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1. A Hétfalusi Magyar Művelődési 
Tár saság eseménynaptára 2008-ra

l. Sipos Bella A három csángó... című 
me séskönyvének bemutatója és Sipos Ga-
u di Tünde mese-illusztrációinak kiállítása 
Bras sóban, Háromfaluban és Négyfaluban 
– 2008 január vége-február eleje.

2. Teaestéken, szeretetvendégségeken: 
Ko vács Lehel István vetítőképes előadása 
Hét falu népi építészetéről.

3. A Kis Gergelem aprók táncháza he-
ten te egy délután egész esztendőben külön 
I–IV. és V–VIII. osztályos négyfalusi gye-
re kek nek Gáspár Hajnalka táncoktatóval a 
ZRIK csernátfalusi épületében.

4. Borkóstoló Márk Attila daltulajdonos-
sal – feb ruár 1-én.

5. Farsangi felvonulás – február 6-án.
6. A Kapitány család 350 éves története 

– családtalálkozó Kapitány László csa lád-
ku tatóval – február 21-én.

7. Tojáshímző tanfolyam Barkó Etelka 
né pi tojáshímzővel – március első három 
hetében.

8. Hímestojás kiállítás a Zajzoni Rab 
István Középiskolában március 19-én 16 
órától.

9. A szabadság hete, március 9–15.: a.) 
Ver sek a szabadságról (szavalóverseny) 
már cius 13-án 17 órától (az RMDSZ 
négy fa lusi szervezetével közösen); b.) A 
vidék 48-as honvédsírjai, emlékművei (ke-
rék pár tú ra) március 9-én reggel 9 órától.

10. A magyar költészet napja (vers mon dás, 
megzenésített versek, versillusztrációk, be-
szélgetés a versről). Versek illusztrálására kiírt 
pályázat kiértékelése – április 11-én 17 órától.

11. Magyar népmese maraton – április 
26-án 10-től 20 óráig (A Brassó megyei 
Nép rajzi Múzeummal, a Zajzoni Rab 
István Középiskolával, a Brassó megyei 
óvónők, ta nítók és magyar szakos tanárok 
mód szer tani köreivel közösen).

12. Szent Mihály-napok: Négyfalusi 
kép ző művészek tárlata és Kovács Lehel 
István Is tók János szobrairól készült 
fotóinak a ki ál lítása; viccmondó verseny 
gyermek, ifjú sá gi és felnőtt korosztály 
szerint – szep tem ber 29-én.

2. A HMMT 2007-es esztendeje
Miből gazdálkodtunk? – A városi ta-

nács támogatásából 300 lejjel működtettük 

a négyfalusi aprók táncházát. Társaságunk 
szá mára felajánlott adószázalékból ki fi zet tük 
a 48-as zarándoklat buszbérletét (300 lej), a 
magyar népmese maratonra köl töt tünk 400 
lejt, a farsangi mulatság meg szer ve zésére 
300 lejt, versenyre, táborba való u  taz tatásra 
50 lejt, kiváló teljesítmények ju tal mazására 
200 lejt, kisújszállási ven dég gye rekek fo-
gadására 250 lejt. Az RMDSZ négy falusi 
szervezetétől kapott 200 lejt a Négy falu magyar 
tannyelvű osztályaiban ta nulók március 15-re 
való felkészítésére hasz náltuk. Bubla Kálmán 
úr adományát i dén is a néptáncoktatásra fordí-
tottuk. Az RMDSZ helyi szervezete 150 lejjel 
tá mo gat ta Kakas Zoltán néprajzkutató Beszélő 
kövek című előadásának megszervezését. A 
Communitas Alapítván 3000 lejjel tá mo gat ta 
számítógépparkunk felújítását, 1000 lejjel a Hét-
falu megjelenítését, 1000 lejjel a mesemaratont.

Kikkel sikerült együttműködni? – A 
ZRIK tantestületével, a Brassói La pok kal, 
a Brassó megyei Néprajzi Múzeummal, a 
Brassó megyei  óvónők, tanítók, magyar 
sza kos tanárok módszertani köreivel, az 
RMDSZ négyfalusi szervezetével, a Ro-
má niai Magyar Pedagógusok Hétfalu kör-
ze ti szervezetével, a négyfalusi kézműves 
mű hellyel. A személyek közül Bálint Fe-
renc TV-szerkesztővel, Barkó Etelka népi 
to jás hímzővel, Gáspár Hajnalka néptánc 
ok ta tóval, Márk Attila daltulajdonossal, 
Kakas Zoltán nép rajzkutatóval, Ádám 
Haj nalka tánc ház szer vezővel, Sipos 
Gaudi Tündéve kép ző mű vésszel, Dávid 
István nyomdaigazgatóval.

Hogyan értékeljük az eltelt évünket? 
– A tizenkét hónapban sikerült meg-
jelentetnünk 12 Hétfalu-számot. I gye kez-
tünk bekapcsolódni Hétfalu számottevő 
e seményeibe. Próbáltuk megtartani azt a 
ha gyományőrző vonalunkat, amelyet tár-
sa ságunk megalakulása (1992) óta követ.

Egy esztendőnk benne van ebben az 
u tób bi három mondatban. Az is, hogy nem 
volt elég erőnk érvényesíteni azt, ami kö-
zös ségünk világához alázattal hajolva ebből 
á rad, s amit hitelesen kellene új ra fo gal maz-
ni. S ha minden a kommunikációra ve ze tő-
dik vissza, akkor ezt kell működtetni elődök 
és utódok, meg kortársak között. Azért, 
mert minden értelmezés egyre gyakrabban 
a szándékos félrevezetés lehetőségét hor-

doz za. Ezért mi nem értelmezni szeretnénk, 
hanem megtisztítani az eldugult kom mu-
ni ká ciós csatornákat, amelyeken értékek 
foly nának a tegnapból a mába (Elnézést a 
da gályos fogalmazás miatt!).

A honlapnak (www.hetfalu.ro) kö szön-
he tően is érezhetjük önkéntes munkánk 
hasz nát. Például Feyér Gyula és Kelemen 
Kál mán unokája a világhálón vissza csat la-
ko zott ebbe a Hétfalu körüli világba. Van, aki 
csángó népdalokért kilincsel, más a csa lád-
fája kutatásához kér segítséget, vagy meg-
szíd egy a 100 évvel ezelőtti Zajzon für dőről 
ma is érvényesnek gondolt in for má ció miatt.

Természetesen, nemcsak a HMMT vé-
gez hagyományfeltárást és értékműködtető 
mun kát Hétfaluban, de 15 éves kö vet ke ze-
tességünk, nem elhanyagolható, noha hiú 
el lenszelek koptatják hatékonyságunkat. 
Hisszük, hogy a Hétfalu világában létre-
jövő ér tékrendszer, melyből egyre több 
mindent si kerül megmutatni, egyszer csak 
kor sze rű södött változatában működni kezd 
újra sa ját belső törvényei szerint úgy, hogy 
sem e gyén, sem külső érdek természetes 
rend jét maradandóan ne sérthesse.

3. Mücken (műfaja: szóra fordított 
fénykép-tárca)

Középen a mücken. (Ezúton hálásan kö-
szö nöm K.I.-nek a szót, amelyet öreg é des-
anyja adott volt neki, s igyekszem, hogy még 
hallasson magáról.) Fölötte hét hü velyk nyi 
(lásd, mit ír erről a Pallas Nagy Le xikon IX. 
kötetének 520. oldalán, s vi gyázz, mert nem 
szinonimája a hétfalusi csán gó dömlöknek!), 
magasban egy szel lem táncoltató asztalnyi 
(„Hogy tudtátok el ad ni!” – jut eszembe 
nagyanyám el ké pe dé se.) körben arcok.

Melyeket, ha kiterítenénk, óriási arc fe lü letet 
nyernénk, majdnem mint egy hét fa lu si álsivatag.

Az asztal alatti suttyomban pilátusi 
kéz dör zsölgetés. Egy másik szittya ele-
gánsnak tű nő mozdulatokkal – hogy egy 
doktorandus ja pán császári felszolgáló 
is megirigyelhetné – egy vicces tálcáról, 

rosszul álcázott ál sze rénységgel, kifelé 
szorgosan etet va la ki ket. Egy mindent leki-
csinylő arc világ felé for duló fülekkel gyűj-
ti a majd egy-két hu szár vágásként elsüthető 
információt, me lyek ből szövegízesítő lesz 
majd, – hogy ke len dő legyen – reklámá-
ron. Negyedik vagy ö tödik arra gondol, 
hogy még nem is a me se beli múltban 
ehhez hasonló asztalnál (Pe dig szerintem 
teljességgel ki van zárva, hogy i lyenszerű 
asztal lehetett az.) konyakoztak-sö röztek-
boroztak tisztára egy szekussal, ne ki tisz-
tázásra adott, őt is inkrimináló fel je lentést. 
(Én azt is kétlem, hogy mücken vi lágította 
volna titkukat, mert akkor szi go rú an tilos 
volt mückenségekkel foglalkozni.)

Eközben valaki (Én észrevettem, hogy ki, 
s elég sokan ismerik is, de mert maga is úgy 
döntött, hogy ne álljon bele a készítendő kép-
be, nem nevezem meg.) eszeveszetten Ö csi 
bácsi után rohan, s jövet elheherészi ne ki 
„Tudod-e, milyen a muszka sóhaj?” Majd 
öt görbe bliccenésnyi kivárás után foly tatja: 
„Mint egy légyfing.” (A szerk. meg jegyzése, 
hogy ehhez románul is kell tud ni.) Közben 
ég a mücken lángja. (A füst jét s faggyúbűzét 
mások szívták.) Csak fé nye körül tolakodnak 
most a szür csö lé sek. Kevernek. Osztanak. 
Kibicelnek. Ve szí tenek. Nyernek. 

– Pakli nélkül? Miféle játék? – töpreng 
az iménti futár.

Öcsi bácsi felszereli a gépet. Beállítja. 
Be bújik a fekete lepel alá. Int, hogy „Röpül 
a madár!” Készül a kép. Csak ezért jött i de 
Muschalek mellől.

Kívülről, mintha a bátyám hangja foly-
tat na egy jóideje elkezdett, s most ide ke-
ve redő mondatot:

– ... de hívjuk még, mert a digitál képek 
nem tartósak.

Megdöbbenek, hiszen ő még nem tud-
ha tott a digitális fényképezésről. Látom 
a ké pet, s megnyugtat, hogy feltámad a 
mü cken. Köszönöm a képet.

Hochbauer Gyula
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Bencze Mihály

 G y e r k ó  A n d r á s

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

Gyerkó András a Barcaság kimagasló 
ze  netehetsége 1943. október 21-én született 
Bács faluban. Apai ágon az elődei tür kösiek és 
hosszufalusiak, anyai ágon pedig Sep si szé kiek. 
Mindkét ágazatot kimozdította szü lő  földjéről a 
történelmi és a gazdasági át a la kulás.

Apja Gyerkó András (1901. május 
27.–1977. január 5.) Bukarestben született, 
mert nagy apja itt talált megélhetőségi le he-
tő sé get, mint raktárnok, a XIX századvégi 
„re gá ti” főváros lendületes fejlődésének 
kö szön hetően. Budapest után ebben a vá-
ros ban élt a legtöbb magyar. A kevés földdel 
ren delkező Gyerkó-Gócza család így te-
le pe dett Bukarestbe, abba a városba, ahol 
va lamikor ötezer csángó élt és dolgozott. 
Gyer kó András apja és annak húga itt vé-
gez ték el az 1–6 osztályt abban a bukaresti 
ma gyar iskolában, amelyből 1990-után a la-
kult meg az Ady Endre Líceum. Gyerkó 
And rás az apa nem kőműves, nem fiákeres, 
ha nem iparos-esztergályos lesz. Kitört az 
el ső világháború, így nagyapját Gyerkó 
And rást 1917 telén gyalog és néha szekéren 
Jász vásárig hurcolták. Csodával határos 
mó don élve hazakerül, de a csángóság ha-
nyatt-homlok menekül a „magyargyűlölő” 
Bu karestből. Először Brassóba telepednek 
le, majd 1927-ben Türkösbe a „szülőföld-
re”, de csak a család férfitagjai, mert az anya 
Gyer kó-Gócza Anna és annak lánya Sára 
Bu karestben elhaláloztak, betegség miatt.

Apja mint ügyes iparos, könnyen talál 
mun kát Brassóban. Dolgozik Teutsch-nál, 
a Fazolában, majd a Schiel-műveknél, 
a hon nan nyugdíjba is vonul. Ő egy hely-
ben ma radt, csak a történelem fergetege a 
Schiel-gyárból csinált „Uzinele Strungul”-t, 
majd ebből is „Hidromecanica”-t, ami i de-
ig-óráig még ma is létezik. Apja kitűnő é ne-
kes is volt, mindig a társaságok ked ven ce. 
Ezt a hangot örökölte a tanár úr is.

Anyja Miklós Lenke 1921. november 
19-én született Bácsfaluban, Miklós József 
i pa ros és Kocsis Krisztina varrónő gye re-
ke ként. Az anyai Kocsis ág középajtai e re-
detű. A dédnagyapát Kocsis Dénest a fa lusi 
életformából a kiegyezés utáni Ma gyar-
ország fejlődése mozdítja ki. Az Erdélyt 
is behálózó vasúti közlekedés sok mun ka-
he lyet biztosít számos székely legénynek. 
Így lesz belőle vasutas Brassóban, majd 
pá lyaőr az Alsómalomdomboknál. Az egy-
ko ri őrház még ma is áll. Ezt kellett 1916 
au gusztusában 24 óra alatt elhagyniuk és az 
utolsó szerelvénnyel Vácig menekülniük. 
A történelem vihara után visszakerülnek a 
szü lőföldre, de vonatot köszönteni már csak 
más nyelven lehetett. Ezt a nyelvet dédapja 
nem ismerte, megtanulhatta volna, de az es-
küt elmondani lelkiismerete nem engedte, 
így lett az egykori pályaőrből pályatakarító, 
ott ahol valamikor az érkező vonat füttye 

sza kította meg a harmonikaszót.
Gyerkó András az óvodát szülőfalujában 

1947–51 között végezte el Szén Ida óvó né ni 
irányítása alatt. Zajlott a verstanulás, a szín-
padi szereplés, de a hosszabbított program 
végén sorban állva a kapunál jött a kö telező 
Internacionálé éneklése. A kis ó vó dások 
a szöveget tudták, magyarul é ne kel ték, de 
nem tudták, hogy kivel kell har col ni, és 
mégis az volt a jó benne, hogy min dig az 
utolsó harcról kellett énekelni. A dal lam 
szerkezete tíz különböző hangból állott és ezt 
az öt éves gyereknek tudnia kellett. Hát ilyen 
nótaszóval köszöntött be a szo cia lizmus a 
Barcaságra is. Közben meg szü letett a húga 
Hajnal is, 1946. március 14-én.

1950–57 között Gyerkó András a bács fa lusi 
általános iskola tanulója, amelynek i gaz gatója 
Simon András volt. Az első osz tály ban Szén 
Gyula volt a tanító, második osz tályban Fekete 
Hajnalka, harmadikban Ür mösi Rozália és 
negyedikben Fejér Zol tán. Az 5–7 osztályban 
Tóthpál István volt az osz tály fő nö ke. Apja 
sokszor vitte ma gá  val a gyárba így büszkél-
kedett kollégái e lőtt, akik bíztatták, hogy ta-
nuljon többet, hogy ne kelljen annyit és úgy 
dolgoznia mint az apjának. Gyermekfejjel 
ezt úgy ér tel mez te, hogy mérnök pályát kell 
vá lasztania, és ez nem is lehet olyan nehéz, 
mert a ma te ma tikát szerette.

Az iskola minőségét a szaktantárgyak tu-
do mányos hűvössége mellett a nevelői me-
leg ség biztosítja. Simon András népnevelő 
te vékenységéhez az iskola színjátszó tár-
su lata is tartozott. Ezt nem felső utasításra, 
ha nem belső meggyőződésből tette, sokszor 
a másik tagozat akadályait is leküzdve. A 
ha todik osztályban János Vitézzel léptek 
a szín padra, a hetedik osztályban pedig 
a Légy jó mindhaláliggal. Minden tanár 
egy-egy színpadi jelenetet mutatott be és 
az i gaz gató koordinálta az összképet. Így 
na gyon sok Nyilas Misi kerülhetett a Nagy 
Bé la és csoportosulása által 1954-ben a la pí-
tott négyfalusi Elméleti Líceumba.

Gyerkó András 1957–61 között ennek a 
kö zépiskolának az eminens tanulója. Osz-
tály főnöke Gazdag Árpád (1930–2007), 
aki a fizika mellett a kirándulásokon 
szeretette meg a Barcaságot. Barkó Anna 
a magyar i rodalmat tanította és egyben 
a tánc- és szín játszó csoportot vezette, 
amelyekben Gyer kó Andrásnak is mindig 
jutott szerep. Ez által a sok kiszálláson 
megismerkedhetett Szé kelyfölddel is. 
Zátyi Lajos igazgató a ma gyar tagozat egy-
ségéért küzdött. Gyerkó And rás reálszakos 
érettségi oklevéllel még sem lett mérnök.

Iskolai évei alatt egyre jobban a hangok 
és a dallamok világához vonzódott. Déd-
nagy apja harmonikázott, nagyanyja citerán 
ját szott és még két rokon hegedült. Az ap já-
nak akihez a legközelebb állt, kitűnő hang ja, 

énekkedve és repertoárja volt. Az élet őt nem 
sodorta énekes pályára, de két da lár dának 
is tagja volt: a Dobránszky kántor-ta nító 
vezette türkösi dalárdának, később pe dig a 
„Törekvés” brassói iparos da lár dá nak. De 
ugyanolyan szenvedéllyel sze re tett játszani 
műkedvelő színészként a Schiel-gyári társu-
latnál, majd a bácsfalusi kul túrház színpadán. 
Felejthetetlen élmény volt Szigligeti Ede 
„Csikós” darabja, ahol az apa a gazdát, és a 
fia a muzsikus rajkót ját szotta.

Simon András igazgató, aki jól hegedült, 
ta nította be a János Vitéz daljátékból Ka csók 
Pongrácz dallamait, majd felkérte az is-
kolába frissen kinevezett Simon Ilona ro mán 
nyelv és irodalom szakos tanárnőt, hogy tan-
terven kívül alakítson egy he ge dű csoportot, 
és velük az év végi ün nep sé gen szerepeljen 
is. Így állt színpadra a 16 ta nuló, akik közül 
kettő kiemelkedett a he ge dűjátékával.

A tanárnő aki szaktudását brassói he-
ge dű művésztől kapta, külön foglalkozott 
az 1956. és 57-es „forradalmi” években 
Gyer kó Andrással és Dódé Árpáddal is. 
Kot ta a nyaggal segítette és rendszeres fel-
ké szí tés sel, persze iskolán kívül. Általa 
kerültek a brassói Népművészeti iskola 
hegedű sza ká ra, ahol zeneelméletet, zene-
történelmet, szol fézst tanultak három éven 
át az érett sé giig, azaz 1961-ig. Itt sokat 
tanult Sibian Con stantin hegedűszakos 
tanártól, aki egy ben a brassói Filharmónia 
tagja is volt. Ő sze rettette meg az Erkel 
műveket. Gyerkó And rás zeneiskolásként 
Hubai Jenő „Ma gyar Fantáziával” és a Po-
rumbersu „Bal la dával” hegedűkoncertet 
tartott több is ko lában, a Hadseregházában, 
a Metrom klub ban és a Dalszínházban.

Gyerkó András és Dódé Árpád útja a 
ko lozsvári Zeneakadémia tanári szakára 
ve zet, de harmadiknak hozájuk csatlakozott 
a tanárnőjüknek húga Simon Katalin is, aki 
híres opera énekes-művésznő lett. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Hol a tavasznak tündér ujjai
Bíbor rózsákat bőven fejtenek,
Hol fürge szellők erdők lombja közt
Csatákról titkos ajkon zengenek:
Ott van hazám, szép Erdélyország, ott
Rám a legelső sugár ragyogott.

Hol óriási bércek ormain
A hős király, a szabad sas lakik,
Hol a gulyáknak szilaj sereginél
A pásztor kürtje szertehangozik:
Ott van hazám, szép Erdélyország, ott
Rám a legelső sugár ragyogott.

Hol a kalászok arany tábora
Ékíti buja rónák kebelét,
Hol ezüst folyók ajkai, a habok
Csókolják a föld mosolygó színét:
Ott van hazám, szép Erdélyország, ott
Rám a legelső sugár ragyogott.

Hol lángszellemet szőlők méhibe
Alá az ég napsugáron vezet,
Hogy gyöngyöző bor habjai között
Hevítsen három félszeg nemzetet:
Ott van hazám, szép Erdélyország, ott
Rám a legelső sugár ragyogott.

Hol arany s ezüst bányák fenekén
A romlás hiú angyala virraszt,
Hol három meghasonlott faj szívét,
Szívének vérét issza a haraszt:
Ott van hazám, szép Erdélyország, ott
Rám a legelső sugár ragyogott.

Hol a hajdankor büszke romjain
Bús óriássá nő a bámulat,
S a rommal födött sírok fenekén
Árnyéka harcos ősöknek mulat:
Ott van hazám, szép Erdélyország, ott
Leljem is meg én egykor síromot.

Zajzoni Rab István

 H o l  a 
 tavasznak
 ...

A millenniumi kiállítás főbb épületei



 Egy iskola
 kiállításai

*  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 8 .  *  I S S N  1 5 8 2 - 9 0 0 6  *

2008. január 3. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal

(Folytatás a 2. oldalról.)
Évtizedekig Kolozsvár ünnepeltje volt, 

most Miskolcon tevékenykedik. A Ze ne a-
ka démián kiemelkedő tanára volt Márkos 
Al bert zeneszerző, aki egy he ge dűs di-
nasz tia kiemelkedő tagja volt, ő tanította a 
Ko dály-féle polifonikus éneklést is. Curta 
Va si le pedig hegedűsként fejlesztette a diá-
kok kész ségét. Bemutatókoncertek mellett 
el vég zi a karvezető mesterkurzust is.

1966-ban államvizsgáztak. Dódé Árpád 
egy Szeben melletti faluba került, de he-
ge dűtudásával átigazolt a szebeni Fil har-
mó niához, aminek most is aktív tagja, 
és részt vett a nyáron a „Szeben-Európai 
Kul tur főváros” zenei rendezvényen.

Gyerkó András a brassói Traktorgyár 
szak iskolájába kerül, ahol zeneköröket 
i rá nyított. A féléves kötelező katonaságot 
Bu  karestben végezte el, gyalogosként. Egy 
bras sói majd sepsiszentgyörgyi tovább kép-
zés után tartalékos főhadnaggyá léptettek 
e lő. 1967–69 között Zernyesten az Elméleti 
kö zépiskolában az V–XI. osztályoknak heti 
29 órán tanította román nyelven a zenét.

1969-től a négyfalusi Elméleti Líceum 
mind két tagozatán ő lesz a zenetanár. Lelki 
e légtételt és egyben kihívást is jelentett, 
hogy visszatérhetett szülőföldjére az egy-
ko ri iskolájába, ahol ebben az évben adják 
át az iskola új épületét. A zenei nevelés cél ja 
a zenei ismeretek elsajátítása, művek meg-
hallgatása, az éneklési készség ki a la kí tása 
és fejlesztése, a zene gyakorlati mű ve lése 
közös énekléssel és erre leg al kal ma sabb az 
iskolai kórus. Ezzel össze fog ha tó az iskolai 
közösség és a sze rep lé sek kel a szülőkön 
keresztül a helyi közösség is. Így válik a 
zenetanár és karvezető nép mű velővé, a 
közösség alakító tényezőjévé.

Tanárokból, tanítókból, óvónőkből 
össze állt városi kórust irányította, amelyet 
több ver senyen díjaztak is. 1972-ben újra-
indult Bras sóban a Magyar Dalárda, amit 
1950-ben tiltottak be, és ami 1863-ban ala-
kult meg először. Ebben az újraalapításban 
és kez deti működésben részt vállalt Gyerkó 
And rás is. 1972. december 16-án feleségül 
vet te Jakab Évát. Házasságukból két gyer-
mek született András (1974. március 1.) és 
Noémi (1977. október 20.). András fia az 
Áprily Lajos Főgimnázium után 1996-ban 
elvégzi a Babeş-Bolyai Egyetem ma te matika 
szakát, majd a kolozsvári Ze ne a ka démiát is. 
1995. december 27-én nősült, fe lesége Zita 
tanárnő, szintén a Babeş-Bolyai Egyetem 
ma te matika szakát végezte.

Gyerkó András, tanár úr 1980-tól, 2007. 
au gusztus 31-ig, kivéve a 1989–1990-es 
tan évet az iskola igazgatóhelyettese. Fe la-
data a magyar osztályok működtetése, és 
az egész iskola gazdasági vezetése.

1990-ben tanfelügyelőségi és vá ros ve-

ze tési szinten, hozzájárult a Zajzoni Rab 
Ist ván és a George Moroianu Középiskolák 
meg alakulásához.

1990-ben a helyi RMDSZ keretén belül 
Dá vid István kulturális csoportok meg-
a la pí tásával foglalkozó alelnök, felkérte 
Gyerkó And rást egy kórus alapítására és 
mű köd te tésére. Ennek a tanár úr eleget is 
tett, és 1990. április 4-én a csernátfalusi 
iskolában a Polifónia Kórus megtartotta az 
első pró bá ját. Célja a magyar és az európai 
ze ne kul túra megismertetése és meg sze ret-
te té se. És ezt a szerepét az elmúlt 17 év alatt 
fo lyamatosan be is töltötte.

Jelen volt a hétfalusi csángóság egyházi 
és világi rendezvényein. Legutóbb a zaj-
zoni ká polna felszentelésén. Mindezek 
mellett a tanár úr egy „századnyi” zenét 
szerető gye reket tanított meg a szolfézsre, 
he ge dül ni, zongorázni, gitározni, furu-
lyázni, va la mint a tanítóképzőkbe bejutni.

Ezek közül emelkedett ki Peteu-Simon 
Zsu zsa aki Münchenben operaénekes, Pe-
te u-Simon Johanna aki Bukarestben csel-
lis ta, és Cora Lajos aki oboa művész Svájc-
ban, és többnyire Japánban koncertezik.

Az elmúlt 17 év alatt a Polifónia Kórus a 
Bar caság kárpát-medencei nagykövete lett. 
Fon tosabb állomásai: 1998-ban Brassóban 
a Magyar Dalárda alapításának 135. év-
for dulója, Baróton a Zatureczky kórus 
ta lál kozó, 2005-ben Nagyajtán a Gazdag 
Mik lós emléknap, Sepsiszentgyörgyön a 
bar ca sági evangélikus kórusok találkozója, 
Ma ros vásárhelyen a Bárdos Lajos és Nagy 
Ist ván kórustalálkozók, a budapesti Bárdos 
La jos Társaság által szervezett kó rus fesz-
ti válok Zsérén, Gymesen vagyis a Csitári 
he gyek alatt fekvő felvidéki helységekben, 
Du naföldváron, 2007-ben a budapesti Vá-
ros major Plébánia templomában, Csil lag-
bér cen, a Deák-téri evangélikus temp lom-
ban, Nyugat-Magyarország Kemenesalja 
fal vaiban, Sárváron és még várnak rá a 
dél vi déki és kárpátaljai meghívások mellett 
a len gyelországi felkérések is.

A kulturális diplomácia törvényeinek 
ér te lmében a Polifónia Kórus vendégül 
látta Négy faluban négy alkalommal a Ke-
me nes ma gasi Ének- és Citera Együttest, 
az ó be cse i Schola Cantorum kórust, a 
dunaföldvári Can temus kórust.

A Polifónia Kórus nemzetközi elismeré-
se volt az is amikor a budapesti Erkel-Kó-
russal e gyütt Bárdos Lajos: Régi táncdal öt 
részes kó rusművét énekelték.

Gyekó András segítette Sándor Márta 
bar casági népdalgyűjtéseit, és Seres András 
is sokszor konzultált gyűjtése zenei a nya gá-
ról a tanár úrral. Értékelte és ta nul má nyoz ta 
Farkas Ferenc zeneszerző barcasági nép-
dalgyűjtéseit is. Ezen eredményeket a „Hét-
falusi Borica tánc” hegedűre és zon go rára 

Bencze Mihály

 G y e r k ó  A n d r á s

írt virtuóz szerzeményeiben dolgozta fel. 
Jagamus János a romániai magyar kó rus-
gyűjteményeiben is említi, amit a Kri te ri on 
Könyvkiadó jelenttetett meg. Farkas Fe renc 
pedig a Franciaország Tour vá ro sá ban tar-
tott Európai Kórusfesztivál elnöke is volt, 
ahol a tanár úr is szerepelt.

Gyerkó András szabadidejében Nagy 
E lek (Méhes György) könyveit olvassa és 
Ká nyádi Sándor verseinek dallamvilágát 
szív ja magába. Kedvenc zeneszerzője Mo zart 
mellett Kodály. Napi tevékenységében ők is 
inspiráljak, a csipkéző fantáziákon is át törő 
ősi magyar dallamokkal együtt, mint a „Kállai 
kettős” és a „Tiszán innen Dunán túl”.

Gyerkó András a hétfalusi Mozartunk 
é let művének hátországa a szerető családján 
kí vül a második családja, a Polifónia Kórus, 
ne vezetesen: Kovács Izabella, Soós Sárika, 
Göd ri Éva, Gyerkó Éva, Nagy Katalin, 
Gom bás Magda, Csukás Izabella, Kovács 
Klá ra, Nagy Klára, Gyerkó Nóémi, Crăciun 
Ve ronica, Soós Marika, Bíró Csilla, Kovács 
Já  nos, Nagy András, Bajkó Sándor, Gócza 
Ist  ván, Kádár András és ifj. Kádár Andás.

1998-ban a Romániai Magyar Pe da gó-
gu  sok Szövetsége tanári és karvezetői te-
vé  kenységét elismerő oklevéllel jutalmazta. 

2001-ben a Romániai Magyar Dal szö-
vet ség pedig a Márkus Albert díjjal tűntette 
ki, amire nagyon büszke, hisz a Ze ne a ka-
dé mián kedvenc tanára volt.

2007-ben a Tanügyi Minisztérium ér de-
mes tanári oklevéllel méltatta.

*
És íme elérkezett az a nap is amikor 

a bar casági csángóság szeretett fiának 
Gyer kó Andrásnak átadhatja a Zajzoni 
Rab Ist ván díjat. 

*
Fogadja szeretettel Tanár Úr és Is ten 

Éltesse!

Hétfalusi csángó ház a millenniumi 
kiállításon

Bálint Zoltán és Jámbor Lajos műépí
tészek tervei alapján készült magyar 
pavilon az 1900-as párizsi világkiál

lításon

Kovács Lehel István

Annak ellenére, hogy az 1871. november 
6-án „Műveltség–Szabadság” jel mon dat tal 
megnyitott hosszúfalusi fafaragászati is kola 
történetéről sokat tudunk, minta kin csét, 
megvalósításait már kevésbé ismerjük. Egy 
pár itt készített oltár, egy ládáról készült rajz, 
pár szétmálló vázlat maradt csak hátra, a 
többi valahogy elveszett, elkallódott az i dők 
során, legfőképp az államosításkor, mert az 
iskola udvarán rakott máglya nem ked vezett 
a papíroknak és a famunkáknak. Mennyivel 
gazdagabbak lennénk ma, ha an nak idején 
lett volna fényképezőgép, vagy leg alább a 
kiállítás tárgyait valaki lerajzolta volna.

A mintakincs kialakításához, az iskola 
si ke reihez természetszerűen kötődik Kup-
csay János neve. A mün che ni szobrászati 
a kadémiát végzett tehetséges művész 
1873. feb ruár 27-én foglalta el állását és 
meg kezdte a rajz, mintázás és a fa fa ra gá-
szat oktatását. Kupcsay János 1895 után 
Bras sóban folytatta tevékenységét, amikor 
mi niszteri rendelet következtében, a hosz-
szúfalusi fafaragászati iskolát e gye sítették 
a brassói állami közép kereskedelmi és 
faipari is ko lá val, és ez Brassóba költözött.

Az iskola történetéről, Kupcsay János 
é let útjáról több cikk is megjelent már a Hét
fa lu hasábjain, most próbáljuk meg össze-
fog lalni és bemutatni azokat a kiemelkedő 
kiál lításokat, amelyeken a hosszúfalusi 
fa fa ragászati, majd később a brassói faipari 
is kola diákjai, tanárai részt vettek. Az iskola 
szá mos kiállításon részt vett, díjakat nyert. 
Négy kiállításról azonban rendkívüli módon 
szól nunk kell, nem csak azért, mert az iskola 
é letében jelentős kiállítások vol tak, hanem 
el sősorban azért, mert az iskola révén a 
tel jes hét fa lusi csángó-magyar nemzeti 
kö zön séget képviseltetni lehetett e zeken a 
ki ál lításokon. Csángó szobát, csángó há-
zat, nép rajzi gyűj teményeket, szőtteseket, 
házi i pari kellékeket stb. mutattak be az is-
ko lá hoz, és főleg Kupcsay Jánoshoz közel-
álló sze  mé lyek. Noha az utolsó két kiállítás 
meg szer vezésekor az iskola – és Kup csay 
– már Bras sóba költözött, a Hétfaluval való 
szo ros e gyütt működés megmaradt, sőt a 
ki állításokon jelen voltak a még hosszú fa-
lu ban készített munkadarabok is.

Az 1877-es kolozsvári iparmű-tör té-
ne ti kiállítás

1877-ben Kupcsay János és diákjai Ko-
lozsváron képviselték az is ko lát 534 rajz zal, 
43 or namenttel és fríztanulmánnyal, va la mint 
121 faragvánnyal. A költségek fe de  zésére a 
kormány 50 forint ál lamsegélyt a dott. A ko-
lozsvári i parmű-történeti ki ál lí tá son részt vevő 
munkákról a Kelet 1877. é vi 281 és 282 szá-
mai a leg na gyobb e lis me réssel nyilatkoztak.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
A megküldött 121 mun ká ból 73 mű-

fa rag vány adatott el 91 forint 70 krajcár 
ér ték ben.

A Kelet így számol be az iskoláról: „A 
hosszú falusi fa fa ra gászati iskola egyike 
az erdélyi részekben 1867 óta oly szép 
szám  mal létesített állami intézetek közül 
a leg ne ve ze te seb bek nek. Az ipar minden 
á gára jótékony befolyást gyakorol, meg 
tanítjanövendékeit,hogymindennemű
nyers anyagnak, me lyek mes ter sé güknél 
fogva kezük alá kerülnek, ne mes alakot, 
műformátkölcsönözzönésművészetével
megszázszorozza a ma gá ban kevés értékkel 
bíróanyagbecsét.A fafaragónak, kő
faragónak, fa ze kas nak, lakatosnak stb. ad 
kezébe ke nye ret.” A kiállítás anyaga közül 
kiválóan mű vé szi kivitelűek a Far kas Ede, 
Farkas István és Sánek Samu mintázásai. 
Kupcsay Já nos művei: egy Krisztus-alak 
kereszten. A gyö nyörű mű Trefort Á gos-
ton közoktatási mi niszter tulajdona (ára 
50 forint volt), egy ál ló tehén (25 forint). 
Sánek Samu művei: fek vő szarvas – „rit ka 
ügyességrőlésépízlésrőlbeszél” (ára 150 
forint), zseb ó ra tartó, fényképráma „melyen 
aláomló sza badon álló ki fa ra gott zsineg
szálakdicsérikanövendékkezét”, kehely, 
cse me  ge vil la. Az iskola tanulói közöl még 
ki tűn tek: László Gyula, Sá nek Ist ván, 
Csórik Já nos, Vagner Adolf, Mina János, 
Páljános György, Köllő Miklós, Kis Jenő.

Az 1885. évi országos kiállítás
1885. május 2-án nyitotta meg kapuit 

Bu da pesten az Or szágos Kiállítás. Az 
iskolát Ve res Sándor igazgató és Kup csay 
János kép viselték számos diák jelenlété-
ben.

Veres Sándor és Kupcsay János köz re-
mű ködési érmét s díszoklevelet nyertek a 
tan műhely je les ve zetéséért. A díszokle-
velet ma ga Ru dolf trón örökös írta alá. Az 
akkor a lapított MűvésziIparcímű fo lyó irat 
is elis me rően szólt a hosszúfalusi iskoláról.

Az országos kiállításon tizenöt néprajzi 
szo bát ren dez tek be: erdélyi hétfalusi csán-
gó-magyar szoba, székely szoba, al dunai 
csán gó szoba, kalotaszegi, torockói, bolgár, 
hu  nyad me gye i román, békéscsabai, gö mö-
ri, szepesi, erdélyi szász, bor sód megyei, 
tót, szerb és alföldi román. A hétfalusi 
csángó szo  ba előkelő helyen, éppen a 
be já rat tal szem ben volt. A hét fa lu si ak lak-
be ren de zé sét, iparát felfedő néprajzi szoba 
Binder La jos i parfelügyelő és Nagy Gyula 
brassói er dő felügyelő munkáját di cséri. A 
kapu felett ez állt: „Istensegedelmévelépí
tette e la kot Fehér Péter és neje 1880ban”.

A szoba belső berendezésében ágy, fa ló-
ca, asztal, tu li pá nos pad a ruhaneműk tá ro-
lására, továbbá képek, takarók és ab la kok, 
ez utóbbiak a merenderuhákkal fi gyel he tők 
meg – le ve les piros és kék szö ve tek kel 
díszítve. Szintoly szövetből ké szült az ágy-
nemű is, amelyeknek egymásra hal mo zott 
sokasága az ágyat a mennyezetig e melte fel 

úgy, hogy az fő ékessége lett a szo bának, a 
sajátos vánkos-csúcs dí szí tés sel és a széles 
ki var rá sokkal egyetemben, a me lyek a ván-
kos mindkét oldalán lát szot tak.

A fogason, a falakon és a kendőszegen 
ér dekes korsók, cif ra tálak lógtak – nagy-
ré szük barcaújfalusi készítmény, – köz tük 
az elmés szerkezetű bűvös korsó, továbbá 
szőt tes ken dők, meg a könyökös és a lájbi-
bun da. Két gyapjúcserge fedte a fa lócát és 
a nyugágyat, míg a szék kis virágossal, az 
asztal pedig szőtt csángó abrosszal volt 
le takarva. Az ajtó mellett egy tu li pá nos 
dí szí tésű sótartó, az asztalon egy embe-
ralakot áb rázoló cse rép gyertyatartó, a me-
nyecske lá dában pedig vásznak tö rül kö-
zőkendők gaz dagították a szobát. Minden 
a nép há zi  i pa rá nak a terméke volt, mely a 
szor gal mas asszonyok írott gu zsa lyá ról, 
mo tol lá já ról, és egészen kezdetleges osz-
továtájáról ke  rült elő. A hétfalusi szobában 
található pár darab viaszgyertya, szap pan 
és talpbőr nagy részt Türkös községből 
való házi i par mű  vek voltak.

A hétfalusi csángó szoba alakjai épp azt 
a je le ne tet mu tat ták be, amikor a csángó 
a pának férjnél lé vő me nyecs ke-lá nya ün-
nep lő ruhában benéz egy percre özvegy 
é  des ap já hoz.

Az öreg a falócán heverve tartja délutáni 
pi henőjét, ke zé ben nyitott Bibliával. Fiatal 
lá nya, egyszerű házi ruhában a te rített asz-
talt szedi le, míg a másik népviseletben 
mu tat ja be ma gát, derekán széles réz-övvel, 
kö söntyűvel.

A fiatal legény a tűzhely előtt áll, éppen 
az erdőre készül tű zifáért, a vállán keresztül 
van vetve a nagy kerékkötő vagy er dő lő 
lánc, jobb kezében erdőlő fészi, s maga épp 
pa  pír szi var ká ra akar rágyújtani.

A millenniumi kiállítás
Ferenc József, Ausztria császára és Ma-

gyar ország ki rá lya nyitotta meg 1896. má-
jus 2-án, Budapesten, az ezredévi ki ál lítás. 
Az Ezredéves Országos Kiállítás valóban 
le nyűgözte a ha zai és külföldi látogatóit. 
265 pa vilonja a Városliget felét fog lal ta el. 
1896 em lékét sok-sok maradandó alkotás 
ö rö kí tette meg a fővárosban és szerte az 
or szág ban. Ekkor épült meg a kon tinens 
első föld alattija és a Millenáris sporttelep. 
Át ad ták a mai Szabadság-hidat, a Kúria 
pa lo táját, az Iparművészeti Mú zeumot. 
Fel a vat ták a Kassai Dómot. Megnyitották a 
Vas  ka pu csatornát, ötszáz új népiskolát ad-
tak át rendeltetésének, or szág szerte em lék-
műveket emeltek – köztük a brassói Cenk 
te tőn lévő Honfoglalóhős em lék mű vét.

Az egy éve Brassóba költözött és össze-
vont iskolát szá mos tanár képviselte a mil-
len niumi kiállításon.

Báró Dániel Ernő kereskedelemügyi 
mi nisz ter a ki ál lí tást bezáró beszédében 

el is me  rően szólt a brassói iskoláról. Ki-
tün te tést és közreműködési érmét kaptak a 
kö vet kező tanárok: Or bán Ferenc igazgató 
gon dos vezetéséért, Kupcsay János ki vá ló 
e  redményekért, gya kor la ti irányú ta ní tá-
sá ért, szabatos és mű vészi kivitelezéséért, 
Sik lódy István és Schuller János si ke res 
szak ta nításáért Vágó Antal pedig köz re-
mű kö dé séért.

A Fehér megyei cigánysátor és a Vesz-
prém megyei szent gaáli ház mellett épült 
fel a millenniumi kiállításon a hét fa lusi 
csán gó ház, amely a hétfalusiak néprajzi 
gyűj te ményét, há zi ipari kellékeit mutatta 
be. Itt kap tak helyet SiposJánosnéBereczki
An na csángó szőttesei is. A Hétfalu 1906-
os szá ma így számol be az eseményről: 
„Időtésanyagiáldozatotnemkímélve,
saját költ ségén, az 1896. évi ezredéves 
ki ál lí tás egész tar tama alatt, a kiállítás te
rületénállandóanaszőttesekárusításával
és Európaszerte való ter jesz té sé vel foglal
kozott, még pedig úgy a nya gi ak ban, mint 
erkölcsiekben,mindenreménytfelülmúló
eredménnyel.” A csán gók nagyasszonyától 
ma ga Erzsébet ki rály né is vásárolt.

A hosszúfalusi iskola volt növendéke, 
az ak kor Bu da pes ten élő, Münchenből 
frissen vissza tért Istók János a mil len ni umi 
ün nep ség bandériumáról készített lovas 
szobrokat, s már ez is jelentős sikernek 
könyvelhető el, hisz vissza szo rí tot ta az 
oszt rák pá lyá zókat.

Az 1900. évi párizsi világkiállítás
Egy másik híres kiállítás melyen részt 

vett az iskola az az 1900-iki párizsi vi lág ki-
ál lí tás volt. Az ipariskolák csak e gyé ni leg, 
vagyis is kolánként kü lön-külön jelenhettek 
meg, cso  por to sítva iparágak szerint. Az 
iskolák ki állítása a raj zo kon és ki sebb 
számú min tá zatokon kívül különösen ipari 
ké szít mé nyek  ből állhatott. Az al ko tásokon 
különösen az iparművészeti i rányt kellett 
ki hang sú lyoz ni, lehetőleg nagy hangsúly 
fek tetve a ma gyar jellegre, magyar díszítő 
motívumokra. A kész i par ter mé keket úgy 
kellett össze ál lí tani, hogy ismétlések ne 
legyenek, min den egyes iskola más-más 
tárgyat kellett ké  szít sen. A hazai i paroktatás 

egészét be kel lett mutatni: a szerkezetét, a 
rend szert, a melyet követett, eredményeket, 
a me lye ket addig e lért.

A brassói iskola a magyar részleg szá má-
ra kialakított sza lonba egy úri dol go zó szo -
bá ba való diófa pamlagot, két sza lon be li 
asztalkát és tükröt, diófából készült szo bor 
áll vá nyo kat, a király márványreliefjének 
di ófa keretét, a kőipari szakosztály de ko-
ra tív építési dí szí téseket küldött.

A kiállítás zsűrije a legtöbb szavazattal a 
ma gyar i par ok tatásnak a legnagyobb ki ál-
lí  tási kitüntetést, a grand prix-t í tél te meg.

A Vasárnapi Újság 1900/34. száma 
így szá mol be a magyar sikerről: „Nagy 
diadaltaratottafranciaközönségésabí
rálóbizottságelőttamagyariparművészet.
Amagyarbútoroknak,zománcműveknekés
bőrmunkáknak,amelyekenleginkábbérvé
nyesültamagyardíszítőstílus,igennagy
a ke le tük és a ki ál lí tot tak ból sok példányt 
rendelnekmeg.Aművészetioktatás,ane
velés és köz ok ta tás terén elért eredmények 
fe lülmúlnak min den várakozást.”

Hegedűs Sándor kereskedelemügyi 
mi nisz ter az 1900. é vi párizsi nemzetközi 
ki ál  lí tá son az iparművészet különböző á gai 
kö rébe tartozó tárgyakat vásárolt abból a 
cél ból, hogy a ha zai iparoktatási intézetek 
a tanítás céljaira a szükséges min ta tár gyak-
kal ren del kez ze nek. Így a brassói iskola is 
ka pott fá ból faragott tárgyakat, bútorokat, 
be rakott fa mun ká kat.

Istók János, a hosszúfalusi iskola diákja, 
1898-ban, Köllő Miklós budapesti mű ter-
mé ben készítette el a Cézár (figyelőkutya) 
cí mű vörös márvány szobrot, amely az 
1900-as Pá rizsi Világkiállítás el is merését 
von ta maga után, s sikeréért az alig 100 
ta got számláló UnionInternationaledes
Beaux Arts örökös tagjává választotta Is-
tó kot. Mint később mindegyik szob rához, 
eh hez is személyes élmény fűződött: Cézár 
Stróbl A la jos kutyája volt, egy hatalmas 
an gol dog, amelyre Stróbl mes ter jókedvé-
ben o roszlánbőrt húzott és így ijesztgette 
ba rá ta it, ven dégeit. A szobrot ké sőbb a 
Szép mű vészeti Múzeum vá sá rol ta meg. 
A szo bor miniatűr bronzváltozatai gyakran 
sze re peltek le vélnehezékként különféle 
auk ció kon, még 2003-ban is, kőből fa-
ragott é let  nagyságú változata pedig a 
Vidámpark e gyik sé tá nyát díszíti.

Kovács Lehel István

 E g y  i s k o l a  k i á l l í t á s a i

IstókJános:Cézar(Caesar),afigyelőkutya


