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Horger Antal

A Kőműves Kelemenné című 
népballada hétfalusi  változatai

Két közlőtől háromféle változatban 
je gyez hettem ugyan le a Kőműves 
Ke le men né „Úgy rakják, úgy rakják” 
kez de tű szerkesztését, de sajnos mind-
egyik tö redék. Fazekas Fóris Mihály 
is, Ke serves Sipos Józsefné is már 
elfelejtették a végét, s rajtuk kívül se 
Pürkerecen, se a Hétfalu többi falvaiban 
ma már nem tu dja senki sem. Ők is 
csak „nótázva” tud ják, puszta szóval 
meg-megakadnak s alig 5–6 sorát 
tudják elmondani. De ilyen tö redékes 
alakban is igen fontosnak tar tom arra, 
hogy mind a hármat teljes hű sé gében 
közöljem.

Fazekas Fóris Mihálytól, egy 40–50 
év kö rüli csángó embertől a kö vet ke ző-
kép pen jegyeztem le.

Úgy rakják, úgy rakják magos Dé
vo vá rát,

A mit nappal raknak, éccoka le
so vad,

A mit éjjel raknak, az nappal le
so vad.

Azér is aszmongyák: Ez a vár meg 
nem áll,

Ez a vár meg nem áll, emberhalált 
ki ván.

Tizenkét kőmives, a mester mel
let tik,

Összeegyezének: Kinek felesége
Hamarébb idejő reggel az ebéddel,
Fogjuk meg, öjjük meg, rakjuk bé 

a múrba. 
Fogjuk meg, öjjük meg, rakjuk bé 

a múrba.
Azon az éccoka a lekfőbb mes ter

nek,
A lekfőbb mesternek az ő felesége
Aszt álmodá, hogy az udvarába,
Hogy az udvarába vérkútforrás 

vólna.
Jánoskám, Jánoskám, édes kedves 

szól gám,
Húzd ebé ja kocsit, fogd bé ja lo

va kot,
Fogd bé ja lovakot, mennyünk el 

gaz dáthoz.
Inti vissza nőjét, hogy ne siessenek, 
De hijába való, mer csak oda men

tek.
Mekfokták, falaszták  két lábát 

esüő be,
Tégla téglára ment, övig bié fa lasz

ták.
Akkor kérdé férjét: Talám biz nem 

tré fa?
A férj keseredék, felfuta ety hegy re,
Az ő tekéntete visszaesék onnan,
Megáldá, siratá…

– Tovább már nem tudom, – mondot-
ta Fó ris uram.

– Hát mondja el legalább szóval, nem 
nó tában, hogy mi történt tovább – fag-
gat tam.

– Hát osztám, bocsássom meg, bié
fa lasz ták a feleségit a csecsik, s történt 
ety tej forrás az ő csecsiből. Mást nem 
tudok.

*
Ennyi az, amit Fazekas Fóris Mihály 

a ré giek hagyományából még megőrizet 
em lékezetében. Rajta kívül még csak 
Ke ser ves Sipos Józsefné, egy 50 év 
körüli csán gó asszony tudja a balladát 
úgy, a hogy itt következik:

Így rakják, így rakják magos Gyé vó 
várát.

A kit nappal raknak, éjjel mind le
om lik, 

A kit éjjel raknak, nappal mind le
om lik.

Felel a nagyobb úr: Ez a vár meg 
nem áll,

Ez a vár meg nem áll emberhalál 
nél kül.

Mejnek felesége hamarább idejér,
Fogjuk meg, öjjük meg, s rakjuk bé 

ja múrba, 
Fogjuk meg, öjjük meg, s rakjuk bé 

ja múrba.
Az ő felesége azon az éccoka
Aszt látá álmába, hogy az ő ud va

rán,
Hogy az ő udvarán vérkútforrás 

va gyon,
Az ő kedves ura talpig vérbe s 

gyász ba.
Azér korán jókor kijájt asz pit var ba
S kijájtya szólgáját: Szólgám, édes 

szól gám,
Készídzsd a szekeret, fogjad a lo

va kot, 
Fogjad a lovakot, hogy indujjunk 

ut nak.
Asszonyom, asszonyom, natytisztű 

asszo nyom,
Mi jaz oka annak, hogy ily korán 

jó kor
Útra kell indulni?
Ne kérdezd sokára, fogjad a lo va kot.
Hintó, ló az enyém, cask ostor a 

ti jed.
Hajcsat csak hamarébb, hogy ér

hes sek oda.
Azonnal nemének. Midőn el ju tá nak,
Meglátá az ura, inti vala nagyon,
Hogy még el es esett.
Felel a szólgája: Asszonyom, asszo

nyom,
Érjünk meg, ne mennyünk, gazdám 

ugyan né int,
Hogy még el es esett.
Oda is érének, mefogák, meglökék,
Bérakák a múrba.

Eddig van Keserves Sipos Józsefné 
nó tá ja. Tovább, sajnos már ő sem tudja. 
Szó val (nem nótával) még arra emléke-
zik, hogy „Az ő kedves ura többé nem 
dol go za, s addig, míg a vár tartott, a 
gyer mek a két csecsiből szopott, mert 
tej for rás jött ki a falból, de most má 
cask viz forrás van.”

*
Két hónappal ezután, hogy ezt a két 

vál tozatot feljegyeztem, Vikár Béla 
úrral is mét kimentem Pürkerecre, 
mert fo no gráf al föl akarta venni a 
szöveget is, meg a dallamát is. Keser-
ves Sipos Józsefné je lentételen elté-
réssel most is úgy énekelte a balladát, 
ahogy első ízben. De Fazekas Fó ris 
Mihály, nagy meglepetésemre, ez út tal 
egészen másképpen tudta. Egész so ro-
kat felejtett el két hónap óta és egész 
so rokat toldott be újonnan, anélkül, 
hogy az amúgy is romlott szöveget 
és laza szer ke zetet ezáltal megjaví-
totta volna. Köz löm ezt a legújabb 
változatot is, mert szo mo rúan tanul-
ságos arra nézve, hogy mi lyen módon 
felejtődnek és mennek ve szen dőbe a 
népköltésnek epikai kincsei.

(Horger Antal írása részlet a szer
ző nek az Ethnographia XIII. év fo lya
má ban megjelent hosszabb tanul má
nyá ból)

Tomos Tünde: Kőműves Kelemenné
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

L i s z t  F e r e n c  e m l é k é v  -  2 0 1 1
Vetélkedő felhívás! Hochbauer Gyula

L i s z t - e ml é k t á b l a  a  R e d u t o n 

A Hétfalusi Magyar Művelődési 
Tár saság (HMMT) és a magyarországi 
If júsági Caritas Egyesület (ICE) a 2011. 
Liszt Ferenc emlékév alkalmából „Liszt 
Ferenc és korszaka a Bar ca sá gon” 
címmel egyfordulós zene-mű ve lő dés-
történeti vetélkedőt hirdet a barcasági és 
Brassó környéki magyar diákok (12–26 
év) részére. A vetélkedő helyszínén a 
je lentkezők korát figyelembe vevő sors-
hú zással alakítjuk ki a 3 fős csapatokat.

A HMMT – eredeti jelentkezési ha tár i-
dőt 2011. november 28-ig meg hosszab-
bítva várja a jelentkezést a lisztemlekev@
gmail.com elektronikus le vélcímre.

A jelentkezéshez az alábbi adatokat 
kér jük megadni: a jelentkező neve, 
iskolája ne ve, elektronikus levélcím, 
telefon szám.

Felkészülés
A jelentkezést követően, november 

29-én a HMMT minden megadott elekt-
ro ni kus levélcímre egy-egy, azonos tar-
talmú ol vasmányt küld. A 25–30 oldalas 
olvas mány tartalma: Liszt Ferenc élete, 
Liszt Fe renc és Erdély kapcsolata, va-
lamint a jánlott részletek zeneművekből, 
fil mek ből.

A jelentkezőknek az említett olvas-
mány mel lett az internet segítségévek, 
az ott fel lel hető tartalmakból érdemes 
öntevékeny mó don további információ-
kat szerezniük. 

Döntő
A döntőre 2011. december 10-én 

Négy faluban, a Zajzoni Rab István Kö-
zép iskolában szervezett Liszt Ferenc 

em lék napon kerül sor.
 
Nyeremények
Az első három csapat tagjai értékes, a 

té mával és Liszt Ferenccel és korszaká-
val kap csolatos könyveket, CD és DVD 
le me zeket tartalmazó ajándékcsomago-
kat nyer hetnek. 

Minden, a döntőn vetélkedő csapat 
tagja kap emléklapot és emléktárgyat! 

Tájékoztatás
In formáció az alábbi elektronikus 

levél cí men és telefonszámon kérhető: 
hogy@rdslink.ro
0268-275773 (Hochbauer Gyula, 

HMMT elnök) 
Személyes érdeklődés:
Hochbauer Gyula, Zajzoni Rab István 

Középiskola, Négyfalu, telefonszám: 
0268/274 190

Hétfalusi Magyar Művelődési 
Társaság

Ifjúsági Caritas Egyesület

A program létrejöttét a magyarországi 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Balassi 
Intézet támogatja.

Nemzeti Évfordulók Titkársága
(www.bbi.hu)

(www.emlekev.hu) 
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Ez a márványtábla hirdeti ma a Re du-
ton, hogy Liszt Ferenc itt is koncertezett: 
Bras sóban. Ez majdnem igaz, mert a 
vir tu óz művész 1846 évi erdélyi turnéja 
al kal mával valóban nem járt messze 
Bras só tól. Temesvár, Arad, Lugos és 
Nagy sze ben után Zabola. Sikeres körútját 
egy za bolai kitérő után Nagyenyeden 
foly tat ta, majd Kolozsváron. Innen még 
egyszer vissza hívták Nagyenyedre, ahon-
nan de cem ber 8-án négy főúri kocsival 
Teleki Sán dor, Bethlen Gábor és Haray 
Viktor kí séretében Bukarestbe indult.

Liszt Ferenc eredeti terve az volt, hogy 
Bras sóba is betér. Ez bizonyos, hiszen 
Au gusz Antal nevű szekszárdi báró ba-
rát já nak egy francia nyelvű levélben a 
kö vet ke zőket írta: „Három nap múlva 
indulok Sze benbe és Brassóba... Ha lesz 
ideje ír jon poste restante néhány sort 
Bras só ba vagy Bukaresbe...”

Ámde valami közbejött – alighanem a 
nagy szebeni kudarc –, ami miatt a brassói 
hang verseny elmaradt.

S hogy ez így történt, azt mindmáig 
nem a karja tudomásul venni egy már-
vány táb la. Igaz, a márvány nem szokott 
a fel té te les módhoz!

De mindez minket ne zavarjon abban, 
hogy Liszt Ferenc zenéjét szeressük.

Kovács Lehel István

1 0  é v e s  a z  ú j  H é t f a l u
2011. november 12-én a Brassói Ma-

gyar Napok keretei között megrendezett 
II. Konferencia az Erdélyi Szórványért 
e gyik kiemelkedő műhelygyakorlata volt 
a Brassó megyei magyar könyvkiadás és 
í rott sajtó áttekintése. Identitásunk meg-
őr zését, megmaradásunkat a szórványban 
kel lőképpen elősegíti a nyelvhasználat és 
nyelv művelés, különösen a helyi könyv-
kia dás – mind a téma, mind a szerző 
szem pont jából –, valamint a helyi sajtó.

Mintegy 51 ezer magyart szolgálnak ki 
ezek a szellemi termékek, s így stratégiát 
te remtenek, általuk arra építünk, amit az 
em beri létezés alapjának tekintünk, amit 
Ta mási Áronnál érvényesebben talán sen-
ki nem fogalmazott meg: Azért vagyunk 
a világon, hogy valahol otthon le gyünk 
benne.

Az otthontudat, a ragaszkodás a he lyi-
hez-regionálishoz olyan érték, amely bár-
kit bármilyen helyzetben gazdagít. Sajnos 
a zonban, hogy a valahova tartozás érzelmi 
és ismereti megalapozása nem au to ma-
ti kus folyamat, nem alakítja ki kötelező 
mó don sem a család, sem pedig az iskola. 
Eh hez valami plusz kell: a figyelem fel-
kel tése, az egyén felkészítése arra, hogy 
fel fedezze és befogadja mindazt, ami az 
ő világának a sajátja. Ezt pedig külön kell 
meg valósítani, sajátos programok és fog-
lal kozások révén.

Brassóiak könyvei, Brassóról szóló 
köny vek, Brassó megyei magyar sajtó. 
Azt itt közölt honismereti cikkek, írások 
tud ják megvalósítani ezt a programot. 
Így is merhetjük meg önmagunkat, s ezzel 
meg tettük a legfontosabb lépést az i den ti-
tásunk megőrzése felé.

A Brassó megyei magyar könyvkiadás 
szám bavételekor nem tudtunk hosszú 
lis tát felállítani, mégis úgy tűnik, hogy 
le he tő ségeinkhez mérten , s Erdély más 
vi dé keihez képest jól állunk, hisz itt van 
az Amb rus Attila képviselte Brassói 
Lapok ál tal kiadott könyvek sorozata, 
a Bencze Mi hály működtette Fulgur 
Könyvkiadó ter  mékei, a Dávid István 
igazgatásával mű  ködő Disz Tipo kiadá-
sában megjelent köny  vek, a Hochbauer 
Gyula és Kovács Le hel István képviselte 
Hétfalusi Magyar Mű  velődési Társaság 
által kiadott könyv so  rozatok, a Mikó Júlia 
képviselte Mikó A lapítvány könyvei, a 
Veres Emese-Gyöngyvér által működtetett 
Barca Kiadó köny vei. S igen, nem egy-két 
könyvről van szó, hanem igen szép szám-
ban je len tek meg kötetek, sőt periodikák is, 
mint pl. a Brassói Füzetek, Hipstern, Inga.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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A  K é k n e f e l e j c s  N é p t á n c e -
g y ü t t e s  l a u d á c i ó j a

Bencze MihályA Kéknefelejcs néptáncegyüttes 1979-
ben alakult Orbán Gábor koreográfus 
ve zetésével, a számukra otthont adó bács-
fa lusi kultúrházban. 1981-ben a brassói 
E ner getikai Líceumban Forró Dénes 
meg alapította szintén a Kéknefelejcs 
tánc cso portot, nem tudva azt, hogy ezen 
név a latt már működik egy tánccsoport. 
A sors úgy hozta, hogy a zenészek egy 
része kö zös lett, a táncosok is cserélődtek, 
így be indult a fúzió. A brassói csoport 
nem so kára megszűnt, Forró Dénes a 
bács fa lusi kultúrotthon alkalmazottja lett, 
így Or bán Gáborral együtt foglalkoztak 
a most már egységes Kéknefelejccsel. A 
Kul túrház részéről még Kovács Lőrinc, 
Glied Rezső, Mihăilescu Zoltán és Kalit 
I bolya támogatta a tánccsoportot, így az 
1980-as években a csapatnak minden 
hó napban volt legalább egy előadása és 
ki szállása. 1989. december 15-én volt a 
tánc csoportnak az első filmezett dísz e lő-
a dása. Ez a fényesen ívelő korszak 1990-
ben véget ért azzal, hogy megszűntették, 
majd eladták a bácsfalusi Kultúrotthont.

A kezdődő új korszakban Négyfalu és 
Kis újszállás testvérkapcsolata alakult ki, 
a minek eredményeként 1991-ben a Kék-
ne felejcs Mátyás Béla segítségével Kis-
új szállás lakosait bűvölte el színvonalas 
elő adásával. A sikeres vendégszereplés 
után, 1994-ig hullámvölgyben tengődött 
a tánccsoport. Bubla Levente, és a tür kö si 
Római Katolikus Plébánia éb resz tet te fel 
csipkerózsika álmából a Kék ne fe lejcset, és 
1994-ben a türkösi Márton Áron házban 
megtartották az első vas taps sal jutalma-
zott előadást. Jutalomként a Márton Áron 
házban tarthatták a pró bá kat. 1996. február 
9-én mutatták be a Leány kérés című mű-
sort, az alszegi George Moroianu iskola 
dísztermében. U gyanebben az évben 
György Papp Mar git betanította a Csángó 
lányos táncot, ami azóta is műsoruk egyik 
fénypontja. Az elért eredmények alapján 
1996-ban és 1997-ben a Gyímesközéplok 
Tánctábor meg hívottjai lettek.

1997-ben Bubla Levente kez de mé nye-
zé seként, a Kéknefelejcs, a négyfalusi 
tör té nelmi egyházak és civil szervezetek, 
va la mint az RMDSZ összefogásaként 
meg szü lettek a Szent Mihály Napi ren-
dez vé nyek. A Kéknefelejcs 1996. július 
5-7. kö zött részt vett a csíksomlyói Ezer 
Székely Le ány találkozón, július 17-20. 
között Kis új szálláson tartott előadást, 
szeptember 27-30. között fogadta a 
kisújszállási ven dé geket, és együtt szere-
peltek a Szent Mi hály Napokon. 1996-tól 
folyamatosan sze repelnek a Brassóban 
megrendezett már cius 15-iki Nemzeti 
ünnepünkön, és 1997-től a négyfalusi 
Szent Illyés napok dísz vendégei. 1998. 
július 3-5. között a Bras sói Szász Ifjak 
találkozójának a meg hí vottjai, 1999. 
június 18-20. között részt vesz nek a 
tömösi csata 150 éves év for du lóján, és 
ezt követően előadást tartanak a Elect-
ro-Precizia klubban, július 3-10. kö zött 
Sugásfürdőn a Tánctábor meg hí vott jai, 
július 30- augusztus 1. között az Apácai 

Na pokon lépnek fel, augusztus 12-én az 
I vói tábor felszentelésén szerepelnek, 
ok tó ber 16-án Kiskapuson tartanak elő-
a dást. 2000. február 5-én Négyfaluban 
be mu tatják a Barcasági magyar la ko
dal mas című zenés-táncos szórakoztató 
mű sort, március 17-19. között a nemzeti 
ün ne pünk alkalmából együtt szerepelnek 
a kis kapusi tánccsoporttal, április 1-2. 
között ven dégszerepelnek Gyer gyó szent-
mik ló son, Remetén és Ditrón, május 18-
23. kö zött Kistárcsán, Biatorbágyon és 
Bu da ke szin turnéznak, június 2-11. között 
pedig Né metországi turnén vesznek részt, 
Hun gen ben két előadást tartanak, július 
2-9 kö zött továbbképző tábor Homoród 
für dőn, majd augusztus 1-2. között előa-
dás Ivó ban, augusztus 3-án György Papp 
Mar git udvarán fogadják az ásotthalmi 
ven dégeket, augusztus 5-én ünnepli a 
Kék nefelejcs a 20 éves évfordulót a 
fel ső tömösi gyerektábor dísztermében, 
ok tó ber 14-15. között Ürmösön és Baró-

ton tur néznak, majd az RMDSZ kam pá-
nyá ban szerepelnek (október 20 Apáca, 
no vem ber 7. Bodola, november 12. 
Szé kely zsombor, november 23. Kóbor).

2002-től Szőcs Attila lesz a Kék ne-
fe lejcs vezetője, és július 11-14. között 
Négy faluban megszervezik az Élő Tu
lipán hagyományőrző tánctábort, amit jó 
len ne újrakezdeni és folytatni. Augusztus 
10-21. között Csáfordjánosfán a Tánc tá-
borban az ünnepi előadásukat a Duna TV 
is közvetítette. Ugyanebben az évben a 
négyfalusi polgármesteri hivatal segít sé-
gével turnézhattak Ásotthalom, Da ma-
szék és Szatymaz helységekben. 2004-
ben a Kéknefelejcs néptáncegyüttest 
jo gi lag is beiktatják. 2006-ban a brassói 
A ranyszarvas fesztiválon is fellépnek. 
2007-ben Brüsszelben ünneplik március 
15-két, majd Nürnbergben is megtartják 
elő a dá su kat. Csak ebben az évben a 
brassói Mű velődési Központ támogatá-
sával 10 fiú és 10 lány népviseleti ruhát, 
majd 5 fiú és 5 lány ráncos csizmát csi-
náltattak Szentegyházán. 2008-ban Győr, 
Sopron és Pannonhalma meghívottjaiként 
tur néz hat tak. 2009-ben az Antena 1 TV 
adónak a Folclorul contraatacă műsorá-

Ko má ro mi Noémi, Sándor Tünde, Bacsó 
Irén ke, Albert Éva, Bubla Melinda, Ba-
lázs Irén ke, Derzsi Enikő, Fóriska Zsuzsa, 
Mó zes Éva, Lőrincz Adriana, Lőrincz Li-
dia, Bodor Ildikó, Kedves Ildikó, Adriáni 
Klára, Szász Ildikó, Benedek Andir Éva, 
Deák Katalin, Székely Adél, Tankó Er zsé-
bet, Miklós Izabella, Bacsó Ildikó, Kö pe 
Csilla, Köpe Annamária, Bálint Enikő, 
Ve res Aranka, Kocsis Enikő, Bálint Ani-
kó, Sinka Enikő, Kapitány Anikó, Bubla 
Eni  kő, Bubla Réka, Székely Zita, Pál 
Iza bel la Gyöngyi, Tomos Margit, Kovács 
Tün de, Pető Hajnalka, Kásás Katalin, 
Ba lázsi Eszter, Bartos-Király Beatrix, 
Brenn dörfer Szidónia, Barkó Erzsébet, 
Papp Ildikó, Sipos Mónika, Molnár Tün-
de, Kö pecske Melinda, Buna Veronika, 
Fe rencz Ibolya, Girás Izabella, Neáguly 
Hil da, Jónás Magdolna, Veres Etelka, Ka-
pi tány Ilonka, Hegyi Ildikó, Fori Etelka, 
Kál mán Ilonka, Giró Csilla, Benedek 
Irén ke, Kovács Hilda, Szőcs Mária, Jakab 
Eszter, Vajda Ildikó, Orsi Ildikó, Mol nár 
Ildikó, Bárbuly Hajnalka, Szász B. Ma-
rika, Pajor Rozália, Komáromi Er zsé bet, 
Papp Tímea, Gödri Imola, Rácz Tí mea, 
Kapitány Borcsa Pálma, Barkó Krisztina, 
Csere Annamária, Ekola Liza Ma rie, 
Tamás Erika, Tamás Izabella, So modi 
Csilla, Murea Izabella, Giró Mónika, 
Feket Katalin, Girás Izabella, Adriáni 
Tünde, zenészek: Nagy László, Nagy Le-
vente, Geréd Attila, László Albert, Mántó 
Béla, Nagy Csaba, Gál Lajos, Furuzs 
György, Furuzs Zoltán, Keresztes Jenő, 
Páll Mihály, Kóbor Andor, György Vin-
ce, Hat házi Mihály, Kóna János, Hegyi 
Géza, Hegyi Zoltán, Nagy Gábor, Budi 
György, László György, Rácz Csaba, 
Molnár Károly, Fülöp Szilárd, hangosítás 
Varga Ottó Ferenc, koreográfusok: Orbán 
Gábor, Forró Dénes, Kovács- Kalit Ibo-
lya, Mátyás Béla, Bubla Levente, Rácz 
Csaba, Blaga Pál, Szőcs Attila.

A Szőcs Attila vezette Kéknefelejcs 
mos tani felállása: Rácz Csaba, Molnár 
Károly, Fülöp Szilárd, László Albert, 
Mócser Csaba, Blaga Pál, Blaga Ildikó, 
Papp Tímea, Rácz Tímea, Veres Kinga, 
Sárai Ildikó, Somodi Csilla, Derzsi Barna, 
Serény Lóránt és Fórizs Mihály. Ők a 
nép hagyományt élik meg, és szeretnék 
ha minél többen részesülhetnének ebben 
a kincsben, ezért várják soraikba a fia-
ta lo kat. 

Egyszer egyik barátom megkérdezte 
a Dalai Lámától, hogy melyik a leg ha
tékonyabb jóga gyakorlat. A válasz rö vid 
és tartalmas volt: a magyar nép tánc. 
Bartók és Kodály szellemében, az anya
nyelvünk mellett, a zenei anya nyel vünkkel 
válhatunk teljes emberré. Kö szönjük 
Kéknefelejcs, hogy 32 éve részt vesztek 
ifjúságunk zenei anya nyel  vének az okta
tásában, mindezek mel  lett megteremtve 
egy ha gyo mány őr  ző iskolát, amelynek 
idáig 80 fiú tán  cosa, 89 lánytáncosa, 24 
zenésze és 8 koreográfusa volt. Fogadjá
tok sze r etettel a Zajzoni Rab István díjat, 
Isten Éltessen!

nak a sze replői. 2001-től a Kéknefelejcs 
a Si mon Marika által vezetett négyfalusi 
falu tu rizmus keretén belül legalább 250 
ven dég csoport előtt tartotta meg ha gyo-
mány őr ző táncműsorait. A Kéknefelejcs 
re per to árjában szerepelnek a Csángó est, 
a Csán gó lányos, a Borica, a Szatmár-
vidéki lo vaskatona tánc, a Marosvidéki 
üveges tánc, a Korondi csűrdöngölő, a 
Ma ros szé ki páros tánc, Fekcsíki táncrend, 
Ür mö si páros tánc, Erdővidéki páros tánc, 
Szé ki táncrend, Udvarhelyi páros tánc, 
és mindezeket fűszerezi Szőcs Attila 
humoros szövege. 2010 Pünkösd hétfő-
jén a Duna TV Kívánságkosár műsorát 
Négy faluból közvetítette, és így a nagy-
vi lággal is megismertette a Kéknefelejcs 
nép táncegyüttest.

A Kéknefelejcs egykori tagjait hadd 
ö rö kítse meg a következő lista. A fiúk: 
Lá zár Jenő, Maróti Zoltán, Konya Béla, 
Bub la Levente, Bakk Ernő, Molnár 

Csaba, Á dám Sándor, Ádám Károly, 
Ráduly Ti bor, Farkas Árpád, Gál Miklós, 
Gál Lász ló, Dobos Attila, Kedves Attila, 
Kedves Zol tán, Lengyel László, Konya 
László, Bub la István, Orbán Barna, Kiss 
Attila, Szőcs Attila, Kósa Attila, Tubák 
Csaba, Mik lós István, Miklós Levente, 
Kiss Ferenc, Fórizs Mihály, Erdély 
András, Derzi Barna, Bern Hans, Kóna 
Csaba, Ba lázs Csaba, Darócz József, Sza-
bó Gábor, Blaga Pál, Schäffer Levente, 
Mó cser Máriusz, Pető Sándor, Néma Sá-
muel, Ko vács István, Brenndörfer Szorin, 
Szek rény László, Gödri András, Márton 
Ger gely, Jani Dan, Török Árpád, Balázs 
Sán dor, Malicski Tibor, Abagiu Marcel, 
Erdő And rás, Szabó Imre, Pál István, Tóth 
Ist ván, Doban János, Kapitány B. András, 
Mag dó István, Fekete Gábor, Fazakas 
Csa ba, Simon Zoltán, Dávid János, Ko-
vács László, Ladó István, Serény Győző, 
Ka pitány B. Olivér, Bálint Levente, Kiss 
Zol tán, Fazakas Zoltán, Gyurka István, 
Gödri Attila, Serény Lóránd, Budi Gábor, 
Tö rök Szabolcs, Benedek Béla, Bandi 
Mi hály, Sükösd Pál, Köpe János, a lá-
nyok: Kiss Ibolya, Perdi Csilla, Csüdör 
Tünde, Pé ter Hajnalka, Jámbor Anikó, 

A Kéknefelejcs képviselői a Zajzoni Rab Istvándíj átadásakor
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10 év

L u k á c s
Szén Izabella, XI. osztályos tanuló

A templomban ülünk. Én meg a fel ü-
gye lőm. Nem tudom hogy hívják, sosem 
kér deztem meg. Pedig minden vasárnap 
e gyütt megyünk templomba. Nélküle nem 
en gednek ki a börtönből.

Fel kell állni. Az emberek hangos 
i mád sá got mondanak. Én soha nem imád-
ko zom velük, soha sem teszek pénzt a 
per sely be, ezért nem köszön nekem a pap 
sem és nem fog velem kezet, s a templom 
né pe nem szeret engem. Pedig ha volna, 
le het tennék a perselybe pénzt, csak hogy 
fog jon kezet velem is... Nem tudom.

Útközbe, vissza a börtön fele mindig meg-
állunk a parkban, amíg a felügyelő el szív egy 
szál cigit. Miután meggyúl a ci garetta, min-
dig sajnálkozva a szemembe néz, megrázza 
a fejét, majd lenéz a földre s amíg le nem ég a 
cigi, fel sem emeli te kintetét. Sosem értettem 
miért sajnál en gem. 

Visszaérünk a börtönbe, bemegyek a 
cel lámba, leülök az ágyamra. Valami meg-
szo  kott fájdalmat érzek a mellkasomba. 
Nem sokára valaki be fog jönni. Elalszom.

Valami zajt hallok. Gyorsan felszökök. 
Egy ismeretlen női személyt látok. Mo so lyog.

– Judit vagyok. Ezentúl velem fog be-
szél getni délutánonként. Brigitte sajnos 
el köl tözött egy másik városba.

Visszamosolygok rá.
– Hogy érzi magát? – kérdi.
Bólintok. Jól érzem magam. Örvendek 

hogy vendégem érkezett. Előveszem a 
fü zetemet. Új lapot kezdek: Ön hogy van? 
Meg mutatom neki a kérdésemet. Kissé 
meg lepődve, de boldogan válaszol:

– Jól vagyok. Kint nagyon szép idő van. 
Jöj jön, menjünk ki a friss levegőre.

Gyorsan leírom neki: én nem mehetek 
ki a börtön épületéből a felügyelőm nélkül.

Összeráncolja a homlokát, mikor el ol-
vas sa, mit írtam. Rám néz, majd kimegy:

– Jövök mindjárt.
Leülök az ágyamra. Nem értem, miért 

ha gyott itt. Talán valami rosszat mond tam. 
Jó 10 percbe beletelik, amíg visszajön fe-
lügyelőmmel együtt:

– Rálf bácsi megengedi, hogy ki men-
jünk sétálni nélküle is, – közli velem 
mo so lyogva.

Szóval Rálf bácsi. 
Amíg elveszem a kabátomat, még pár 

szót szólnak egymáshoz, de túl halkan 
mon dják, nem értem meg.

Kimegyünk az udvarra. Sosem fi gyel-
tem meg, milyen szép udvara van a bör-
tön nek. Kábé 5 percig sétálunk szótlanul. 
Lá tom, Judit válogatja szavait, nem tudja 
mit kérdezzen tőlem. Lehet fél, hogy meg-
sért valamivel. Pedig én nyílt vagyok, 
bár mi ről beszélhetünk… Ugyanis, mivel 
lehet egy börtönlakót megsérteni?

– Leülünk?
Bólintok. Üljünk le. Judit mintha kicsit 

meg könnyebbült volna. Megszólal:
– Játszodjunk egy olyat, hogy nem kér-

dez zük ki egymás adatait, hanem állítjuk. 

A másik meg megmondja, hogy igaz-e 
vagy nem.

Bólintok. De nem értem a játék lé nye gét. 
Minek adatok?

– Kezdem én! – mondta – Ön 24 éves.
Megrázom a fejem. Nem lehetek 24 

é ves. Leírom neki: öregebb vagyok.
Mosolyog. Jól válaszoltam. Kezd felfele 

szá molni 25 – 26 – 27 – 28...
Öregebb-öregebb-öregebb-öregebb.
Kacagunk.
29–30
Öregebb-öregebb – kacagok.
Ő elkomolyodik. Megismételi: 
– 30.
Öregebb... Írom  kissé össze za va ro-

dot tan.
– Nem. Ön 30 éves. –  Simogatta meg 

Ju dit a kezemet.
Bizonytalanul bólintottam. Harminc 

é ves vagyok.
– Most önön a sor.
Leírom: 26.
Judit csodálkozik:
– Szóltak már önnek, hogy én jövök 

Brigitte helyett, vagy csak úgy eltalálta?
Leírom: Eltaláltam.
Judit tapsol. Én nem örvendek.
– Református.
Rázom a fejem.
– Evangélikus.
Nem válaszolok
– Önt Endrének hívják
Rázom a fejem. Nem hívnak Endrének.
– István.
Nem válaszolok. Leírom Juditnak: Nem 

tetszik ez a játék. Judit elkomolyodik. Pár 
percig csendben ülünk, majd  teljesen más 
hangon megszólal:

– Szeretné, ha elmondom önnek én?
Leírom: Mit mondjon el?
– Azt amit ön elfelejtett...
Gondolkodom. Mit felejtettem el?
Leírom: A
– Nos … aaaa … ön 30 éves …
Gondolkodom: Miért kérdezte meg, 

hogy akarom-e, hogy elmondja, ha nem 
tud ja elmondani?

– Ön orvos volt … és volt magának 
… – hirtelen érzem mellkasi fájdalmam 
fel e levenedik, fejem majdnem szétrobban, 
olyan ideges leszek, röviden felpillantok, 
de nem tudom mit látok…

Mire magamhoz térek, már Judit eltűnt. 
Nem tudom, mi történt, hogyan kerültem 
vissza a cellámba. 30 éves orvos vagyok. 
Úgy döntök, kimegyek sétálni. S hátha 
ta lálkozom még Judittal is.

Még sosem hagytam el csak úgy a szo-
bá mat. A börtön előtt megállok. Valami 
gyer mekhangokat hallok. Szétnézek: jobb ra 
az utca teljesen üres, balra két gyer me ket 
látok édesanyjukkal. Amint a gyer me keket 
nézem, rájövök hogy nem fáj sem mim. 
Boldog vagyok. Közelebb ér nek. Valami 
furcsa melegséget érzek. Az é desanyjuk 
rám mosolyog, majd csen de sen elhaladnak 

mellettem. Csodálkoztam, miért mennek 
ilyen ártatlan te remt mé nyek a börtönbe. 
Biztos, meglátogatják é desapjukat. 

Visszamegyek oda, ahol Judittal be-
szél gettem. Leülök ugyanarra a padra. 
Pró bálok emlékezni, odaképzelem Juditot 
ma gam mellé. Megkérdem tőle: Hogy 
hív nak engem? 

Nem jut eszembe egy név sem. Nem 
hív tak sehogy. Nem voltam meg ke resz-
tel ve. Orvos voltam több mint 10 évig, 
bé nákkal, leprásokkal foglalkoztam, fe-
hé reket, feketéket próbáltam meg gyó gyí-
ta ni... De mit akart mondani Judit? Mim 
volt nekem? „Ön orvos volt … és volt 
ma gának…” – hírtelen megszólal Judit 
mel lettem – „... egy fia”.

Volt egy fiam?
Leírom: Ha volt fiam, miért nem látogat 

meg a börtönben? Szégyelli, hogy ilyen 
apja van? Megtagad engem?

Judit lehajtja a fejét…
Ebből megértem…Volt egy fiam…
– Ön nem börtönbe van… Ez egy kór-

ház. Ne hibáztassa magát a fia haláláért... 
Ön többszáz gyermek életét mentette meg 
azzal, hogy lemondott a fia életéről.

Arcom teljesen eltorzul. Lemondtam a 
fi am életéről. Felállok. Vissza a cellámba. 
Elő veszem régi tanulmányaimat. Le te-
szem az ajtóm elé. Bemegyek. Bezárom 
az ajtót. Előveszem a füzetemet. Leírom: 
Minden jót mindenkinek! 

Elmegyek a fiamhoz.
*

Egy templomba ülünk. Én meg a fiam. 
Nem tudom hogy hívják, még nem volt 
meg keresztelve. Minden vasárnap együtt 
me gyünk a templomba. Mi nem vagyunk 
ott, de a templom népe szeret minket. Én meg 
a fiam. Csak vele engedtek ki a bör tön ből.

*
Lukács vagyok…

Kovács Lehel István

10 éves a Hétfalu
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(Folytatás a 2. oldalról.)
A magyar sajtótermékek számát il le tő-

en már nem állunk ilyen jól a megyében, 
hisz egyetlen megjelenő hetilapunk van, 
a Brassói Lapok, igaz, számos mel lék le te 
jól bizonyítja azt, hogy van igény a lap-
kiadásra akár az ifjúság (Visszhang), a kár 
az egyes vidékek (pl. Hétfalu, Kő ha lom) 
tekintetében, csak önállóan nem le het 
megoldani sem a szerkesztést, sem a ter-
jesztést. Kisebb célcsoportnak ör ven denek 
az egyes egyházközségek által ki adott kü-
lönböző időszakonként (több nyi re egy-egy 
nagyobb ünnep alkalmával) meg jelenő 
Brassó megyei magyar egy ház községi 
lapok, vagy az iskolák, kö zép is kolák 
időszakos kiadványai is, de sze ren csére 
ilyenek is szép számban léteznek.

Különös a története az idén 10. évét 
ün neplő Hétfalu független művelődési 
és hely történeti lapnak is. Nemcsak azért, 
mert 5 évvel ezelőtt fennállásának 100. 
é vét ünnepelte, hanem azért is mert tel je-
sen önkéntes alapon, igazi szer kesztőség 
nél kül működik, fenntartását teljesen 
pá lyá zati úton intézi.

A Hétfalu című újság 1906–1911 kö-
zött je lent meg Hétfaluban, Dr. Fekete 
Endre és Kiss Bé la szerkesztésében, 
társadalmi és közigazgatási lapként. 5 
éves te vé keny sége során a Hétfalu meg-
győ ző dés sel és odaadással szolgálta a 
hétfalusi ma gyar nemzeti közösséget és 
ezáltal Hét fa lu szim bólumává vált.

A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár-
sa ság 2000 szeptemberében egy kü lön-
szá mot adott ki a Szent Mihály-na pok 
al kal mából. 2001. augusztus 11-én, Dr. 
Dá vid Ibolya miniszter asszony millen-
niumi zász lót adott át Hét falunak, ezen 
al ka lom mal döntött úgy a társaság, hogy 
új ra in dítja az újságot, olyan havilapként, 
a mellyel a szórványban és kisebbségben 
é lő hétfalusi magyar nem zeti közösség 
ön azonosságtudatát kívánja erősíteni.

A Hétfalu jó eszköz arra, hogy fóru-
mot te remtsen a barcasági csángó falvak 
múlt jával, ha gyo mányaival, néprajzával, 
mű velődési, egyházi, iskolai életével kap-
cso latos kutatásoknak. Általa su gá roz hat-
ja ki a hétfalusi csángóság a szórványélet 
ér tékeit, gondjait a nagyvilágnak.

Az első lapszámokat teljesen önerőből 
pró bálta létrehozni, kinyomtatni és ter-
jesz te ni a társaság, de ezek a feladatok 
meg ha ladták lehetőségeit, így elfogadták 
a Bras sói Lapok ajánlatát, hogy a szer-
kesz tő ségük átvállalja a nyomtatással és 
a ter jesz téssel kapcsolatos teendőket, így 
a Hét falu a Bras sói Lapokkal együtt eljut 
öt megye előfizetőihez és a nagyvilágba, 
a hol kíváncsiak erre a lapra.

10 év alatt 124 lapszám jelent meg, s 
mutatott be egy-egy színfoltot a hét fa -
lusi csángók életéből, s a vissza jel zé sek 
egyértelműen bizonyítják: szük ség van 
erre a lapra.


