindent 
ki-ki a maga hatáskörében az aszálysúly-
totta Szé kelyföld sikeres felsegélyezésére.

Délután folyamán a Schill gyárat lá to gat-
ták meg a tanfolyam hallgatói.

*
Tanfolyam harmadik napján, 5-én, 

szom ba ton Dr Jancsó Elemér egyetemi 
tanár tar tott előadást  A magyar irodalom 
de mok ra tikus hagyományai címmel. [...]

Táj és honismeret címen László Gyula 
e gyetemi tanár tartott értékes előadást. [...]

Dr Nagy Zoltán egyetemi tanár a Szö-
vet kezetek gazdasági és nevelői hatása 
cí men tartott előadást. [...] Szövetkezeteink 
a zok az intézményeink, melyek legjobban 
meg felelnek a magyarság gazdasági be ren-
dezkedésének, egyúttal pedig a jö ven dő nek 
is. Példát mutat erre a Szovjet Únió. Ez az a 
gazdasági form, mely megtartott a múlt ban, 
jelenben és meg fog tartani a jö ven dőben.

A pedagógus szövetkezeti téren is  ve-
ze tője kell legyen népének. Erre a román 
pe dagógusok adják meg a példát. Spiru 
Ha ret hívó és parancsoló hangjára az iskola 
mel lé szövetkezeteket is kell szervezli. Az 
új nemzedéket szövetkezeti gondolattal 
át i tatotttá kell tenni. iskolaszövetkezeteken 
ke resztül pedig gyakorlati indításokat is 
ad ha tunk.

A szövetkezet egy emberformáló eszköz, 
mely népünk emberbaráti erejét teszi nag-
gyá. Ezen keresztül lesz meg az a gaz da sági 
tudása, mely népünk jövőjét biz to sít hatja.

Az előadást követő megbeszélés során 
Lő rinczi Ferenc népiskolai főfelügyelő 
hang sú lyozta, hogy minden iskolában is-
ko la szö vet kezet kell működjék. Nem az 
a fontos, hogy hány tagja van vagy hány 
füzete, ha nem a gondolat. A gyermekek 
maguk ve zes sék a szövetkezetet. A vezető 
tanító csak i rányítsa. Így a gyermekek már 
a nép is ko lá ban gyakorlati utasításokat 
nyerhetnek. Egy ben háláját fejezte ki, hogy 
olyan em be rünk van Kolozsváron, aki szö-
vet ke ze teink nek él.

Bálint Mihály kerületi felügyelő az új 
köz tiszt viselői törvényt ismertette. [...]

Lőrinczi Ferenc népiskolai főfelügyelő az 
e lemi oktatás helyzetét ismertette. Ma már 

e gyen jogúsították azokat az iskolákat, me-
lyet mi úgy ismertünk mint román iskola. 
fe lekezeti iskoláinkat pedig azonosítzották 
az államiakkal. Ezek azok az iskolák, a me-
lyek a hosszú elnyomatási időben a nya nyel-
ven tanították népünk fiait. Ez okból né pünk 
ma is többre értékeli mint a má so kat.

A továbbiakban gyakorlati utasításokat 
a dott. Mint nevelők férkőzzünk a lelkekhez. 
Ezt nem mindig könnyű elérni. Ha egy 
gyen ge jellemú kartárs elődünk volt, ránk 
is bizalmatlanul néznek. Munkánkat be-
csü let tel végezzük, mert ellenkező esetben 
má sok nak is ártunk.

Benézve iskolánkba már a külső is el á rul-
ja, hogy van-e élet ott vagy favágó mun kát 
végzünk. Lüktető élet legyen az is ko lá ban. 
A mindennapi munkát haladéktalanul vé-
gezzük el. Gyermekeinkhez le e resz ke dők 
legyünk. Szünetben játszék velük a ta ní tó. 
[...]

A tanító állandóan olvasson, képezze 
to vább amgát. A tankönyvek közül csak 
az 1946-ban engedélyezetteket szabad 
hasz nál ni.

Ismertetést követő megbeszélésen idő-
sze rű tanügyi kérdések tárgyaltattak meg.

Megbeszélés végeztével egyesületek, 
mun kások, vállalatok képviselőiből álló 
kül dött ség látogatta meg a tanfolyamot és 
üd vö zölte annak résztvevőit.

Diceanu a testi és szelelemi dolgozók 
meg értő, együttes munkájának szükségét 
han goztatta üdvözlő beszédében. Majd Ba-
lázs Tamás munkás a Schiell gyár, Fazakas 
a cementgyár munkásai, Székely Fran cis-
ka a Scherg gyár, Kónya József a Magyar 
Né pi Dalárda, Fülöp Endre a Törekvés 
Mun kásdalárda és Ördögh Sándor az 
En ci án Testnevelési Egyesület nevében 
mon dott üdvözlő szavakat a tanfolyam 
részt ve vőihez.

Jakab János, a Brassói MNSz megyei 
el nökének bucsúszavával zárult a ta nul sá-
gok ban gazdag tanfolyam.

*
Október 6. a következő nap kegyeletes 

meg emlékezésül egy perces néma fel ál-
lás sal áldoztak a magyar szabadságharc 
vér tanui önfeláldozásának.

K. m. f.
Simon András

jegyzőkönyvvezető



*  K i a d j a  a  H é t f a l u s i  M a g y a r  M ű v e l ő d é s i  T á r s a s á g  –  ©  H M M T ,  2 0 0 7 .  *  I S S N  1 5 8 2 - 9 0 0 6  *

2007. április 26. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal

• Sipos Bella hétfalusi csángó népmes- feldolgozásai

A  h á r o m  c s á n g ó  é s  a  p ü s p ö k
• Kovács Lehel Isvtán

Könyvszemle :  Tó thpá l  Dánie l
Régen volt ez, én is nagyapámtól 

hallot tam, az is a nagyapjától, amikor 
még nem volt se vonat, se ótó.

Egy községben volt, tán Pürkerecen, 
hogy egy írást kel lett vinni a püspökhöz. 

A bíró gyűlést hívott össze, hogy a 
ta ná csosok válasszanak három embert, 
aki el viszi az írást a püspöknek. A ta ná-
cso sok ki is választották a három fulla-
jtárt. Egyik volt a harangozó, a másik 
a ko vács, a harmadik a temetőcsősz, 
mert hogy ezek vol tak a legokosabbak 
a fa lu ban.

De nem akarták őket kopac kézzel 
e len  gedni. Szokotálódtak, hogy mit is 
küld het né nek ajándékba a püspöknek? A 
bíró ki találta, hogy küldjenek egy dézsa 
vert te jet. Igen sze gény volt az a falu, 
még a bol hák is étlen döglöttek benne. 

Úgy is volt. A három ember útnak in-
dult az írással. Vitték a dézsa vert tejet is.

Míg mentek az úton, megbeszélték, 
hogy mit fognak mondani, ha bémennek 
a püs pök höz, hogy hárman egy szón 
le gye nek.

Az egyik mondja:
– Jónapot adjon Isten!
A másik mondja:
– Áldja meg az Isten!
A harmadik:
– De minden házanépestül!
Mikor a püspöki rezedencia kapuján 

bé  mentek, szembetalálták magukat a 
ka pussal. Piros kövér arca volt, mint a 
ka lács, meg dí szes tollas süvege. Azt 
hit ték a fullajtárok: e mán a püspök. Kö-
szön nek is illendően:

– Jónapot, püspök úr!
A kapus azt mondja:
– Nem vagyok én püspök, csak a 

szol gá ja.
Osztán intett nékik, hogy a hátsó lép-

csőn menjenek, ahol a cselédek járnak, 
mert hogy igen parasztbűzük van.

A három fullajtár megköszönte az 
út ba  igazítást s mentek az udvaron hát ra-
fe lé. A  kocsis éppeg jött ki az istállóból. 
Zsi nóros ru ha meg fényes csizma volt 
raj ta. Annak is kö szöntek:

– Jónapot, püspök úr!
A kocsis akkorát kacagott rajtuk, hogy 

el  pattant a szíju a derekán.
– Nem vagyok én püspök, csak a ko-

csisa. A szentséges atya bent ül a cifra 
szobában.

Megint megköszönték a szíves út ba i-
ga zí tást és békopogtattak a szobába. Ott 
mán ta náltak egy urat, akinek bár sony ból 
volt a ruhá ja. Annak is köszöntek:

– Jónapot, püspök úr!
Az is akkorát kacagott, hogy a nadrág 

ki  repedt a fenekén. Azt mondta:
– Nem vagyok én püspök, csak az 

i na sa. A püspök úr itt ül bent a cifra 
szo bá ban., Lép jenek be hozzá. De osz-

tán il le del mesen visel jék magukot, ne 
soká tart sák fel a szentséges atyát, mert 
nem-igen áll hatja a parasztbűzt.

A három paraszt bémenyen az ajtón. 
Lát  ják a püspököt. Ül az aranyozott 
ka ros szék ben. A hasa akkora, mint egy 
rop pan tott nagy hordó, s akkorákat 
szusszant, mint a kovács fújtatója.

Az első mondja:
– Jónapot adjon Isten!
A második, mikor a püspök elé lépett 

vol  na, kibomlott a bocskora szíja. A har-
ma dik reálépett, a bocskora szíját meg-
nyom ta. Az hasra esett a püspök előtt. 
Mér gében elfelej etette, hogy mit kell 
mond jon. Áldja meg az Is ten helyett azt 
mond ta:

– Ó, hogy süllyedne el!
A harmadik utánamondta:
– De minden házanépével!
Osztán odaadták az írást a püspöknek. 

A püspök elolvasta. Az is benne volt, 
hogy egy dézsa vert tejet küldöttek a ján-
dék ba. Mérge sen ráncolta a homlokát, 
hogy ilyen hitvány ajándékot küldtek. 
ne ki. Kérdi őket, hogy mennyit érő a 
vert tej?

A kovács belépett a dézsába s azt 
mond ja:

– Térdig érő!
Akkor azt kérdi a püspök:
– Hát a maguk falujokban okosabb em-

ber nem volt, akit ideküldjenek.
A harangozó azt mondja:
– Volt, csakhogy azokat, okosabb hely-

re küldötték!

Tíz évvel ezelőtt semmit sem tudtam 
Tóth pál Dánielről. Azután a padlás va la-
me lyik zugából kezembe került egy poros 
ver seskötete: „Acsángónépéezakötet.
Azéanépé,amelytőleddigelémindenki,
mégasajátfiaiiscsupáncsakvettek,de
viszontszolgálatulsohasemmit,desemmit,
mégszeretetetsemadtak.Stalánefüzet-
benénsemadoksokat.Egypárszegényes
poémát,melyek tánanakronisztikusnak
is tűnhetnek fel,ósdi forma-ésgondol-
atköreikmiattamaiszenzációhajhászó
irodalmi különcködések közepett; ám
szolgáljonmentségemülaza tény,hogy
énnépemprimitív lelkületének írtame
verseket,iparkodvaalkalmazkodniannak
egyszerűigényűszóésgondolatvilágához:
legfőkéntpedigazaszándékszolgáljon
mentségemül, hogy amit adtam, azt
szeretettel,mindenanyagiésdicsszomj-
vágytólmentesönzetlenszeretetteladtam,
nemvárvaértesemmineműviszontszol-
gálatot,– taláncsakegykis szeretetet.
Türkös,1932.nov.10.T.D.”.

Nagyon furcsának hatott ez a könyv. 
Hosszabb, rövidebb versek, ahol csak egy 
kis szabad hely adódott a lapokon valame-
lyik ő sünk színes ceruzával telerajzolta: 
virágok, há zak, személyek – Hétfalu, 
hétfalusiak. Em lékes füzetnek tűnt így az 
egész, mintha a rajzoló meg szerette volna 
ajándékozni a szer zőt azzal, amit cserébe 
várt: egy kis sze retetet...

Beleolvastam a versekbe. Úgy éreztem, 
hogy amit Tóthpál Dániel magáról vallott 
messze menőleg igaz volt: egypár sze-
gényes po éma. Volt egy pár vers, amely 
ki mon dot tan nem tetszett, akadozott a 
ritmus, sán tí tott a rím, nyelvezete nehéz-
kés volt, cam mo gott. Voltak jobbak is, és 
alig egy-kettő, a mely tetszett. „Tűrhetően 
közepes” – mon daná kedvenc szava-
járásával egyik is me rősöm. És ezzel el 
is könyveltem Tóthpál Dá nielt: még egy 
hétfalusi, aki verselni pró bált. Neki sem 
sikerült. A kislábujjáig sem ér fel például 
Bartalis Jánosnak, aki szintén föl dink volt, 
és a költészetben mégiscsak mér cének 
számít...

...És hagytam tovább porosodni Tóthpál 
Dá nielt...

Aztán kutatásaim során kezdtem egyre 
gyak rabban találkozni a nevével. Vé-
gig kö vettem életútját: Négyfalu, Brassó, 
Bu ka rest, Budapest, Róma, majd ismét 
Bu da pest.

100 éve született és mindössze 29 évet 
élt. Gazdag élete volt, mert sokat tett a kö-
zös ségért. Márciusi ifjúként élt, és márciusi 
if júként halt meg.

Felfedeztem életét, felfedeztem mun kás-
sá gát. A szülőföldjétől távolra kényszerült 
csán gó ifjú kiváló eredménnyel végezte a 

bu karesti jogi akadémiát, újságoknak tu-
dó sí tott, közösséget szervezett, összegyű-
jtötte és éltette a csángó-magyar ifjúságot 
Bu ka restben és Hétfaluban. Ingázott. Ott 
volt, a hol szervezni kellett valamit. Szín da-
ra bo kat rendezett, műsorokat állított össze, 
nagy len dülettel szervezte a Zajzoni Rab 
István 100 éves emlékünnepségét, ifjakat 
toborzott. Lel két sűrűn átszőtte a trianon 
utáni vesz te ség, népünk megmentését az 
ifjúság fel e melkedésében látta. Ezért volt 
fontos szá má ra, hogy nevében és nyelvé-
ben meg ment se és megőrizze a Bukarestbe 
szakadt csán gó fiatalokat...

Lapozom tovább az újságokat. A Dél-
ke let ben hosszas elemzéseket tesz közre a 
bu karesti és négyfalusi ifjúság helyzetéről, 
a közművelődési egyletek meg szer ve-
zé sé nek szükségességéről. „Mertazaz
állításomsemvalótlanság,hogyseholaz
országban–semErdélyben,sempedig
az ó-királyság területén – nincsmég
egyhely,aholamagyarságéventerend-
szeresenolyanérzékenyvérveszteséget
szenvedne,mint épp itt,Bukarestben.” 
– majd tovább elemzi az asszimiláció, az 
ön kéntes beolvadás okait, és így vonja le 
vég következtetését: „Vigyázzatok testvé-
reim,mertvaevictis, jaja legyőzöttek-
nek.Deszázszorosan jajasorsukért,a
létjogosultságukértsemmiáldozatotnem
hozóésegyáltalánnemküzdőközönyben
elesetteknek.”

Olvasom elemzéseit és látom: igaza volt, 
i gaza van is. Talán örökérvényű gon do la to-
kat fogalmazott meg az erdélyi ifjúsággal 
kap csolatosan. ...És egyre inkább szeretni 
kez dem Tóthpál Dánielt. És ebben a meg-
vi lágításban verseit is érteni kezdem: tenni 
a kart valamit, ki akart törni a közönyből, 
kez deni akart valamit testvéreivel, az ér zel-
mekre is hatni akart. Jogász volt, újságíró 
és közösségszervező, a versekbe me ne kült. 
Hány költő menekül ma felelőtlenül a po-
litikába, hogy aztán semmit se tegyen a 
kö zösségért, a népéért. 

Igen, Tóthpál Dánielt nem a verseiért 
kell sze retni!

*
Üdvözlöm Bencze Mihály könyvét, 

a mellyel megpróbálta lerántani a poro-
sodás és felejtés leplét Tóthpál Dánielről. 
100 év vel születése után Tóthpál Dániel 
ismét meg ér kezett közénk, hogy példa-
képünk legyen, hogy jelezzen nekünk: 
a problémák nem múl tak el, senki sem 
oldotta meg közben ő ket. Vagyunk-e elég 
erősek ahhoz, hogy mi megoldjuk őket?

*
És ez Bencze Mihály könyvének a lé nye-

ge: ismerjük meg, ne feledjük azokat, a kik 
valamikor értünk sokat tettek! Ál doz zunk 
emléküknek, ne legyünk hálátlanok!

A404oldalaskönyvbenBencze
Mihálylerántjaafeledésleplétegy
csángóközösségszervezőről,jogász-

ról,újságíróról,költőről.
BemutatjaTóthpálDánieléletét,

versesköteteit,prózaiírásait,elemzé-
seit,családjánaktörténetét.

Pillanatképekegy29éveséletről.
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• Az Arany János Gim názium mondaíró pá lyá za tá ra beérkezett anyagokból

B á n o m - k e r t
Kisújszállás határában található egy 

kert. Itt is, mint más kertekben tavasztól 
őszig sok a munka.

Régen az emberek rengeteget dol-
goztak, hogy minél több termést, vagy 
más hasz no sítható anyagot (például a 
fűtéshez rő zsét) haza tudjanak vinni. Ez 
azért volt fon tos, mert ezek a kertgazdák 
nagy sze gény ség ben éltek, és az eladott 
gyümölcsből, zöld ségből tudtak egy kis 
pénzt szerezni. Ám a termést alig tudták 
hazacipelni a gaz dák, mert mint tudjuk, ak-
koriban nem voltak au tók, csak talicskák, 
esetleg szekerük a mó dosabb embereknek. 
Az ott gazdálkodók jó barátságban voltak 
egymással, sokszor e gyütt mentek haza. 
Ilyenkor mindig be széd be elegyedtek.

– Jaj, komám, nagyon megbántam, hogy 
itt vettem kertet, olyan messze van a vá-
ros tól – mondta az egyik.

– Én is így vagyok vele – felelte a másik.
Ezt a kertet azért nevezték el Bánom-

kert nek, mert megbánták az emberek, 
hogy messze vettek földet a várostól.

(Gönczi Sarolta, V. o. Kisújszállás)

R é g e n  v o l t ,  h o g y  i s  v o l t ? 
Biztosan így volt?

Egyszer régen történt, még ősatyáink 
i de jében...

A Telecskai-dombon esett, Pacséron, 
vagy ahogy néhányan még ma is mondják, 
Pa csíron, hol sok pacsirta énekelte dalát: a 
tö rök, a galád, megpróbálta elfoglalni sok 
jó ember honát. Termékeny földünk, bővizű 
fo lyónk, dalos pacsirtáink vonzották ide 
még an nakidején Szulejmán alattvalóit. 
Álruhába öl töztek, s közénk férkőztek.

Azon a bizonyos napon, az esti órákban 
bí ró urunk mulatságot szervezett, mivel 
é ve inek száma a negyedik X-hez érkezett. 
Jó hosszú beszédben éltette önmagát, vá-
zol va csecsemő-, gyermek- és ifjúkorát, 
majd táncra szólította a falu apraját-nagyját. 
Nem kellett senkinek kétszer mondani, a jó 
zene és jó bor hatására a tetőfokára há gott 
a hangulat. A legjobb cigányprímás húz ta 
a talpalávalót. Táncolt a nép, csak úgy rö-
pültek a szoknyák...

A törökök úgy vélték, ez a legmegfele-
lőbb pil lanat arra, hogy lecsapjanak. Azt 
gon dol ták, ha megölik a bírót, fej nélkül ma-
rad a falu, és könnyen átvehetik az uralmat. 
A pa csirtadaltól hangos faluba saját népüket 
te lepíthetik, a helyiek meg jók lesznek szol-
gá nak. Az egyik törők késével célba vette 
a bírót, de mit ád Isten?! A kés az egyszer 
már leszúrt, aztán pedig piros-ropogósra sült 
ma lacba fúródott. (Jövőre ezt is a beszédbe 

Hat körül odaértünk. Már egyből job
ban lettem, amikor megláttam a ven dég
fo gadó családot. Miután hazamentünk, 
a jándékkiosztó nap volt. Másnap el sza
val tam a verset és sportoltunk is. Fo ci ban 
kikaptunk 4–0ra, de ko sár lab dá ban 
nyertünk 48–8ra.

(Maróti Lóránt, VI. o.)
*

Első nap korán kellett kelni, mert 8ra 
bent kellett lenni az iskolában. Ott az 
volt a meglepetés, hogy eltűnt a va ní liás 
automata.

(Lőrincz Herceg Gábor, VI. o.)
*

Első nap elmentem a sza va ló ver seny
re, ami nagyon tetszett nekem, mert sok 
ver set hallgattam. A következő nap tű rö
gettünk, és nekem ez is nagyon tet szett. 
Szívecskét is fontam szalmából.

(Tana Andrea-Tímea, IV. o.)
*

Másnap nagyon tetszett a középiskola 
szer tára.

(Szász András, VI. o.)
*

Második nap az lepett meg, hogy mi 
kel lett hogy Abival ketten ko szo rúz zunk.

Harmadik nap láttam magam is a ta
va lyi Aranynapokról vetített video fil men.

(Lőrincz Herceg Gábor, VI. o.)
*

Vendéglátóimtól az Arany János Is ko lá
ig kerékpáron mentünk. Én a vers mon dó, 
ének és furulya versenyen vet tem részt. A 
díjazás napján egy énekes a citera törté
netéről beszélt és igen szé pen játszott is 
rajta. Utána egy fegy ver kutató beszélt a 
páncélokról. 

(Tóth Melinda, V. o.)
*

Miután szerencsésen véget értek a 
ver se nyek, az udvarra mentünk, hogy 
szur kol junk a Zajzoni Rab István Iskola 
foci csa patának, majd bementünk a tor
na te rembe a fiuknak „hajrázni” a ko sár
lab da meccsen. Délben a kisújszállási 
ven déglátó gyerekek együtt ebédeltek 
ve lünk és a pacséri testvériskolájukból 
ér  kezett vendégeikkel.

(Kovács Emese, VI. o.)
*

Péntek este lementünk a tanyára, és 
be  mutatták a házat. Másnap reggel ki
men tünk a traktorral a 40 hektáros gyü möl
csösbe, és ott szedtük a vastagabb á gakat 
az utánfutóba, mert fametszés volt. 

(Jámbor Zsolt, VI. o.)
*

Vasárnap reggel nem akartunk jönni, 
de el kellett jönni.... Nagyon jól telt.

(Szász András, VI. o.)
*

Vasárnap a búcsúzás napja volt. Szo
mo rú voltam, hogy el kellett búcsúznom 
Ko vács Barbarától és családjától.

(Tóth Melinda, V. o.)
*

Vasárnap reggel indultunk, de egy pá
ran még szerettek volna maradni. Estére 
ér keztünk haza, mind fáradtan. Hétfőn 
új ból iskolába mentünk, s elmeséltünk 
min dent azoknak az osztálytársainknak 
és tanárainknak, akik nem jöhettek ve
lünk. Reméljük, hogy jövőben is minél 
töb ben eljuthatunk Kisújszállásra, és ők 
is meglátogatnak minket közös pacséri 
ba rátainkkal együtt.

(Tomos Abigél, VI. o.)
*

Ezekben a napokban sokat szó ra koz tam 
– ez tetszett a legjobban. Még leírom azt 
is, hogy érdemes oda elmenni, mert so kat 
lehet tanulni.

(Tana Andrea-Tímea, IV. o.)
*

Kisújszálláson tetszett a család, hogy 
én is versenyezhettem, az iskola, a disz
kó, a kézimunkák, a színházban a me sék, 
a vendéglőben az ételek, a ko sár lab
dázás, az üvegbolt. Nagyon szép volt 
Ki sújszállás!

(Bute Lóránd, IV. o.)
*

A sok egyéb mellett tetszett a családdal 
töl tött idő.

(Bute Renáta)
*

Kelt: 2007. március 6-án, Négyfaluban
Írta: Jakab Edina

Kedves Barátaink!

Először is köszönöm, hogy ilyen 
szívesen fo gadtatok, és örvendek, hogy 
nagyon sok szép emlékkel térhetek haza.

Nagyon jól éreztem magam Kis új-
szál lá son és szívesen gondolok vissza. 
Leírom nek tek, hogy mi tetszett nekem: 
meleg fo gad tatásban volt részem; a ver-
senyek; a disz kó; a néptáncok; a színjá-
tékok; a kéz ü gyes ségi foglalkozások; a 
család, akik min dent megtettek értem.

Nehéz volt az elválás, de remélem, 
hogy az idő hamar elrepül és újra talál-
kozhatunk Négy faluban is.

Szeretettel üdvözöllek!

T e s t v é r i s k o l á k  A r a n y - n a p j a 
K i s ú j s z á l l á s o n

• Testvérvárosaink

le het foglalni a születésnapi ünnepségen!)
– Ácsi! – kiáltott fel a megmenekült bíró, 

és a zene elhallgatott. Mindenki cso dál koz-
va meredt az elöljáróra, s csak remélni mer-
ték, hogy nem kerül sor újabb szónoklatra. 
De ő a neki szánt tőrt a magasba emelve 
csak azt kérdezte:

– Kié ez?
Síri csönd lett, aztán meg nagy riadalom, 

mi kor kiderült, hogy a szóban forgó fegyver 
egy tőrök tőr.

– Hisz akkor török van közöttünk! De 
ki le het az?

A törökök érezték, hogy szorul a kapca. 
A bűnös féltette bőrét, és futásnak eredt. A 
többi török meg utána. A falu népe meg a 
menekülők után! Teljes volt a zűrzavar. Ta-
lán még ma is futnának, ha Jancsi kondás 
ép pen nem arra tereli a disznait, és így a 
me nekülők nem kerülnek két tűz közé. De 
így felesleges lett minden ellenállás. Úgy 
lát szik, az égiek is szerették a bőbeszédű 
bí rót, mert a törökök lába alatt hirtelen 
meg nyílt a föld, és elnyelte őket! Csak egy 
élte túl közülük, aki egy kicsit elmaradt 
a töb biek től. Őt hazaküldték a pacsériak 
Szu lej mán hoz hírvivőnek.

A bíró pedig a következő születésnapján 
ter mészetesen elmesélte ezt a históriát is, 
a mikor az ünnepi beszédét tartotta.

(Komáromi Dóra VII. o. Pacsér)

A III. hétfalusi magyar népmesemara
ton úgy tűnik kezdi megvalósítani célját: 

élteti a mesét.
A számszerű mérleg idén 72 mese

mondó 6 településről.


