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dr. Székely Levente

Hétfalu vidékének természeti kincsei
A hétfalusi ember az utóbbi években so-

kat olvasott és ma is olvas szülőföldjéről, 
el sősorban a vidék történelmi, néprajzi és 
kul turális viszonyairól. Alapos in for má-
ció kat találunk népi hagyományainkról, 
sze mé lyiségeinkről, műemlékeinkről, 
nyel vünkről, tájszólásainkról és mindenről, 
amit az itt élő csángó vagy nem csángó em-
ber alkotott az idők folyamán. Persze van 
miről írni, műemlékeink is vannak, ha bár 
Négyfaluban ezek lemaradtak a tu ris tákat 
informálni kívánó többnyelvű táb lák ról! Így 
az idegenek majd nem fognak tud ni rólunk!

Nem kell elfeledni azonban, hogy 
más fé le műemlékeink is vannak, ame-
lyeket nem az ember alkotott. Ezeket a 
ter mé szet alkotta vagy Isten, higgye min-
denki a hogyan akarja. Majdnem soha 
senkinek nem jutott eszébe ezekről írni. 
Idegenek jöt tek ide, ezelőtt, mint Orbán 
Balázs. Igaz az akkori embernek bizto-
san más vi szo nya i voltak a környezettel. 
Akkor az em be rek teljes összhangban 
éltek a ter mé szet tel, amely eltartotta 
őket. A csángó em bert a szántóföld meg 
a tehén, a mo kányt pedig a juh és a lege-
lő. Az akkori ide való parasztember nem 
tanulmányozta a természetet de biztosan 
többet tudott ró la, mint a mai átlagember.

Környezetünket és természeti ér té kein-
ket elsősorban idegenek kutatták és ta-
nul mányozták ezelőtt. Egyesek közülük 
itt éltek, mások csak a hegyeinket járták 
jó száz évvel ezelőtt. Nagy érdeme volt 
eb ben főleg a szászoknak meg jópár 
ma gyar nak is, főleg Brassóból. Az er-
délyi szá szok már 1841-ben létrehozták 
Sze ben ben az Erdélyt tanulmányozó 
tár sa sa gukat (Verein für Siebenbürgische 
Lan deskunde), majd 1849-ben Michael 
Bielz geológus (1787–1866), Carl Fuss 
en to mológus (1817–1874), Ludwig Neu-
ge boren paleontológus (1806–1887) és 
Mi chael Fuss botanikus (1816–1883) 
lét re hozza a Nagyszebeni Erdélyi Ter mé-
szet tudományos Társaságot (Sieben bür
gischen Verein für Natur wissen schaf ten 
zu Hermannstadt). Ennek külső mun-
ka társai éltek és dolgoztak Brassóban. 
Jár ták környező hegyeinket, a Nagy kő-
ha vast, a Csukást, lerakva azok flórája és 
faunája megismerésének alapjait.

Hétfaluban is sokan jártak. Így F. Ho-
rnung, aki a brassói evangélikus líceum 
ta nára volt, rovarokat gyűjtött e vidéken. 
Úgy szintén Klement Robert Viktor fény-

ké pész Előpatakról. Ők mind a szebeni 
tár saság munkatársai voltak, kutatási 
ered ményeiket pedig dr. Daniel Czekelius 
cent ralizálta Szebenben, ahol 1897-ben ki-
ad ta Erdély lepkefaunájának az első teljes 
mo nográfiáját. Négyfaluban is létezett a 
hosszú falusi állami polgári fiú és le ány-
is ko lában (a mai építészeti líceum) egy 
Si mon Ferenc nevű tanár, aki az 1900-as 
é vekben rovargyűjteményt hozott létre. 
Hogy ez milyen volt nem tudjuk, de az 
biz tos, hogy az iskolának elég komoly 
könyv tára lehetett abban az időben. 1918 
után a könyvek az iskola padlására ke rül-
tek, ahol valamennyi meg fellelhető volt 
az 1950-es években is. Később elhordták 
va lahová.

A tatrangiak közül vajon hányan 
tudják, hogy a magyarok legnagyobb 
Afrika-ku ta tója és vadásza élt közöttük. 
Va dász köny vei ma is évente jelennek 
meg. Kit ten berger Kálmán (1881–1958) 
itt Hét fa lu vidékén kezdett el vadászni, 
a Tat rang, Zajzon, Garcsin völgyében, a 
Nagy kő havason és a Csukáson. Tatrangban 
volt falusi tanító 1902-ben. Ugyanazon 
év de cemberében levelet kapott Bu da-
pest ről, hogy afrikai vadászkirándulásra 
hív ták. 1902 Karácsonya idején elhagyta 
Tat rangot és 1903 január közepén már az 
afrikai Mombasa kikötőjébe érkezett. In nen 
indult a fekete kontinens felé, de ha jobban 
meggondoljuk tulajdonképpen Tat rangból.

Türkösben éltek azonban lehet az 
ak kori Erdély leghíresebb madarászai: 
Haus mannék. Wilhelm Hausmann 
(1822–1900) és a fia Ernst Hausmann 
(1865–1942), habár amatőr ornitológusok 
vol tak a tudományos világ mégis elismerte 
őket. Kitűnő taxidermisták (állat-kitömők) 
és komoly vadászok lehettek. 1895-ben 
Gri gore Antipa is vásárolt tőlük kitömött 
ma darakat, az akkor még fiatal bukaresti 
mú zeum részére, amely már régóta az 
„Antipa” nevet viseli. Hausmannék tu do-
mányos munkát is végeztek, több szak lap-
ban közöltek megfigyeléseket a vidék ma-
dárvilágáról. Bizonyára a szakállas ke selyű 
(Grypaetus barbatus) kiir tá sá ban is fontos 
szerepük lehetett, mert nagy va dászok 
is voltak. Ez a madár a Csukás hegy ség 
jelképes madara volt. Egy ha tal mas sas, 
amely széttárt szárnyakkal meg haladta a 2 
métert. Ajaka alatti fekete tol lazatáról kapta 
a szakállas sas nevet, egyéb ként sötét na-
rancssárga, de csak volt mert már több mint 

80 éve kipusztult az ország faunájából. A 
Zăgan hegy, amely a Csukás egyik része 
éppen erről a madárról van elnevezve. A 
„zăgan” a sza kállas keselyű román neve. 
Ma még él a Kaukázusban, az Altájban, a 
Tibetben és a Himalájában. Európában is 
még meg lelhető a Pireneusokban, az Al-
pok ban és Kréta szigetén. 4000 méter ma-
gas ra is felszáll és általában egy 200–400 
négy zetkilóméteres területen repül, de 
min dig visszatér a szülőhelyére. 50 évig is 
él het. A tojó két tojást tojik, 55 napig kotol 
de mindig csak egy fiókát nevel fel. Talán 
az utóbbi évek egyik jó híre az volt ,hogy 
egy pár szakállas keselyű feszkel ismét 80 
év után Turnu Severin mellett, a To pol niţa-i 
barlang környékén. Csak ne men jen vissza 
Kréta szigetére!

Hausmannék madárgyűjteménye a 
Bar casági Szász Múzeum tulajdonába 
ke rült, majd 1948-ban amikor ez a mú ze-
um megszűnt létezni, átkerültek a frissen 
lé tesített Brassói Erdészeti Egyetemre, 
a hol ma is megvannak az első emeleti 
(zárt) múzeumban. A Barcasági Szász 
Mú zeum természetrajzi részlege 1908-
ban létesült. Az 1948-as felszámolásával 
a zonban Brassó lett az ország egyetlen 
nagy városa, ahol nincs természetrajzi 
múzeum. Pedig erre nagy szükség lenne, 
ha természeti környezetünkre gondo-
lunk. Mú zeum nincs, de Brassó mégis 
a leg híresebb medveváros a világon.

Két híres természettudósa is volt abban 
az időben Brassónak. Ők jártak ki Hét-
falu vi dékének hegyeibe. Méhely Lajos 
(1862–1953) 1885-ben került Brassóba. 
A brassói Állami Főreáliskola (amit ma 

Uni rea-nak ismernek) a ter mé szet rajz-
ta nára volt. 1890-ben Friedrich Deubel 
bo garász társaságában kutatta Hétfalu és 
Bod zaforduló hegyeit. Elsősorban ro va-
rok kal és főleg a méhekkel foglalkozott. 
Kap csolatban volt Erdély és Ma gyar-
or szág leghíresebb tudósaival, köztük 
Daniel Cze keliusszal is Nagyszebenből. 
1896-ban visszatért Budapestre ahol a 
Magyar Nem zeti Múzeum állattárához 
került, 1912-ben pedig ennek igazgatója 
lett. A Ma gyar Tudományos Akadémia 
tagja 1912 után. Különféle állatcsoportok 
fej lő dés és rendszertanával foglalkozott. 
Az első világháborút biológiai ma gya-
rá za tok kal igyekezett igazolni. Előbb a 
dar wi niz mus leple alatt, majd nyíltan hir-
dette a faj vé delem reakciós eszméjét a Cél 
fo lyó i rat ban, amelyet maga szerkesztett. 
Mi u tán tevékenységét több tudós elítélte, 
1930-ban lemondott akadémiai tagságáról. 
Ma gáévá tette a fasiszta ideológiát. 1945 
után a Népbíróság mint népellenes és há-
bo rús bűnöst súlyos fegyházbüntetésre 
í tél te. Budapesten halt meg 1953-ban.

Mindmáig a vidék leghíresebb ter-
mé szet kutatójának Friedrich Deubelt 
tekintik a brassóiak. Friedrich Deubel 
1845 január 13-án született Brassóban. 
Ter mé szet rajz tanára az iskolában Josef 
Traugott Me schen dörfer (1832–1919), 
már gye rek ként felkeltette benne a ter-
mészeti tár gyak gyűjtése és meg is me ré se 
iránti ked vet. 1868-ban Deubel Né met-
országba u ta  zott, ahol hentesinasként 
dol gozott, el sa  játítva ennek a mes ter ség-
nek az alapjait és oklevelet is kapott erről. 

(Folytatása a 2. oldalon.)

Zoo és antropomorf megalítok sora a Csukáson
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Visszatérve on nan megismerkedett 

Max von Hopff gar ten báróval Bécsből, 
aki elismert bo ga rász volt. Hopffgartentől 
meg tanulta ho gyan kell tudományosan 
ro varokat gyűj teni. Már attól kezdve 
ku tat ni kezdte a Barcaság és majdnem 
az e gész Kár pá tok bogárfaunáját. Er-
délyben kap  cso lat ban állott több szak-
emberrel, mint Karl Pet ri (Segesvár), 
Emil von Sil ber nagel (Szasz kézd), 
Michael von Ki ma kowicz és Eduard 
Albert Bielz (Nagy sze ben), hogy csak 
egy párat em lít sek. Kap  cso lat ba került 
azonban szá mot tevő eu rópai tu dóssal 
is. Több tu do má nyos tár sa ság tag ja 
volt, bogarai ma is meg ta lál ha tók hí res 
múzeumokban, Bécsben, Bu da  pes ten, 
Frankfurt am Main-ban, Sze ben ben. 
Több mint 40 rovarfajt neveztek el róla. 
1910-ben Karl Holdhaus tár sa sá gá ban 
ki ad ta A Kárpátok állatföldrajza kü 
lö nös tekintettel a bogárfaunára cí mű 
mo nográfiáját Bécsben. Egyik alapító 
tag ja volt 1908-ban a Barcasági Szász 
Ter  mészetrajzi Múzeumnak. Az is meg-
em  líteni való, hogy hentesként is sokra 
vitte. Saját szalámigyára volt Brassóban 
és hentesüzletei is. 1933 január 9-én halt 
meg, de 86 éves korában még állítólag 
gya log megmászta a Keresztényhavast. 
Ma is több turistaösvény viseli Deubel 
ne vét a Kár pá tokban, és egy hegyitúra 
egye sü let is. A szász múzeum 1948-as 
fel szá mo  lásával De ubel gyűjteményei 
is az er dé  szeti egye tem re kerültek. Ma is 
ott van nak ki állít va egy sötét függönyös 
te rem ben.

Lehetetlen a vidék növény és ál lat vi lá gát 
bemutatni egy újságcikkben és va ló já ban 
értelmetlen dolog. Csak a nö vény vi lág 
ezernél több fajt foglal magába. A leg-
fontosabbakat említem, jobban mond va 
csak felsorolom őket. Virágok: Cam pa nula 
alpina (havasi harangvirág), Iris ru thenica 
(nőszirom), Primula minima (kan kalin), 
Leontopodium alpinum (ha va si gyopár), 
Gentiana verna, Gentiana lu tea, Gentiana.
praecox (encián). Em lős állatok: őz, szar-
vas, hiúz, vadmacska, med ve, vaddisznó, 
nyest, farkas, mókus, zer ge. Halak: piszt-
ráng. Hüllők: Lacerta mu ralis, L. viridis 
(gyíkok), Anguis fra gi lis (törékeny gyík), 
Vipera berus (vi pe ra). Madarak: Tetrao 
urogallus (si ket  fajd, ahogy itt mondják, 
fajdkakas), Fal  co neumanni (kabasólyom), 
Aquila chri  saetos (szirti sas), Buteo buteo 
(e ge  részoöyv), Strix uralensis (macs ka-
ba  goly), Emberiza cia (citromsármány), 
Mo  tacilla cinerea (hegyi billegető), Tur dus 
tor quatus (ölyvös rigó), Prunella no du laris 
(szür kebegy), Anthus spinoleta (er dei pi-
tyer), Phoenicurus ochruros (rozs dafarkú), 
Ti chodroma muraria (haj nal madár), Pyrr
hula pyrrhula (süvöltő) stb.

Egy pár dologról azonban többet is kel le -
ne tudni. Egyik fontos örökzöld nö vé nyünk 
a rododendron. Erről a növényről ne  vezték 
el a Vöröshavast, mert va la mi kor még sok 
volt belőle arrafelé. Ma már megritkult, 
elsősorban az intenzíven le gelésző juh-
nyájak meg a felelőtlen tu ris ták kitaposták. 

Június-júliusban nyílnak ró zsaszín virágai. 
Természeti kincsnek te kint hető fafajtáink-
ról, a tiszafenyőről (Tax us baccata) és a 
vörösfenyőről (Larix de  cidua) biztosan 
mindenki hallott.

A nemrég Romániába visszatelepített 
hód is úgy látszik, hogy behatolt e vidékre. 
Az utóbbi évtizedben az Olt árterületén 
e lég jó mértékben elszaporodott és biztos 
fel  hatolt egy pár mellékfolyóba is. Egyik 
is  merősöm talált a tavaly egy agyonütött 
pél  dányt a Tatrang vizénél a Négyfalu 
mel  letti Eprésalja határában. Biztosan 
va la  melyik újonnan odaköltözött cigány 
ver het te agyon!

Havasaink sziklatömbjein élnek az Alo pia 
nembe tartozó orsócsigák. Valójában so-
kat közülük természeti kincsnek te kint he-
tünk. Habár az átlagember számára nem 
jelentenek sokat ezek a 2 cm-nél ki sebb 
szürkéskékes állatok, tudományos ér-
tékük felbecsülhetetlen. Az Alopia-k csak 
a Kárpátokban élnek. Mivel nagyon hely-
hezkötött életmódot folytatnak, majd-
nem minden hegységben önálló fajokat 
ké peznek (kárpáti endemizmusok). Sőt 
egyes sziklacsoportokon önálló alfajaik 
van nak. A legtöbb fajuk a Bucsecsből és 
a Csukásból ismert. Legtöbbjüket Ru dolf 
és Michael Kimakowicz írta le ép pen 
erről a vidékről. Most száz éve jártak 
é vente erre Szebenből ezekért a csi gá kért. 
A Nagykőhavason az Alopia re ga lis él. A 
Csukásban több fajuk elő for dul, mint az 
Alopia nefasta (Bratocsa, Pi roska havas), 
Alopia canescens (Csu kás, Dungókő), 
Alopia helenae (Zăgan) és ezek alfajai.

Más elég sok természeti kincset tar tal-
mazó világ a rovarok világa. Ez a vidék 
or szágunk egyik legjobban ismert területe 
a rovarokat tekintve. Csak a lepkék közül 
majd nem 1500 faj van innen kimutatva. 
Ro mániában körülbelül 4000 lepkefaj 
for dul elő. Legfontosabb lepkéink a ha va-
so kon élnek. Főleg a Csukásban található 
jó pár havasi-alhavasi faj amelyik a Kár pá-
tokban csak a Kárpát-kanyar és túl ol dalt a 
Bucsecs hegység havasi rétjein él. Egyik 
ilyen a Grammia quenseli, havasi med-
velepke. Ez egy arkto-alpin faj, a me lyik a 
sarkköri vidékeken és Szi bé riá ban elterjedt. 
Délebbre csak a hegyek te tején él. Él az Al-
pokban is, de az egész Kár pát-vonulatban, 
beleértve a Tátrát is, csak a Bucsecsből és 
a Csukásból is mert. Tipikus magashegyi 
nappali lep ké ink az Erebia nembe tartozó 
sze re csen lep kék. Jégkorszakbeli marad-
ványfajok ezek. A hegyeken járó ember 
általában mind sötétbarnának látja őket, pe-
dig több fa juk él hegyeinkben, amelyek jól 
kü lön böz nek egymástól. A Csukásban elő-
for du ló legfontosabbak az Erebia sudetica 
és az Erebia melas carpathicola, a me lyik 
úgyszintén kárpáti endemizmus. A lep kék 
általában a sziklafalakon repülnek, sok-
szor olyan helyen ahol az ember szár nyak 
hiányában nem követheti őket. U gyan csak 
Négyfalu vidékéről volt jelezve 1990-ben 
a Heliothis nubigera legelső pél dánya 
Erdélyből, valamint a Tatrang vi ze melletti 
Estere dombról a Lampides bo eticus. Ezek 
trópusi vándorfajok, a me lyek nagy ritkán 

eljutnak Közép-Eu ró pa vidékeire.
Legismertebb földtani csoda Hétfalu 

vi déken a Pürkerec határában levő kö-
vü letszikla. A falutól délkeletre található 
kö rülbelül 200 négyzetméteres mész kő-
tömb első pillantásra egyszerű kőtömb 
be nyo mását kelti. Jobban megvizsgálva 
azon ban korallok, rákok, kagylók, csigák 
kö vült maradványait találhatjuk benne. Olist
holit néven került a geológiai iro da lom ba, 
miután Dan Patrulius geológus 1954-ben 
leírta. Felső jura- és krétakori ten geri állatok 
vázait tartalmazza, Zeil le ri na, Terebratulina 
csigákat stb. Ilyen kép ződmények Sinaián, 
Moroieni-ben is elő fordulnak de a pürke-
reci a leg hí re sebb. Egyben Romániaban 
a le hető leg é pebb állapotban megmaradt 
korall zá tony. Ehhez hasonlóak csak a Kri-
mi fél szi geten fordulnak még elő. A szikla 
föld ta ni rezervátum, védett terület amit meg 
kell őrizni!

Termeszetvédelmi területek léteznek még 
a Csukáson. A Zăgan csúcs kör nyé ke az 
egyik. Elsősorban botanikai vo nat kozású 
rezervátum. Endemikus nö vény fajok, Koch
leria transsylvanica, Eri simum witsmanni, 
Dianthus ki ta i be lii, Senecio rupestris 
élnek itt. Több Alopia csiga is előfordul a 
sziklákon. A má sik a Nagy Tigáj. Itt van 
még havasi gyo pár, Gentiana praecox, Iris 
rut he ni ca. A Bretócsa a csúcs alatti gya log-
fe nyő (Pinus mugo) rezervátumáról hí res.

A természeti kincsek védelméről és 
meg őrzési lehetőségeiről egy másik al-
ka lommal írnék. Elég komoly téma ez. 

A tavaly olvashattunk a Brassói La pok-
ban is a Csukás Természeti Park körül 
ki robbant botrányról. A természetvédők 
el lenzik a Csukás zajzoni oldalán, még az 
er dőzónában tervbe vett üdülő és sí pa ra-
di csom létrehozását, elsősorban a hegyen 
élő uniós törvények által védett lepkefajok 
in doklásával. Ők viszont nem tudják, hogy 

e zek a fajok nem az erdőben, hanem ki zá-
rólag a havasi legelőkön élnek. Inkább a 
birkanyájak legeltetésének korlátozásán 
kel lene törjék a fejüket, ha tényleg meg 
a karnak védeni valamit. Csak Ro má ni á ban 
lehet még legelésző nyájakat látni ter mé-
szetvédelmi területeken! A legnagyobb kárt 
éppen ezek teszik a növényzet le rá gá sával 
és kitaposásával. Máshol ilyesmi nin csen. 
Egy hónappal ezelőtt Románia egy millió 
euró büntetést kapott az Uniótól, mert 
nem teljesítette a védett ma dár fa jok ról 
előirt követelményeket. Az is igaz, hogy 
természetvédelmi hivatalaink is tele van nak 
mindenféle politikai és rokonsági a la pon 
kinevezett „mindentudókkal”. So kat is csi-
nálnak és „nagyon jól értenek hoz zá”! Elég 
ha csak a brassói ter mé szet védelmi hatóság 
honlapján megnézem a megyénkben élő 
védett rovarfajok lis tá ját. Az ott felsorolt 
állatok fele a va ló ság ban nem is él Brassó 
megyében, vagy nem védett faj! Sajnos 
ez így van.

*
A szerkesztőség megjegyzése:
Hausmannék munkásságát jól il luszt-

rál ja az is, hogy Brehm Alfréd mo nu men-
tá lis munkájában, Az állatok világában, 
ez áll a kis héja címszónál: „A kis héja 
(rö vidujjú karvaly, vagy héja, Accipiter 
bre  vipes) nevezetes ragadozó ritkaság, 
Ma gyarországon rend kí vül ritka vendég, 
a melyből eddig mindössze két biztos pél-
dány került meg és pedig mind a kettő 
Er délyből. Az elsőt Haus mann Ernő lőtte 
1904. augusztus 22-én Tür kösön; ez a 
Ma  dártani Intézetben van, – a másikat a 
Ko  lozsvár melletti Bá cson lőtte Führer 
La jos 1912. május 7-én. Ez a példány a 
ko  lozs vári múzeumban van.”

Munkásságáról bővebben: Keve-Klei-
ner András: Hausmann Ernő In: Aquila, 
ISSN 0374-5708 , 1943. 50. évf. 424. old.

dr. Székely Levente

Hétfalu vidékének természeti kincsei

A szakállas keselyű (Grypaetus barbatus), forrás: Wikipedia 

Orbán Irma

Benedek Elek - gyermekek cimborája
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Egész írói gyakorlatában az új gyer-

mek irodalom megteremtésén fáradozik, 
a gyermekek szellemét, nyelvét, ízlését 
ne mesíti műveivel.

1885-ben Székely tündérország, 1888-
ban Székely mesemondó és 1894–96-ban 
5 kötetben Magyar mese és mon da világ 
című mesegyűjteményével je lent kezik 
és e művekkel a gyermek és if júsági 
irodalom új korszaka kezdődik el. 
Anyagát különböző népköltési gyűj té-
sek ből, lappangó gyűjteményekből és 

sa ját gyűjtéséből vette.
Meséiből a gyermekolvasók op ti miz-

must sajátítanak el és azt a meséi etikát 
mely nek alapjai – Faragó József szerint 
„a szülők és testvérek szeretete az ö re 
gek tisztelete, az igazmondás, az a dott 
szó szentsége, a jótétemény vi szon  zása, 
a gyöngék, az elesettek meg se  gítése... 
a jó jutalma és a gonosz bün  tetése, az 
elnyomott kicsi győzelme az elnyomó 
naggyal szemben, a pozitív hős diadala 
a negatív hős felett”.

(Folytatjuk.)
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Bencze Mihály, Kovács Lehel István

D u n a T V  -  H a z a  a  m a g a s b a n
A trianoni, majd a párizsi békediktátum 

és a Kárpát-medencét elárasztó szo ci a lis-
ta, kommunista rémuralom a szét da ra bolt 
magyarságot véglegesnek tűnő a gó ni ába 
süllyesztette. Irók, művészek, tu dó sok 
néha felemelték szavukat az igaz ság-
talanság ellen, de hamar elnémította a 
hatalom. Illyés Gyula volt az, aki a szét-
ron csolt térkép fölé hajolva megálmodta 
„a haza a magasban fogalmát”, amivel 
a szel lemi vérkeringést újra indíthatta. 
Ne künk barcasági csángóknak a haza fo-
gal ma az anyanyelvre zsugorodott. Végül 
az Illyés Gyula álmát nem a Nobel bi zott-
ság, hanem a Duna TV valósította meg 
„Történelmi reménytelenségben, nem zeti 
nyelvünk sok évtizedes ül döz te tésében 
meggyötört lelkek lob ban nak örömre, va-
lahányszor kék szárnyú si rályok kezdenek 
immár sok ezer kép er nyőn tovaröppenni, 
valahányszor csa ládi körökben fölhangzik 
a bol dog kiáltás: DUNATÉVÉ!” Illyés 
Gyula u tódja Sütő András ezt a monda-
tot száz ez rek nevében fogalmazta meg 
1993-ban. A Duna Televízió megszüle-
tése egyet len egy alkotással rokonítható, 
a Lánchíd meg építésével. Mert ahogyan 
a Lánchíd össze köti a Duna két partját, 
úgy köti össze a Duna Televízió is az öt 
földrészen élő ma gyarságot. A Duna Te-
levízió 1992 ka rá csony estéjén II. János 
pápa áldásával su gározta első adását, 
azzal a hittel és bi zo nyossággal, hogy az 
embernek több há za, több otthona, sőt több 
hazája is lehet, de nemzete és anyanyelve 
csak egy. A Du na Televízió, amelyet a 
történelmi tra u mák orvoslásának igénye 
hozott létre, o lyan különleges közszolgá-
lati médium, amely rámutat közös szellemi 
égboltunk fény pontjaira, mindig, minden 
esetben ke re si a konszenzust és megteremti 
az össze tartozás érzésének csodáját. Ez 
a szel lemiség nemcsak egyes műsoraira, 
ha nem az egész műsorfolyamára ér vé nyes. 

Az összmagyarság műholdas te le ví zi-
ó jának ötlete a Magyarok III. Világ ta lál-
ko zóján fogalmazódott meg 1992 nyarán 
Bu dapesten. A televízió kiépülésének 
ál lo másai Sára Sándor elnökségének ide-
jé hez kötődnek. Az 1995. december 21-én 
elfogadott médiatörvény a Duna Te le víziót 
közszolgálati műsorszolgáltatóvá, egy úttal 
részvénytársasággá, a Hungária Te levízió 
Alapítványt közalapítvánnyá ala kí totta. 
A Duna Televízió Baráti Körök 1994-től 
alakultak meg. A második elnök, Pe kár 
István célkitűzései között szerepelt, hogy 
a Duna Televízió a kulturális értékek 
meg őrzése mellett a Kárpát-medence 
meg határozó hírtelevíziójává váljon. Új 
hír- és magazinműsorok születtek, és meg-
újult a Híradó is. 2002. december 24-től 
a Duna Televízió magyar nyelvű adása 
köz vetlenül is fogható Észak-Ame ri ká ban, 
illetve 2003. március 15-től Auszt rá liában 
és Új-Zélandon.

Cselényi Lászlót, az Uránia Nemzeti 
Film színház igazgatóját választották a 
Duna Televízió elnökévé 2005. február 
17-én.

A Duna TV tulajdonosa a Hungária Te-
le vízió Közalapítvány, amelynek elnöke: 

Sim kó János.
Cselényi László, 1996-tól a Duna Te le-

vízió Minoritates Mundi című mű so rá nak 
szerkesztője, és 1999-ben a Tamási Á ron 
és Európa-díj kitüntettje. Az elnök hű akar 
maradni az intézmény alapító oki ra tában 
foglaltakhoz és saját arculatú, mar kánsan 
nemzeti, össznemzeti jellegű, kul turális-
művészeti csatornát szeretne. Ő riz ni 
kívánja az eddig elért ered mé nye ket is, 
amelyeket az Unesco Camera díj 1999-
ben odaítélt: „A világ legjobb kul tu rá lis 
televíziója” elismerés szimbolizál. A Du na 
Televízió a jövőben nyitni fog vala mennyi 
kisebbségi sorban élő nemzet felé, hi szen 
Európában valójában a kisebbség van 
többségben. Az új elnök olyan televízió 
meg valósítását tervezi, amely különösen 
ér zékeny és fogékony a kis nemzetek és 
ki sebbségek problémáira, képviseli ér de-
kei ket. A globalizálódó világban ennek 
kü lö nös jelentősége van, hiszen ma min-
den nél aktuálisabbak Cs. Szabó László 
sza vai: „A föld összezsugorodott a technika 
bi lincseiben: már csak néhány nagy nép nek 
maradt hely rajta… A kis népek dolga, hogy 
megtartva az emberi mértéket, csön desen, 
erőszak nélkül ellenálljanak az új Bábelnek. 
Ne a nagy népek bűneit u tá nozzák, hanem 
a maguk erényeit keressék.” 

A Duna Televízió II. csatornája, az Au-
to nómia Televízió 2006. április 16-ától 
su gá rozza műsorát Európa-szerte, valamint 
Kis-Ázsia és Észak-Afrika egyes részein. 
Újabb mérföldkövet jelentett a 2007 őszén 
be vezetett angol feliratozás: az újítás óta 
a külhoni magyarok minden generációja 
kap csolatot tarthat fenn a hazai kultúrával.

Duna Televízió  egy médium, amelyben 
ki tárul a nagyvilág. Öt földrészen 20 helyi 
stú dióban közel száz tudósító dolgozik 
azon napi 24 órában, hogy magyar sze mü-
ve gen keresztül láttassa, mi történik a világ 
or szágaiban velünk. A Duna persze a kul-
tú ra és művészetek televíziója, ezért nem 
tö  rekszik hírtelevíziós babérokra. Inkább 
szer vező televízió, amelynek érdekkörébe, 
in formációs „kohójába” 15 millió magyar 
tar tozik, akik joggal várják, hogy az anya-
nyel vi színjátszás műhelyeibe be te kint hes-
se nek (élő és felvett színházi közvetítések, 
ma gazinok), hogy ott legyenek a leg je-
len tősebb képzőművészeti műhelyekben 
és galériákban. Elvárják, hogy kamerái 
meg  mutassák azt a hangulatot, amelyet 
a nem zetközi jazz-élet legkiemelkedőbb 
mű vészei teremtenek, vagy érzékeltessék 
azt a feszült várakozást, amelyet a ko moly -
zene szerelmesei érzenek, midőn vár ják 
Kocsis Bartók-hangversenyének kezdetét.

A Duna Televízió hazai vonzerejét 
ki váló filmkínálata is fémjelzi. Bizony-
nyal nincs még egy térségbeli televíziós 
or gánum, ahol a filmművészet rajongói 
olyan kí nálatot találnak, mint itt. 

A Duna Televízió küldetést vállalt, az 
ér tékek felmutatását és megszerettetését, 
tö rekvést egy magasabb kulturális be-
fo ga dó kód elérésére. Ezért készít szép 
gyer mek-műsorokat, ezért tart fenn te-
het ségkutató és -gondozó műsort, ezért 
szól „szerelmes” hangon élő világunkról, 

a természetről, oly fontos kincsünkről. 
És mert a kultúrát a klasszikus görögök 
ér tel mezésében fogadja el, ezért szán 
rend sze res időt sportesemények köz ve tí-
té sé re, vagy az egészséges életmód nép-
sze rű sítésére. A Duna Televízió tehát egy 
tel jes értékű csatorna, melynek nézői ér te ni 
akarják a világot - magyarként.

1994-től a Duna TV nemzetmegtartó 
te vékenységét több mint száz nemzeti és 
nem zetközi díjjal értékelték.

E tevékenység Hétfalu számára is 
ki e melkedően fontos volt, hisz a többi 
te le ví zióval ellentétben a Duna TV szám-
ta lan szor foglalkozott nemzeti közössé-
günk ér tékeivel, életével, kultúrájával, 
tör té nel mé vel, vallásával, művelődésével. 

Ezen mű sorokat többször is ismételték, így 
a nagy világ is tudomást szerzett rólunk, és 
mi is kapcsolatot tudtunk kialakítani olyan 
sze mélyekkel, intézményekkel, akik meg-
ér tették kisebbségi létünket.

Zajzoni Rab István csángó költőnk 
kár pát-medencei példaképe, életműve 
össze cseng a Duna TV által képviselt 
ér ték renddel, s így valósítja meg a „haza 
a ma gasban” eszmét, ami hét köz nap ja-
ink ban úgy valósul meg, hogy „minden 
magyar felelős minden magyarért”.

A Duna TV ezen áldásos te vé keny sé géért, 
tisztelt Elnök Urak, fogadják sze retettel 
a hétfalusi csángó nemzeti kö zösségünk 
minden elismerését, me lyet a Zajzoni Rab 
István-díjjal fejezünk ki!

Nagy seb van szívemen, ez hazám ajka,
Átkot kiált rád, gonosz áruló!
Díjad arany volt, mosolyod ítélet,
Arcod, a soha el nem piruló,
Feslett zászlója éjjeli fajodnak.
Jelszó van rajt’, a betűk nem csillognak,
Gonddal vannak eltakarva: 
Halált, halált a magyarra!

Azt hitted, mi nem tudjuk leolvasni. 
Oh, okos nép, mélyen bölcselkedő!
Eszed, szíved zsarolt pénzek sze-
krénye,
Tiéd a posvány, miénk a tető.
Mi olvasánk és fúttunk a tetőre,
Akit megejtett leső szolgák tőre,
Száz ajak menydörgött arra:
Halált, halált a magyarra!

Tőrbe estem én is; rab vagyok, rab.
Fönn a tetőn diadalmi zaj;
Térdre hullok, remény az oltárom,
Szent ének a bántó gúnykacaj.
Megnyitom szemem, istent keresve,
Megnyitom az ajkam, forrón esdve:
Isten, pillants a magyarra,
Hozz halált a szolgafajra!

Éj van, ellopták a napot tőlem,
Örök éj van, pokolban vagyok. 
Zörög a lánc, táncot jár az ördög, 
Lelkem szétszaggatják a kínok, 
Nem tud innen mennyországba szállni, 
Ördög lélegzetévé fog válni, 
Kárhoztatva kárhozatra –
Isten, pillants a magyarra!

Élet! isten adta, ördög veszi. 
Avagy nem vagytok ti ördögök? 
Ember embert szeret; ti gyilkoltok 
Titkon, örömmel. A hullák, dögök! 
Éjjel ássátok el, nem is mélyen, 
Jóságból, hogy eb, farkas jól éljen. 
Irtózva borulok arcra – 
Isten, pillants a magyarra!

Ablakomnál őrt áll komoly hajdú, 
Éltem óráján a mutató. 
Mutasd egyszer azt a végső percet! 
Éltem kín, halálom szent adó. 
Avagy gyönyör néktek az én kínom? 
Jól van, nem szabad hát többé sírnom. 
Eljön, várok a hajnalra – 
Isten, pillants a magyarra!

Édesanyám: égnek áldó keze! 
Nem tudod, hol rejlik most fiad; 
Ha megviszik majd a szomorú hírt, 
Anyám, ne sírj, rabláncom miatt! 
Ne légy ciprus, hanem büszke pál-
ma, 
Hiszesz s a hit nem hitványok álma, 
Hitben nő a lélek nagyra – 
Isten, pillants a magyarra!

Hol jársz, rózsám? Ha itt volnál, látnám
Szemedben a csillagos eget,
Tiszta arcodon a szelíd tavaszt,
Illat volna a szűz lehelet.
Azt hinném, virágos völgyben élek,
Hol isten körül lebeg a lélek,
S megnyílik az ajak dalra – 
Isten, pillants a magyarra!

De te messze jársz... Csitt! mi zajlik? 
Mi csapdossa rácsos ablakom?
Szél? vihar? Oh nem! Ez rózsám, arám. 
Keres engem völgyben ormokon. 
Haja bomlott; ez örültek éke! 
Mikor lesz a rémidőnek vége? 
Mikor jön a sor a kardra? –
Isten, pillants a magyarra!

Rózsám, arám: drága szabadság, te,
Ki úgy szeretsz, s kit úgy szeretek!
Meg kell a jeges télnek szakadni,
Ezt hirdetik, zöngik az egek.
Vonulj addig csöndben a hegyekre, 
Várj rám, ott leszek majd kikeletre, 
Kikeletre szép tavaszra – 
Isten, pillants a magyarra!

Zajzoni Rab István

A  r a b
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*
Menet az iskola felé
Mikor mész reggel az iskolába, sok 

tár sad dal és tanároddal ügetsz versenyt. 
Min denki álmos – legalábbis én így lá-
tom. Eggyel-kettővel szóba állsz, s aztán 
foly ta tod az utadot (ilyen reggeliben még 
gyak ran nyelvjárásban szoktam beszélni). 
Az embereken kívül kutyákkal is ta lál-
koz hatsz. Ezek megugatják, akit erre 
ki sze melnek, de megfigyeltem, hogy 
nem csak a diákokhoz viszonyulnak, 
hanem a ta nárokhoz is. Nem lehetetlen, 
hogy va la milyen különleges szaguk van 
az is ko lák nak. Még szerencse, hogy 
eddig sen ki nek és semminek nem esett 
valamilyen fur csa baja errefelé.

*
A radír naplója
A naplóm mottója: „Mindendiáknak

vannakjóötletei”
...sajnos, miután leírja azokat, általában 

el bizonytalanodik, szégyellni kezdi magát 
a miatt, amit le mert írni, mert már meg is 
bánja. De egyéb okot is találhat magának, 
a mit még én sem ismertem ki. Ilyenkor 
ke zükbe ragadják a radírt, és eltűntetik 
az írásukat. Úgy látom, leggyakrabban 
ref exszerűen, nem is gondolva arra, hogy 
helyes-e meggyilkolni a gondolatot.

Hány jó ötlet veszhet el így!
Nem tudják, hogy Én önző és nagyfejű 

va gyok. Senki nem győzhet meg arról, 
hogy visszaadjam, amit egyszer a lapról 
be faltam. Egyszerűen eltűntetem, s ha a 
gaz da észben nem tartja gondolatát, az 
örök feledésbe mered. Ha én és ő kom mu -
nikációs viszonyban volnánk, valahogy 
fi gyelmeztetném őket erre:  „Ne koptass 
hiába!”

*
Terem-e eper a WC mögött?
Az évek folyamán megütötte az egyik 

ta nárnőnek a fülét, hogy a WC mögött nő 
az eper. De lépései nem voltak al kal ma-
sak arra, hogy oda hátravigyék a sze mét. 
Gondoltuk, mi utánajárunk a do log nak. 
Megnéztük, és minden tanárnak ga ran-
táljuk, hogy a budi mögött soha nincs eper, 
noha szezon az szezon. Emiatt a di ákok 
legalább olyan szívesen látogatják azt a 
helyet, mint amilyen szívesen menne oda 
az, aki az epret nagyon-nagyon sze re ti.

*
A szolgálatos padja
Az óráktól való megszabadulás egyik 

e sélye a szolgálatosság. Ennek minden 
diák örvend, és szívesen ücsörög tanítás 
i deje alatt magányosan a folyosó végében 
egy padban, pedig az elmaradt leckét, bi-
zony, be kell pótolni.

Mikor a csengő megszólal, minden osz-
tály ból kitódulnak a diákok a folyósóra, 
a hol egymás közt egész szüneten plety-
kál nak, szórakoznak. Próbálják meg győz-
ni a szolgálatost, hogy pár perccel később 
csen gessen be. Becsengetés után, már a 
lépcsők recsegésére a diákok elindulnak 
ki-ki a maga terme felé. A jobbfülű diákok 
di csekednek, hogy nekik a tavaly száz-

éves múlt lépcsők elárulják, ki közeledik. 
A társak az ajtókból még irigykedve 
vissza pillantanak a szolgálatosra.

Pedig neki sem aranyélet minden szü-
net. Hatalmába keríti az unalom, majd rá-
ve szi, hogy a padja melletti falburkolatra 
mű vészi jelecskéket, karikatúrákat hagy-
jon az utókorra. E burkolatnak generációk 
közti kommunikációs csatorna szerepe 
van, mivel hordja-hordja a fontos üzenetet 
be cenevekkel, nevekkel, szívecskékkel, 
együttes-nevekkel s más korunkbeli hi-
e ro glifákkal. Ezek teszik maradandóvá 
a szol gálatos gondolatait, műveltségét, 
ál mait vagy akár példaképét. A napokban 
már megjelent némely besatírozott rész a 
fűtőtesten is...

*
A diák táskája
21 óra. Fáradt vagyok. Hála a jó Is ten-

nek, mára végeztem a leckékkel! Be kell 
cso  magolni a táskába ma este, hiszen 
reg gel oly nehéz az ébredés, s több mint 
va ló színű, a nagy sietségben kifelejtenék 
va la mit. Felhalmozom a könyv-füzet 
pi ra mist, s zsupp bele... a táskába. Kész 
va gyok a csomagolással. Egyet fordulok 
a szo bában, s eszembe jut, hogy a tolltar-
tóba be kell tennem a mértani felszerelést 
is. Mi közben nagy odaadással ások a 
táska mé lyén, előkerül a tegnapi maradék 
uzson nám is. Kiveszem. Tovább foly ta-
tom a kutatást: előbukkan a kifogyott száj-
fes tékem is. Ezt is kidobom. Újat teszek. 
Egyik reteszben papírokra találok: mértan 
pus ka, történelem, biológia s így tovább. 
Ezekre nincs többé szükségem. A pénz-
tár ca pedig üres. Mit csináltam a pénzzel? 
Már tudom: a taxit fizettem, mikor a tor-
na óráról siettünk a suliba. Édesanyám szó 
nél kül felújította a pénztartalékomat. Na, 
még mit találok ebben a feneketlen zsák-
ban? Hirtelen halk zümmögés üti meg a 
fü lem. Hallgatom. Kirámolok mindent, s 
meg találom az mp3-mast. Gondolkodom, 
s eszembe jut, hogy kémia órán a tanárnő 
fi gyelmeztetésére, nagy gyorsasággal 
be csap tam a táskába. Végre megtalá-
lom a toll tartót is. Behúzom a cipzárt, s 
leteszem a szoba sarkába a táskát: hadd 

pihenjen ő is.
*

A Csíki Székely Múzeum
A Csíki  Székely Múzeum Csík sze re-

dá ban van.
Mikor odaértünk, nagyon hideg volt.
Jegyeket kellett venni, majd bementünk 

a múzeumba. Nagyon érdekes volt min-
den, de nagy kár, hogy bent nem sza ba dott 
fényképezni, sem filmezni.

Kint volt egy kép, melyen a fáraónak 
és szolgájának a feje hiányzott. Mi ketten 
Zsom bival odatettük a fejünket, és le fény-
ké peztettük magunkat.

Bent a múzeumban sokféle kőfaragás 
volt, az egyik macskát ábrázolt. Abban 
a szo bában sok kép is volt, s egy filmet 
is mu tattak nekünk a fáraók világáról. A 
föld rajz, a történelem s a kémia tanárnők 
vol tak ott velünk. Egy fiatal nő mesélt 
ne künk történeteket, s mutatott dolgokat 
ab ban a teremben, ahol egy múmia-kéz 
is volt.

Egy másik teremben egy fáraó ko por-
só ját láttuk. Itt volt egy gép, amely egy 
fém érem félét préselt nekem.

A múzeumnak volt egy boltja, de én 
nem vettem semmit, mert minden drága 
volt. Kint volt egy másik gép is, amely 
me leg csokit készített.

Azután felültünk az autóbuszra és el-
men tünk Sepsiszentgyörgyre is.

MolnárSzabolcs,ötödikes
*

Kirándulás a Bolnokon
Reggel 9 órakor elindultunk az iskola 

ud varáról.
Öt percet vártuk Zsombort, de nem jött. 

Ez után felültünk a buszra és Türkösben 
le szálltunk. Mentünk, mentünk, amíg egy 
for ráshoz értünk. Ott megálltunk. Ezután 
men tünk felfele és a tanár, Róbert, Sza-
bolcs, Attila elbújtak. Egy kicsit meg i jed-
tünk, de miután előkerültek, igyekeztünk 
to  vább, és láttuk hegyünk alatt messzebb 
a várost, sőt még az iskolát is. A nyirkos 
út ban medvebocs, róka, szamár, vad disz-
nó, ló, kutya nyomok rajzolódtak ki, de 
még láttuk a libegőt is. Felfele sokszor 
ült le a négy lány. Felértünk a Bolnok 

tetejére s ott megpihentünk. Ezután tűz-
helyet ke res tünk. Amikor találtunk egy 
jó tűzhelyet, ak kor leültünk a pokrócra, 
amelyet Szidi ho zott. A lányok salátát 
készítettek, a fiúk a tanárral tüzet gyúj-
tottak. a tanár úr min den kinek nyársat 
készített. Megsütöttük a szalonnát. Én a 
szalonnabőrt a ku tyának adtam. Ültünk 
két-két és fél órát is. Ezután el indultunk 
hazafele. Amikor jöttünk lefele, ak kor a 
tanár úr fenyőágakat vágott No vem  ber 
1-re. Lefelé a bolnoki vár kő fa la inak a 
maradványait követtük egy sza ka szon...

Leértünk egy utcacskába, ahol Kinga 
vett mindenkinek egy-egy fagyit. Amikor 
a főúton vártuk az autóbuszt G. Kingának 
le esett egy darab a fagyijából. Jött a busz 
és mindenki hazament.

Na gyon jól telt!
Jakab Noémi, ötödikes

*
Nyári kaland
2009 nyarának vége felé kimentünk a 

ka szálónkra szüleimmel és ke reszt szü-
leim mel. Mikor az autóval kiértünk az 
út testre, ránéztünk a szemben levő ma-
gas lat ra, a Bacsó-szécsére.

Szüleimnek eszébe jutott, hogy a tetőn 
van a kaszálónk. 

– Nézzük meg! – ez volt a mondat, 
a mely elindított. Ez az indulás nehezen 
ment, mert legtöbbször mindennek a leg-
ne hezebb része az, hogy el kell indítani. A 
hosszú út során még két zacskó gombát is 
szedtünk. Ezek után nem történt semmi 
em lítésre méltó. Csak a táj volt fent cso-
dá latos.

Amikor hazaértünk, nagymamám 
mon dott egy érdekes történetet:

Az ő dédanyja az unokájára, mamám 
any jára hagyta a kaszálót. Egyszer ki kel-
lett mennie, hogy megmutassa unokája 
fér jének a kaszálót, és legyen helyszínen, 
a mikor átadja. Az érdekes az, hogy 68 
é vesen a „surcában” kivitte nagymamát 
a kaszálóra. Szerintem ma nem sok 
déd anya meg nagymama akadna, aki a 
kö té nyében a csecsemővel megmássza 
a Bacsó-szécsét, hogy megmutassa a ka-
szá lót a család új tagjainak.

MiklósBotond,hatodikos
*

Farsang
Négyfaluban a farsang szokásai nem 

so kat változtak, dédnagyanyáink korától 
nap jainkig. Mikor nagyszüleink em lék tá-
rát elővéve megtudjuk, hogy ez az ünnep 
volt az év legvidámabb, legmókásabb 
idő sza ka. Az ifjak különböző álarcokba 
ál cáz va házról-házra jártak énekelve kö-
szönt ve a házigazdát, jutalomként fánkkal 
és pálinkával kínálták őket. Megtörtént, 
hogy egy-egy lányos háznak kapujával 
távoztak s ezt is csak a móka kedvéért. 
An nak ellenére, hogy sokan fiatal kortól 
mun kát vállalnak a pénz hiánya miatt, 
ok vet lenül időt szakítanak az esti bálokra.

Szén Izabella rajza

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.


