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Karácsony i 
s zárnyaso l tár 

• Hochbauer Gyula

 

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben gazdag, áldott új esztendőt kívánunk!

A szárnyasoltárt valahová a hétfalusi 
Ol tárkő fölé szánták. Természetesen, a 
katedrálisba.

Majdnem mindent előkészítettek: már 
e legendő szántó is volt a környéken.

Mester is került. Távoli vidékről hoz-
ták, hogy a modellek kiválasztásában 
ne befolyásolják itt megélt élmények. 
Va lami szerzetesféle lehetett, legalább-
is an nak véltük életmódja szerint. Úgy 
lát tuk, sokat imádkozik.

Miután a prázsmári oltárról beszéltek 
ne ki, amelyen a képek alkalmanként a 
hí vek felé fordulnak, egy hajnalra kí sé-
rőt kéretett maga mellé – így kerültem 
kö zelébe –, s napnyugtára már éjszakai 
szál lásán volt. 

Telt, telt az idő. Napfordulókor el-
ment a hegy felé, anélkül, hogy szólt 
volna va lakinek, s esti harangszóig 
senki sem lát ta. Akkor ért haza. Teli 
tarisznyáját a padra téve pár mozdulata 
elárulta, hogy valami fontos van ben-
ne. Napokra be zárkózott. Csak ezt-azt 
kéretett, a mi ből hiába erőlködtünk 
rájönni arra, mi vel tölti az időt, nem 
sikerült.

Aztán egyszer csak magához hívott, s 
megmutatta ezeknek a napoknak ed di-
gi titkát. Fényre tárta az ablakot, majd 
e lém tartott egy palettán egy ma dár röp-
tényi kéket. Karácsony-ég szín kék nek 
nevezte, s azt mondta, figyeljem a 
színt, miközben a prázsmári szár nyas-
ol tártól ellesett módon mozgatja a 
pa let tát. Fürkészte rajtam a hatást, és 
ör ven dezett, hogy egyik legnehezebb 
fel a datát megoldotta.

– Karácsonyi várakozás-változatokat 
a karok festeni. Annyit, ahányat a szár-
nyas oltár szerkezet-növelte felülete 
el bír. Ehhez találtam felső háttérhez, 
ég-ab lakokhoz illő kéket.

Nézem Sz. K. F. Mestert – ugyanis 
ké sőbb e mesterjegy volt olvasható a 
bal szárny alsó betoldása alatt – a ki-
vá lasz tottak alázatával s örömével: én 
tud ha tom meg mindezt leghamarabb. 

Ek kor toppan be a himmelbürgi asz ta-
los mes ter, akire a táblák s a szerkezet 
el ké szí tését bízták. Őt arra kérte, hogy 
olyan fá ból dolgozzon, amely a környék 
fái kö zül szerinte leginkább hasonlít 
a keresztfa fá jához. Gondolatban már 
ki is vá lasz tot tam azt a vénséges vén 
erdőkerülőt, aki he gyeinket szeg-végre 
ismeri, s a fák nyel vét is érti. Csak ezután 
engedtem ma gamban utat a csodálkozás-
nak, hogy va jon miért akarja a festő a 
Húsvétra ten ni a Karácsonyt. De elhall-
gattam a kér dé seimet, hiszen nagyobb 
világot ismer mint én.

A festő az asztalossal nem beszélt a 
ka rácsony-égszínkékről, s az asztalra ve-
tett paletta lényegtelennek látszott. Pedig 
be avatatlan tekintet került a titokra – gya-
na kodtam. Erre a vendéglátó becsukta 
az egyik ablaktámlát, majd a vendéggel 
az erdőismerő öreghez küldött – azóta is 
cso dálkozom, hogyan, ugyanis erről mi 
ket ten egy szót sem váltottunk –, azzal 
bo csátva el, hogy még ma másik fontos 
fel adatot bíz rám. Persze, hogy siettem 
vissza. Távozásunk óta láthatóan semmit 

nem tett, a szobában ugyanis semmi nem 
vál tozott, s rajta is csak annyi, hogy most 
más a szóközeli gondolata.

– Keress modelleket a képekhez. Mi-
nél többet ... száznál is többet ... még 
töb bet ... ahányat találsz ...

Kerekre nyílt szememre válaszként fél-
beszakította, s maga mellé ültetett. E gé-
szen közelről nézett érdekes te kin tet tel.

– Próbáld kiszűrni mindenkiből, ami 
rossz, s a maradék arcát rögzítsd ma-
gad ban. Szóban hordjad szerre hozzám 
az arcokat.

– Ezen a vidéken, láthatta, Mester, 
so kan lakunk. Mennyi időbe telik min-
denkit sor ba venni, s mennyibe meg-
jegyezni annyi arcot! Hogyan tudom 
mindezt hasz nálhatóan elmondani a 
mesternek? És – pár pillanatig habozva, 
hogy ki mond jam-e – hova fér el egy 
szár nyas ol tárra annyi arc?

Látszott rajta, gondolta, ide jutunk. 
Hang ja mesteri árnyalatuvá színeződött.

– Nem az oltárképre kellenek az arcok, 
ha nem szeretném látni kik fordulnak fe-
lé je. Ismerni akarom őket, hiszen meg 

kell terveznem, hogyan szólhat hozzájuk 
a kép, amit festeni fogok.

Indultomban töprengek: Ezért fontos 
az utolsó itteni karácsonyi szárnyasoltár 
kék je is... Ez lehet  ezen a vidéken az 
u tolsó karácsonyi szárnyasoltár. Hogy 
is gondolta Sz. K. F. Mester? ... itteni 
ka rácsonyi várakozás-változatokkal ... 
vá rakozás-változatokkal.

Tomos Tünde: Angyalszárny 

Bort, búzát, barackot, 
Szorös farkú malacot! 
Adjon Isten ezer áldást, 
Köszönöm a szíves látást.

Hosszúfalu
*

Bort, búzát, békességet! 
A legényeknek szép asszony fe-
leséget.

Csernátfalu

Ú j é v i 
k ö s z ö n t ő k 
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Lapszámunkat a 
Ne m  zeti Kulturális 
Ö rökség Mi nisz té-
riuma tá mo  gat ta.

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

• Zajzoni Rab István

M i n d e n 
c s e p p  v é r . . .

• Bencze Mihály

D r .  D e á k  A n d r á s
Deák András 1948 május 5-én született 

Pür  ke recen, a Kárpátkanyar legősibb 
zu gá ban a Bur duséle, Bodolic, Nyáros, 
Kóka, Papp  nyí rese, Kölesföld, Harangláb, 
Bodó, Bél mező és a Rong ősi helység-
nevek dal lam világában. Nagy apja Deák 
András (1877–1957) és neje Papp Anna 
(1884–1973) gazdálkodó föld mű ve sek 
voltak, a kik nek három gyerekük közül 
si került az e gyiket taníttatni, éspedig édes-
apját De ák Já nost (1903. július 27.–1985. 
július 17.). A négy év tanítóképzőt Enyeden, 
Déván és Ke  reszt úron végezte, mert sorra 
így volt tan díj mentes.

Az 1922-ben befejezett székelykeresz-
túri ta  ní tóképző után tanítóként működött 
Kis ka  pu son és Oltszemen felekezeti is-
ko lák ban 1934-ig. Időközben lévita papi 
tan fo lya mot végzett, hogy tábori lelkész 
legyen. Így felmentették a had kötelesség 
alól is. Olt szakadáton át is vette a parókiát, 
de a má sodik világháború miatt kán tor-
tanító ma radt Hidvégen.

1934-ben egy ideig visszakerült Pür ke-
rec re és itt 1935 májusában megnősült. 
Fe le sége Ko csis Ilona (1909. október 
20.–1996. augusztus 13.). Kocsis  András 
és Vaj da Ilona alszegi szor gal mas gaz-
dálkodó föld művesek gyereke, a kik nek 
módjukban ál lott legkisebb gyerekük 
is koláztatása. Lá nyu kat beíratják a nagy-
sze be ni Katolikus Zár da Tanítóképzőjébe, 
ahol ő az egyetlen e vangélikus. 1927-ben 
tanítói ok le velet szerez és a pürkereci 
Evangélikus Fe le ke ze ti Iskolába kerül.

Pürkerec talán az egyetlen barcasági  
te le  pü lés ahonnan az első világháború 
román be  tö résekor senki se menekült el. 
A többi csán gó fa luból sajnos majdnem 
mindenki me nekült.

Az alszegi Kocsis nagyszülők Seges-
várig sze  kéren, majd Kémerig vonattal 
me ne kül tek.

A Trianoni diktátum után az új biroda-
lom min  den módszert felhasznált a ma-
gyar is ko  la rend szer  tönkretételére. Hét-
falu fe le ke zeti is ko lái is csak az 1930-as 
gazdasági vál ságig bír ják, amikor egyhá-
zaink kény te lenek sorra be zár ni a magyar 
iskolákat. Ez a sorsa a pürkereci is kolának 
is. Egy i deig szüleinek a kötelező ro mán 
nyelv szi gor lat után megengedik, hogy a 
pür kereci Ál lami Iskolában taníthassanak, 
de már a kö telező román nyelven. Szüleit 
ezután át he lyezték a Regatba Olteniţa 
mellé, de ál lá  su kat nem foglalták el.

A második világháború idején 1942–1945 
kö  zött a hidvégi Felekezeti Iskolában ta ní ta-
nak, s köz ben apja tábori lelkészi szol gá la tot 
is tel je sí tett a földvári „haláltáborban”. Papp 
Béla bács fa lusi orvos barátja próbálta gyó-
gyítani, életbe tar tani az ártatlanul i de hur colt 
magyar ál do za to kat, de a halottakat ne ki a 

hidvégi papnak kel lett temetnie.
Az 1945-ös tanügyi reform az egykori 

il  legális ma gyar kommunisták segítségé-
vel er délyszerte és a moldvai csángónép 
szá má ra is újraalakítja az addig betiltott 
magyar is kolákat. Így Pür ke re cen is 
megalakul az I-IV osztályos Magyar Tan-
nyelvű iskola. Ide kerülnek szülei is, és 
é des anyja lesz az is kola igazgatója.

Az 1947-es a rendszerváltás után a 30 év 
szol gálatért 1948-ban apját nyugdíjazzák, 
de 1949-ben ezt megvonják tőle. Újra ta-
ní tania kel lett Bodolán majd Tatrangon 
1955-től 1965-ig. Ap jától itt veszi át a 
sta fé tát Barkó András ta ní tó, aki majd Bács-
fa luba kerül. Édesanyját 1967-ben nyug-
dí jaz tatják. A becsületes mun ká juk végén  
jó mó dú gazdává gyarapodott al sze gi nagy-
szü leit, 1950-ben kulákká nyilvánították.

Szüleik házaságából 1936 november 
14-én meg született első gyermekük János, 
aki az elemi iskolát Hidvégen kezdi, majd 
Bras só ban foly tatja az akkori 4-es számú 
ma gyar tannyelvű kö zépiskolában, ahol 
1954-ben éretségizett. 1954 és 1960 között 
a ma ros vásárhelyi Or vos tu dományi és 
Gyógy sze részeti Egyetem ál ta lá nos orvosi 
karán or vostan hallgató. Az e gye tem után 
Ko man dón, majd Dobollón orvos. 1962-től 
Négy faluban működött általános or vos ként 
2003-ig, amikor nyugdíjba vonult. Négy falu 
sze retett és tisztelt orvosaként sok csán gó 
é letét mentette meg. Ő is helytállásával, az 
őseitől örökölt hagyományok ápolásával, 
a föld és kaszáló megbecsülésével példát 
mu  ta tott az ittmaradásra, és a történelem ért -
he tet len ségeinek a túlélésére. 2004. már cius 
28-án szó lította magához a Teremtő.

Deák András bátyja után 12 évre szü le tett, 
az idősödő szülei örömére. Az elemi is kolát 
Pür ke recen végezte. Az első, har ma dik 
és negyedik osz tályban édesanyja, míg a 
második osz tály ban édesapja a ta ní tó ja. Az 
ötödik és a hatodik osz tályt a brassói 4-es 
számú középiskolában vé gezte, amit 1960-
ban megszűntettek és így a he tedik osz  tályt 
a 6-os számú Elemi Iskolában vé gezte, ami 
nem volt más mint az elődje a 4-es szá mú 
középiskola de egy román ta go zat tal ki-
bő vítve. Gyerekként megérezte, hogy a 
világon nem az értelem uralkodik, ha nem 
a korlátoltság, nem az igazság sze re tete, ha-
nem az igazság lát szatának a meg be csülése.

Az 5-ik és 6-ik osztályban Reiff István 
volt az osztályfőnöke, a 7-ikben pedig 
Han ke Arthur. Is kolásként szemlélhette azt 
a mint az egykori ma gyar illegális kom mu-
nis ták által vissza i gé nyelt jogainkat a na ci-
o nalista szocializmus kezd te felszámolni.

1961–1965 között a brassói Unirea  Kö-
zép  is ko la magyar tagozatát végezte el, itt 
osz  tály fő nö ke Hanke Mária tanárnő volt. 
Zsi dó Dónát csil lagászattan órái elbűvölték.

Zsidó Gyuri osztálytársánál gyűltek össze 
a meg foghatatlan mértani feladatok meg ol -
dá sá ra, ami egy egészséges kártyapartival 
vég  ző dött. A közösségi szellem, az össze-
tar tozás, a sza badság szeretete évről-évre 
erő södött. Pár hu zamosan a 6-ik osztálytól 
mű  hely gya kor la tot is kellett végezni.

A 8–11 osztályban ezt a Hidromechanika 
ü zem fémforgácsolási részlegén végezték, 
a  mi ből érettségi előtt le is kellett vizsgázni. 
A gyári be zártság elvette a kedvét a mű sza-
ki pályától, de mégis elvégez három évet az 
építészeti tech ni kumon, mint út és hídépítő.

1968-ban végre a marosvásárhelyi Or-
vos  tu do mányi és Gyógyszerészeti Egyetem 
hall  ga tó ja lesz, az általános orvosi karon. Ő 
a magyar cso port tagja, de a román tagozat 
nagy része is ma gyar diákokból állt. A 
bent la kási életet sze ret te, mert jó közösség 
alakult ki. Csodálatos volt a színházi élet, 
a felemelő hang versenyek. Az egyetemen 
az elő a dá sok magyar nyelven foly tak, de a 
gyakorlati részt már románul kellett ta nulni. 
Tanárai kö zül kiemelkedő példaképe Pá pai 
sebész-pro fesszor volt. Mert kiszemelve más do-
log ra, nem önmagamba bonyolódva kell né mán 
panganom, de kiáltanom, cselekednem, va  lakiért, 
valaki ellen, kötnöm és oldanom, hin  nem a még-
is-győzelemben, ha nincs más oltalom.

1974 november 1-én körorvosként kerül 
a Bá kó megyei Parincea községbe. Ebbe a 
me gyébe min den évben 20-25 fiatal kezdő 
or vos és gyógy szerész került ki a ma ros vá-
sár helyi E gye tem ről, pártpolitikai akaratból.

Ez a község Bákótól 30 km-re van és 9 
fa lut fog lal magába, hasonlít a mi Hét fa-
lunk hoz. E zek ből kettő tiszta csángófalu. 
Az e gyik Văleni, tel jesen katolikusok lakják, 
a kik magyar a nya nyel vüket rég feladták.

A másik ettől 7 km-re fekvő Lábnyik, 
akik szin  tén katolikusok de egy szót se 
tudnak ro mánul. E zen családoknál a 9–10 
gyerek a megszokott.

(Folytatása a 3. oldalon.)

Minden csepp vér láng gyanánt ég 
Fiatal szívemben; 
Ébren áll a magyar lélek 
Magyar nemzetemben.

Titkos sejtés, mint a felhők 
Távol mennydörgése, 
Súgja, hogy közeleg hazámnak 
Újjászületése.

Hadd szálljon csak te, hatalmas 
Isten, valahára 
Új dicsőség boldogság e 
Szenvedett hazára.

Hadd vívja ki nemes lelke 
Magát a rút porból, 
Hová villámok sújták le 
A szabad magasból.

Hadd legyen hős szellemének 
Korláttalan szárnya, 
Hogy az élet dicsőségét 
Bátran végigjárja.

Hadd legyen, hatalmas isten, 
E nemzet sebére 
Balzsam mindaz, miért eddig 
Bőven folyt a vére.

Hadd legyen, amire méltó, 
Váltig dönthetetlen, 
Szilárd bérccé összeforrva 
Minden vihar ellen.

Isten, hisz oly buzgó szívvel 
Tud e nép imádni; 
Lehet-e, hogy boldogságát 
Ne tudjad kívánni?

Boldog lesz még, dicső lesz még, 
Édes hazám, érzem, 
És hogy az légy, kész lélekkel 
Éretted elvérzem.
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• Bencze Mihály

D r .  D e á k  A n d r á s
• Kovács Lehel István

K ü j j e l  é s  b e j j e l . . .
(Foltatás a 2. oldalról.)
 Itt a fiút kölyöknek nevezik a lányt pedig 

gye  rek nek, s azt, hogy fáj sé rik nek ejtik. 
1950–1954 kö zött itt 1–7 osztályos ma gyar 
is kola működött. Se res András gyűjtései so-
rán itt is meglátogatta De ák András dok tor 
urat, aki „szolgálata” le tel té vel Re mé nyik 
soraival búcsúzott a csángó test véreitől: 
„Vigyázzatok ma jól, mikor be szél tek, / És á hítattal 
ejtsétek a szót, / A nyelv ma nék tek vég ső mene-
déketek, / A nyelv ma tün dér vár és katakomba, / 
Vigyázzatok ma jól, mikor be széltek.”

1977 nyarán került körzetébe a cser nát-
fa lusi Je nei Tamás lelkész, aki ott meg a la-
kí totta a bákói re formátus egyházkerületet.

Deák András 1977-ben elkerül innen. 
Si ke res ver senyvizsga után három évig 
mint ra diológus al orvos tevékenykedhe-
tett a bu ka resti híres Colţea korházban, I. 
Pană pro fesszor és M. Vlă dă  reanu adjunk-
tus i rá nyí tásával. A bukaresti E gyetemen 
ta nár se gédi állást ajánlanak szá má ra, de 
ő szü lő földjére vágyott.

1980. november 1-től egészen 1989-ig 
ra  dio ló gus szakorvosként dolgozott a négy-
fa lusi majd a brassói korházban.

1990-ben sikeres főorvosi versenyvizsga 
u tán kinevezték a brassói Megyei korház 
ra  di o ló gia osztályának osztályvezető 
fő or vo sává, mely funkciót ma is betölti. 
Az in for matika és a tech nika rohamos 
fej lő dé sé vel a radiológia és a képa lkotási 
mód sze rek gyors elterjedése új vizs gá lati 
mód sze rek alkalmazását tette lehetővé.

Így jelent meg és terjedt el az ultrahan-
gos vizs   gá lat, a computer tomográfia, a 
mág ne ses re  zo nan ciás képalkotás, a mam-
mográfia. Min d e zen mód szerek elsajátítása 
szükséges volt ah  hoz, hogy a  kellő tudo-
mányos szintet meg tud ják tartani.

1995-től adjunktusként tanított a frissen 
a  la  kult Transilvania Egyetem Orvosi 
Karán a ra  dio lógia szakon. 2004-től ezt a 
te vé keny séget már nem folytatja.

1998 és 2002 között az Országos Ra di o-
ló giai Tár  saság vezető bizottságának tag ja, 
majd 2002–2006 között a társaság al el nöke.

Több mint 15 éve foglalkozik a radiológusok 
szak  képzésével a megyei korház keretén 

(Folytatás előző lapszámunkból.)
A szakállszárítókban gerenda vagy 

desz ka  pa  do kat, lócákat vagy egyszerűen 
egy nagy kö  vet helyeztek el. A la kóházak 
kapui mel lé é pí tettek szakállszárítókba 
ültek ki dél u  tá non ként, vasárnaponként az 
idősek, vagy azok, a kik be szélgetni akar-
tak az ut cán járókkal. A gye rekek kedvelt 
ját szó he lye is volt. Az utcából össze gyűlt 
gye re kek a sza káll szá rítókban szok tak 
tár sas já té kokat játszani.

Hétfalusi csángó kapuk – ma
Míg a XX. század elején teljes utcasorok 

vol   tak hét falusi csángó kapukkal sze gé-
lyezve – a ko rabeli ké pes lapok tanúsága 
sze  rint – ma már alig akad fal van ként egy-
két kapu. A XX. szá zad 60-as, 70-es éveitől 
fo   lyamatosan dúló é pít kezési láz vég le ge-
sen eltűntette a régi ka pu kat. Kétségtelen, 
hogy a faragott kapuk elő ál lí tása egyre ne-
he  zebbé vált, az alapanyagokat a kom mu-
niz  mus idején már nem lehetett be sze rezni, 
a mes te rek kihaltak, az ifjak nem ta nul ták 
meg a ka pu ké szí tést, a modernizáció, a 
kö zeli Brassó hatása, Négyfalu 1950-ben 
való e    gye  sí té se, városi rangra emelése, az 
új i rány   za tok térhódítása nem kedveztek 
a ka puk nak. Az is közrejátszott, hogy a 
kapuk elő állítása i gen magas költ sé gek kel 
járt már a XIX. szá zad ban is, drága kapuk 
voltak, á ruk egy-egy jó pár ökörnek az 
árával vol tak egyenlők. A régi ka  puk el kor-
hadtak, meg rongálódtak az idő mú lá sával, 
ja vít ga tá  suk nehézkes, költséges volt. Így a 
hét fa  lusiak „mo der nebb”, ol csóbb, szé ri á ra 
ké szü lő vaskapukkal cserélték le ősi ka pu i -
kat, a me lyek már nem tükrözték az egyéni 
é  pít ke zési stí lust, az alkotó és művészkedő 
haj  la mot, meg szűn tették a hét falusi ut ca és 
táj jel leg zetességeit.

2004-ben volt alkalmam végigjárni és 
vé gig  fény  ké pez ni a falvakat. Az ekkori 
„lel tár” ha gyo  mányápolás terén si ral mas 
ál la po tokat tük röz: Szakállszárító

A Néprajzi Múzeum új kettős ereszű túlköríves kapuja.

belül is. A több mint 30 általa szakképesített 
orvos kö  zül a legbüszkébb Székely Zsolt 
csernátfalusi orvosra.

2000-től helyi tanácsos a tatrangi Pol-
gár  mes  te ri Hivatalban, előbb az RMDSZ 
ré széről, majd mint független képviselő. Az 
e lőző rend szert sem milyen szinten nem tá-
mo gatta és nem volt a hatalom részese sem.

1984-ben nősült. Felesége Szörnyi Ibolya 
né  met szakos tanárnő, aki Tatrangon szü le-
tett 1950 október 3-án, a tatrangi és bács fa-
lusi is ko lában tanult, majd 1969-ben a négy-
falusi el mé leti középiskolában érett sé gizett. 
1972-ben a marosvásárhelyi Pe da gógiai 
Intézetben ro mán–magyar szakon ta nári 
oklevelet szerez, majd a Babeş-Bolyai E gye-
tem magyar-német szakát végzi el. Je lenleg 
a tatrangi iskola ma gyar tagozatán né met 
nyelvet tanít. András fi úk 1984. feb ru ár 2-án 
született és István fiúk 1985. ja nuár 26-án. 
Az elemi iskolát és a kö zép is ko lát mindket-
ten a Johannes Honterus Kö zép  iskolában 
végezték és 2003-ban érett sé  giz tek. Jelenleg 
András ötödéves e gye te mi hall ga tó a brassói 
Transilvania Egyetem é pítészeti ka rán. Ist-
ván pedig 2007-ben a bras sói Tran sil vania 
Egyetem Informatika ka rán német nyel ven 
szerzett oklevelet és egy ben har mad é ves a 
D. Cantemir Egyetem köz gazdasági karán.

Deák András orvosként a hoz-
záfordulókat tel jes szakmai tudásával 
és emberségével se  gí tette. Mindezt ön-
zetlenül tette egy el va dult vi lágban. A 
csángóság sorsa, e gész sé gi álla po ta min-
dig szívügye. Szüleitől ö rö költe a me ző-
gazdasági munka szeretetét, az állattartás 
ö rö meit, a munka tiszteletét, az ősi föld 
meg mű ve lését, hasznossá tételét és nem 
az el her dá lá sát. Olyan egyéniség a ki maga 
körül tör té nel met teremtett.

Helytállása, a család szeretete, az orvosi 
szak  tudása, a mindennapi élet minőségi meg-
é  lése követendő példa mindazoknak akik 
ma  gyar ként európai szinten te vé keny ked nek. 
Zaj zoni Rab István és Tóthpál Dániel köl tőink 
i lyennek álmodták meg a minőségi csán gót.

Doktor Úr! Fogadja szülőföldjének a sze-
re  te tét és a tiszteletét kifejező Zajzoni Rab 
Ist ván dí jat. Isten éltesse!

· Bácsfaluban két egyes ereszű túlköríves 
ka  pu maradt, az egyik ezek közül fel ú-
jí tott, mo  dernizált kapu.

· Tür kös: 2 kapu, az egyik düledező, pléh-
vel be fedett kapu, a másik a Néprajzi 
Mú  ze um ú jonnan elkészített és felállí-
tott ket tős e reszű túl köríves kapuja.

· Csernátfaluban egy viszonylag jó ál la-
pot  ban megőrzött kettős ereszű túl kör í-
ves ka pu, illetve egy korhadt állapotban 
lé vő pléh vel befedett eresz nélküli túl-
kör íves kapu volt, amelyet a 2005-ös év 
fo lyamán le bon tot tak.

· Hosszúfaluban maradt meg a legtöbb ka-
pu, szám szerint 12. Ezek közül öt ket tős 
e re szű. A kapuk jó állapotban voltak, he-
lyenként tel jes kerítéssor is meg ma radt.

· Tatrangon, Zajzonban és Pürkerecen 
2004-ben egyetlen túlköríves vagy pat-
kó íves ka put sem találtam.

Kapukhoz kapcsolódó hétfalusi hie
del mek, hagyományok

A kapunak nagy szerepe van a hie de-
lem vi lág ban is. Az átmenetet jelképezi két 
ál lapot kö  zött: küjjel és bejjel (kinn–benn), 
de lehet még ellenséges–barátságos, is me-
ret len–is mert, sö tétség–világosság között. 
A szel lem já rás ellen a kapukra bálvány- 
vagy szörny a la ko kat tet tek, faragtak, 
fes tet tek. A kapuk naptári szim bolikája is 
e gye temes, az Nap útját áb rá zol ja. A hét fa-
lu si kapukon is jól megfigyelhető a napos, 
nap sugaras díszítések.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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• Kovács Lehel István

K ü j j e l  é s  b e j j e l . . .
 (Folytatás a 3. oldalról.)
A kapu felső ré sze min dig felkelő napot 

áb rázolja.
A kapukhoz számos hétfalusi ha gyo-

mány, hi edelem kap cso lódik.
A kötőgerendára, egy kiálló faszegre 

vi rág- vagy fe nyő ko szo rúkat helyeztek 
nagy ün  ne pek, esküvő, keresztelő, kon-
fir má lás al kalmával: „A la ka da lom előtt 
meg je gyez ték a la ka dal mi ház kapuját, 
a két ka  pu fára fenyőfát (cse te nyét) sze
geztek, ket  tőt össze törtek és ko szo rú  ként 
tették kö zépre. Ez is ce re mó ni á val járt, 
a le gé nyek és ba rá tok be fogtak egy pár 
lo vat a sze kér be, és ö tenhatan elmentek 
fe nyőfát hoz ni. A fej sze mellett pá lin ká val 
is föl vol tak sze  rel ve, a fenyőfa mel lett 
min de nik hozott hosszú bükkfacse metét, 
mely a koszorú sze re pére szó lott. A le
gények a szekéren lábon áll va, ke  züket 
fölfelé tartva, é ne kel ve ro bog tak be a 
fa lu ba. A faluban vár ták az ér  de kel tek és 
a ha ra go sok is, egyik víz zel telt vederrel 
a kezében, má sik mocs kos húgy lével, 
ha te het ték, le ön tötték ő ket, de nem volt 
könnyű do  log, mert a le  gé nyek a hosszú 
vesszőkkel meg  pall ták őket. Sok szor 
nevetség, más kor bosszan  kodás lett a 
vé ge, pláne, ha a fe  hér ha risnya is kapott 
a mo csok ból.” (Szász Be ne dek Márton, 
Türkös, 1930).

*
Az ifjúság egyik tavaszi szokása a zöldfa 

vagy a májusfa állítása volt: „Elmentünk 
má jus el  sejére, kimentünk a falun küjjel az 

erdőbe s hoz  tunk ződágat. S aztán tet tünk 
a le á nyok nak a kapujikra.” (Buna János, 
Bácsfalu, 1999); vagy Szent György 
napján: „Éjjel a fiúk egyegy nagy faágat 
beállítottak a kapun be lül és min de nik 
leány boldog volt.” (Szén Jo  lán, Bács falu, 
1996). A zöldfa az erdőről ho zott két-há-
rom mé ter magas, cse tenyének vagy cse
lë  nyé nek nevezett fenyő vagy nyírfa volt. 
A zöld fáért a le ány va sár nap a táncban 
bokrétát tű zött sze retője ka lap jában. Nagy 
szégyen volt an nak a le ány  nak, akinek 
nem állítottak zöldfát.

*
Gyakran megesett az is, hogy tréfá-

ból a le  gé nyek éjjel leemelték egy-egy 
lányosház kis  ka  pu ját és elvitték. A lány 
rokonsága na po kig ke reshette a faluban, 
míg megtudta kik vitték el a kapuját és ez 
hol volt elrejtve. Meg esett az is, hogy az 
elvitt kapura az er dőn leltek rá.

Számos hétfalusi hiedelem is kapcsoló-
dik a ka pukhoz. Egy hosszúfalusi babona 
azt tart  ja, hogy „Szent György napján tűzz 
ka pudra tüs két, s a boszorkányok ke rü lik 
ud varodat.” Ha valaki bekiált a ka pun, 
annak nem szabad felelni, mert tisz tá talan. 

Ha kisgyermek még nincs meg ke resz-
tel ve, nem szabad egyedül hagyni a ház-
ban, mert a go nosz elcseréli, az a nyá nak 
csak a kapun volt sza bad kinézni – le is 
fel is az ut cán. 

Hétfaluban azt is tartották, hogy jobb 
lesz a ter més, ha uborkavirágot szórunk 
a kapu elé.

Kovácsoltvas kilincsek, zárak, kopogtatók, anyák, kapukellékek.

•	Szerkesztőség

Hétfalusi hírek
2007. december 2-án, Advent első va-

sár  nap ján, avatták fel Csernátfaluban a 
Kár pát-me den ce első evangélikus gyü le-
ke zeti címerét és zász lóját. A Török László 
lel kipásztor vezette cser nátfalusi e van gé li-
kus gyülekezet – Veress E mese Gyöngyvér 
köz benjárásával – saját cí mert és zászlót 
ter veztetett a budapesti Pécsi L. Dá niellel, 
a ki 2001-ben Hétfalu címerét is meg ter vezte.

A címer, Hétfalu címeréhez hasonlóan, 
tar  tal maz za a koronát átszúró kardot tartó 
pán célos kart, napot és holdat, a lebegő 
ko ro nát, saját jel képként pedig a Hunyadi 
Já nos által a do má nyo zott stilizált kelyhet és a 
Luther-rózsát. A kö zépsáv felirata: „Erős vá r 
a mi istenünk!”, az al só díszítőpánt pedig az 
első írásos említés (1366) és az átadás (2007) 
évét tartalmazza, a „Cser nátfalu – E vangé-
likus egyházközség” fel i rat kí sé re té ben. A 
címeren még két évszám sze re pel: 1427 – ek-
kor szerepel először a Szent M i hály eklézsia 
a dézsmalistákon, illetve 1542 – ek kor tér át 
a csángóság az evangélikus val  lás ra.

Szakirodalom
Hétfalusi csángó kapukkal foglalkozó 

ta nul  má nyok, cikkek:
Dr. Keöpe Viktor (1943) A székelykapu 

és a szé kelymagyar ház a turáni népek
nél. Bu  da pest; 

Dr. Keöpe Viktor (1937) A székelyka-
pu útja Tá vol-Keletig. Búvár 4. sz.;

 Dr. Kiss Béla (1944) A hétfalusi csán-
gó ma  gya rok művészete. Havi Szemle 
6. sz.; 

Kovács Lehel István (2002) Azok a 
híres csán gó kapuk. Hétfalu 4. sz. 2. o.; 

Magyar Adorján (1990) Magyar é pí tő
íz lés. Bu dapest; 

Malonyay Dezső (1909) A magyar nép 
mű  vé szete. Budapest; 

Ortutay Gyula (főszerk.) (1979) Ma
gyar nép  raj zi lexikon. Akadémiai Kiadó, 
Bu da pest; 

Seres András (1970) A szecselei fa ra
gott ka puk. In: Brassói Lapok 43. sz. 3. o.; 

Seres András (1984) Barcasági ma
gyar nép  köl tészet és népszokások. Kri-
terion Könyv kiadó, Bukarest; 

Seres András (1992) Hétfalusi faragott 
ka puk. In: Honismeret 4. sz. 99–100 o.; 

Szinte Gábor (1909–1910) Kapu a 
Szé kely föl dön. In: Néprajzi Értesítő, 
Bu da pest.

100 éve (1907. december 11-én) szü-
le tett Tür kösben Tóthpál Dániel jogász, 
if júsági ve zető, újságíró, költő. Elemei 
is koláit szü lő fa lujában vé gezte, majd a 
bras sói Római Ka to likus Fő gim názium 
u tán a bukaresti jogi e  gyetemen sze-
rez ok levelet 1932-ben. Ezt követően 
Négy fa luban bojtárkodott és Bras só ban 
volt ügyvéd. 

Érdeme a bukaresti és négyfalusi 
if jú sági egylet működésének meg szer-
ve zé se.

1930-ban jelent meg Sírás az estben, 
majd 1932-ben Dalok és jajok című 
ver seskö tete.

Egy ideig Budapesten dolgozik, majd 
Ró  má ba megy doktorálni. Életének 
a zon ban ha mar végeszakad. 

1936. jú nius 10-én halt meg Bu da-
pes ten.

*
Tóthpál Dánielt, munkássága elis me-

ré se képp, 2007-ben Négyfalu dísz pol-
gá rá vá választották. Tóthpál Dániel díszpolgári oklevele.


