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

Kovács Lehel István 

H o l  v a n n a k  a  n é g y n y e l v ű 
ú t j e l z ő  t á b l á k ?

Szerkesztők: Hochbauer Gyula, 
dr. Kovács Lehel István

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Független művelődési és helytörténeti havilap
XVII. évfolyam 1. (598.) szám
2011. január 13. – csütörtök

10 éves az új

2011-ben ünnepeljük az Erdélyi Kárpát 
E gyesület (EKE) fennállásának 120 éves 
év fordulóját, és e jeles alkalomra ünnepi 
EKE évkönyvet szeretnénk kiadni. A 
bras sói EKE történetének megírása cél já-
ból ültem le átnézni azt a jó negyed méter 
ma gas iratcsomót, amelyet az előző EKE 
el nökök őriztek az évek során, az egye-
sü let munkásságának tanúságtételeként.

Egy testes dossziéban, megannyi akta 
mel lett húzódott meg az a kopott, géppel 
í rott jelentés, amelyből mára alig látszik 
va lami, a jogi következményeiből még 
ennyi sem...

A Brassó Megyei Tanács 5. számú 
bi zott sága, a kisebbségek problémáival 
fog lal kozó albizottságának a jelentése ez, 
a mely ből kiderül, hogy a bizottság 1994. 
áp rilis 27-iki és 1994. május 23-iki ülésén 
meg tárgyalta Lutsch János brassói lakos 
elő terjesztését a háromnyelvű tu ris ta jel-
zé sek és információs táblák ügyében. 
Lutsch János kérvényét a Brassó megyei 
Pre fektusi Hivatal 170/1994-es, a Megyei 
Ta nács pedig 157 (utolsó számjegy szinte 
ol vashatatlan) számmal iktatta.

A bizottság ülésén meghívottként részt 
vett Lutsch János, Tărnă Petru, Nagy 
Mik lós, valamint a brassói Salvamont 
kép vi seletében Stavros Aristide (aki 
Brassó me gye hegyeiről írt igen jó do-
kumentált mo nográfiát).

A jelentésben a bizottság megállapítja, 
hogy a Keresztény-havas, Cenk, Nagy-
kő-havas és Király-kő hegységekben a 
ro mán, német, magyar nyelvű útjelző 
táb lák hagyományosak, továbbá, hogy 
az ü lé sen senki sem védte a hadsereg ve-
ze tő ségének 1968-ban kiadott utasítását, 
hogy mindent csak román nyelven lehet 
feliratozni, és hogy ez az utasítás külön-
ben is hatályát veszítette már.

Következésképpen a bizottság azt 
ja va solja, hogy ahol a háromnyelvű fel-
i ra to zás hagyományos, őrizzük is meg 
ezt a hagyományt, a már meglévő turis-
ta jel zé sek, útjelző információs táblák 

le cse ré lé sé nek árán is, kiegészítve azzal, 
hogy azo kon a helyeken, ahol sok idegen 
turista is meg fordul (pl. Brassó Pojána és 
kör nyé ke), negyedik nyelvkén angolul is 
történjen meg a feliratozás.

A jelentést 1994. május 23-án keltezték, 
az elnök és a titkár aláírásával, valamint 
a Megyei Tanács 5. számú bizottságának 
pe csétjével látták el.

*
16 év telt el 1994 óta, és a fent említett 

he gységekben sehol sincsenek még há-
rom vagy négynyelvű turistajelzések, mi 
több 2009 folyamán megyeszerte el kezd-
ték kitenni a turisztikai célpontokat jelző 
bar na információs táblákat, s csodák cso-
dá ja a magyar és német nyelvű szövegek 
ezek ről is lemaradtak. Így eshetett meg az 
a négyfalusi paradoxon is, amiről már a 
Hétfalu 2009. május 21-iki számában is 
beszámoltunk, hogy az őshonos hét fa lu-
si csángóság egyetlen turisztikai lát vá-
nyos sága sem került fel e táblákra, csak 
ki zárólag az ortodox templomok, továbbá 
e gyetlen tábla sem tartalmaz egy magyar 
sor sem. Az akkori cikk hatására a Megyei 
Ta nács magyar alelnöke felhívott és kér te, 
hogy küldjem el a magyar emlékművek, 
tu risztikai látványosságok listáját, for-
dít sam le magyarra a meglévő táblákat, 
ál lít sam össze Négyfalu területére az 
összes román, magyar és angol nyelvű in-
formációs tábla szövegét. Jól em lék szem 
arra a 2009-es októberi napra is, a mikor 
a megyei úthatóság képviselőjével ta-
lálkoztam, véglegesítettük a szövegeket 
és kiválasztottuk a megfelelő grafikai 
e le meket is. A listát leadtam és azt ígérték, 
ha marosan nyomdába kerülnek a táblák...

*
Reméljük, hogy a 2011-es esztendő 

el hoz za a magyar állampolgárság mellett 
az oly rég óhajtott négynyelvű táblákat is 
– hogy még jobban érezhessük magunkat, 
itt hon –, ha jövőre nem is, 2012-re biz to-
san, mert ismét kampány lesz, s jönnek 
a választások...

Tomos Tünde: Csernátfalusi ház
Hochbauer Gyula 

I s k o l a t ö r t é n e t - s z e l e t e k
Első hallásra furcsa lehet, hogy egy 

Nyién hez fogható nagyságrendű te le pü-
lés nek csak 1801-től van – adatolhatóan 
– református felekezeti iskolája. Igaz, első 
is kolatörténésze, Berecz Gyula meg jegy-
zi, hogy már 1600-ban volt református 
temp loma, s így már előbb kellet lennie 
is kolának is. Hogy a feltételezés meg a la-
pozott, igazolja Binder Pál erre vo nat ko zó 
tényfeltárása. Eszerint: 1759-ben az isko-
lamester a falu minden gazdájától ka pott 
volt „egy kalongya buzát, zabot vagy 
ha ricskát”, az egyházi földekből hasz nál-
ha tott: a Veres fűzben levő másfél holdat, 
az Ó-Nyién kapujánál lévő másfél holdat. 
Tud juk, hogy ez a Keresztvár a Béldiek 
job bágyfalva volt a bodolai uradalomban, 
s azt is, hogy református egyházközsége 
1793-tól Bodolának volt filiája, ami miatt 
is koláik között is lehettek összefüggések.

Szeretek egy-egy iskolaba be kuk kin ta-
ni. Bármelyik település bármelyik is ko lá-
jába az iskolapadba ugyanolyan szí ve sen 
beülnék mint a tanitói asztal mellé bár-
me lyik korban, pláne, ahol valami kü lön-
le ges vagy tanulságos mutatkozik. Mint 
pél dául a keresztvári református fe le ke ze ti 
iskolába, ahol 1839-től 1848 au gusz tu sáig 
Maksai Zsigmond tanított saját szo bá jában 
két hosszú kocsmaasztal mellett át lag 30 

fiút. A mostoha körülmények da cá ra nö-
vekedett annak az iskolának az á zsiója. Így 
akarta volt a kor meg a kö zös ség, és a haj-
dani iskolafenntartó ér vé nyesülni segítette 
ezt az akaratot, mert az iskolafenntartó és 
a közösség célja u gyan az volt. Természet-
szerű volt a népszolgálat.

Az 1848/49-es szabadságharc ha tá sa-
ként a jobbágyfelszabadítás fordulatot 
je len tett a gyerekek beiskolázásában is. 
Míg Bíró András tanító alatt (1810–1839) 
csak 20–30 fiú járt iskolába, az 1848 
őszétől ta nító Lőrincz József már egyedül 
nem győz te a 140-160 gyerek tanítását, s 
az 1872-ben községivé alakuló iskola se-
géd ta nítót is alkalmazott, majd rövidesen 
ezt az ideiglenes állást egy rendes tanítói 
ál lás sá szervezték, melyet Mátyás Lajos 
ok leveles tanító töltött be. Igaz, hogy a 
két utóbbi évszám közrezárta időszakban 
a lapvetően megváltozott a korabeli ma-
gyar társadalom is, mégpedig úgy, hogy 
az iskolát alkalmassá tette arra, hogy 
hoz zá járuljon a fellendülés századfordulós 
foly tatásához. Ha egymás mellé teszünk 
egy korabeli budapesti, egy brassói s egy 
vi déki (legyen ez akár a keresztvári) is ko-
lát, meggyőződhetünk, hogy a polgári fej-
lődés a teljes iskolahálózatra érvényes volt.

(Folytatása a 2. oldalon.)



* Szerkesztőség:  RO-505600 Négyfalu,  George Moroianu utca (Nagyút)  87.  szám  * Telefon:  0268 /  275 773 *

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

2. oldal H  É  T  F  A  L  U XVII. évf. 1. szám
10 év

Hochbauer Gyula 

I s k o l a t ö r t é n e t - s z e l e t e k
(Folytatás az 1. oldalról.)
 A megelőző kor diszkriminációként 

is fel fogható különbségei fokozatosan 
hal vá nyodtak.

Az 1000 lélekszám fölötti református 
gyü lekezet az 1850-es években 350–4000 
frt. fizetést biztosított tanítójának, míg a 
ve lük kortárs görög-keletiek (ortodoxok) 
csak 80–90-et tudtak a saját isko la mes-
te rüknek. Az iskolafenntartók és az 
iskola-felügyelet a különbségek meg-
szűn te té sé re törekedtek.

1888-ban Puskás Lajos lelkész kez-
de mé nyezésére kéttermes iskola épült, 
de – Berecz Gyula szerint 1893-ban – a 
tan kö telesek nem férnek el már ezekben 
sem, és a harmadik tanítói állás megszer-
vezése is szükségessé válik. Az 1892-ben 
nyu ga lomba vonuló Lőrincz Lajos he-
lyett i de iglenesen Huber Viktor tanított, 

az is ko laszéki elnök pedig Bálint Károly 
kör jegy ző lett.

A keresztvári ortodox felekezeti 
iskolát 1805-ben alapították. Első taní-
tóik Do ga ru Ioan (1801–1850), Dagaru 
Nicolae (1850–1826), Popovici Ioan 
(1876–1887),  Nigolici Ioan (1887/1888) 
Cojocar Da niel (1888/1889), Dogaru 
Gheorghe (1890-). Iskolaszéki elnökük 
Cojocar Da ni el ortodox lelkész.

A román iskolát többször próbálták a 
köz ségihez csatolni, de sikertelenül, u gyan-
is a keresztvári románok nemzeti és val lási 
sa já tosságaikra hivatkozva va la hány szor 
el u ta sították az egyesülést. Több szöri 
fel szó lí tásra 1880-ban sikerült meg felelő 
iskolát é pí teniük. Ez továbbra is lehetővé 
tette hosszú időre, hogy egy más mellett 
önálló in téz ményként mű köd hes sen a ro-
mán és a magyar iskola Ke reszt váron is.

,,Nagyon izgultam, mert ez volt az 
első országos verseny, amelyen részt 
vettem. Sok szép népmesét hal lot tam, 
és megtetszettek a nép bal la dák is. A 
kézműves foglalkozáson ér dekes tár-
gyakat készítettünk, a ját szóházban 
jól szórakoztunk, sok kis lánnyal barát-
koztam meg, a kik kel este játszottunk, 
hancúroztunk. Fe lejthetetlen élmény 
marad szá mom ra ez a mesevetélke-
dő.” 

(Kajcsa Renáta Gabriella él mény-
be szá molója a Kriza János Országos 
Bal lada- és Mesemondó Versenyről)

Diáksarok 

Meseve té lkedő

Szerkesztőség

Hétfalusi hírek
A Zajzoni Rab István Középiskola 

kéz műves köre farsangi álarc ké szí tés re 
várja az érdeklődő gyerekeket. Jö het nek 
román iskolába járó magyar gye rekek is 
az iskola csernátfalusi épü le tébe január 
20-án délután négytől ha tig. A körvezető 
Buna Enikő és Sipos Gaudi Enikő.

*
Ezúton is szeretnék köszönetet mon da-

ni azoknak a szülőknek, akik alá í rá suk kal 
támogatták a Megyei Tan fe lü gye lőségen 
2011. január 11-én 124 és 125 számokkal 
iktatott beadványokat, a melyekkel egy 
magyar tannyelvű ál la mi bölcsőde és 
egy 8 órás magyar tan nyelvű napközi 
óvoda létrehozását kér tük Négyfaluban. 
A bölcsődét 26 szü lő, a napközit 27 szülő 
kérvényezte. Re méljük, hogy a közösség 
akarata mi ha marabb érvényre jut, a Tan-
fe lü gye lő ség létrehozza e két igen fontos 
ok ta tási intézményünket.

(A kezdeményezők nevében: Ko vács 
Lehel István)

*
2011. január 28-án a Hétfalusi Ma-

gyar Művelődési Társaság és a Zaj zo ni 
Rab István Középiskola Szü lő bi zott sága 
útjára bocsátja a Zajzoni Estek nevű 
ren dez vény sorozatot. 

A rendszerességgel megtartandó ren-
dez vények célja a közösségépítés, ér de-
kes elő adások, kötetlen be szél ge té sek és 
szórakozás a szülők ré szére. 

Az első Zajzoni Esten Kovács Lehel 
István, a brassói Demokrácia Köz pont 
irodavezetője az egy sze rű sí tett ho no sí
tási eljárásról, a ma gyar állam pol gár
ság megszerzési mód járól tart előadást. 
Ezt kötetlen be szélgetés követi, egy-egy 
pohár for ralt bor mellett. 

Kedves szülők és pedagógusok, ta lál-
kozzunk január 28án, pénteken, 18 
órakor a Zaj zoni Rab István Kö zép  is-
ko la türkösi é pületében!

Hochbauer Gyula 

E g y  K o ó s  v i s s z a e m l é k e z é s  m a r g ó j á r a
Alapszöveg: 
Koós Ferenc: Tan fe lü gye lői vissza em

lé kezések
Óvodavizsgán voltam egy szép au gusz-

tu si napon Bácsfaluban, a délelőtti ó rák-
ban. Mintegy ötven fiú és leánygyermek 
volt jelen a csángók egyszerű, de ízletes 
öl tözetében. A teremből kikerültünk a 
tá gas gyümölcskertbe, amelyen szabad 
tér is volt a játékok számára. Vígan folyt 
a sok, szép játék, midőn a kertajtó meg-
nyílt és azon egy csinosan öltözött úri nő, 
u tána egy férfi és három gyermek léptek 
be a kertbe.

Látva, hogy idegenek: eléjük mentem s 
üd vözöltem őket románul. A férfi szólalt 
meg legelőbb, mondván: „Uraságod be-
szél románul is: Na ennek örvendünk, 
mert így beszélhetünk egymással. Én, 
– mondá tovább –, Boldimanu vagyok 
Bu karestből, nőm és gyermekeim. Itt 
nya ralunk Bácsfaluban, a dr. Ottrobán 
há zában, tetszik ösmerni a doktor urat?”

„Egyike legjobb barátimnak Bras só-
ban” – feleltem, Ottrobántól már tudtam, 
hogy Boldimanu Románia képviselője 
volt Ber linben s onnan hozta szép nejét. 
A párt, melyhez ő is tartozott, megbukván, 
le mondott a követségről hazajött s most 
mint magánember éli világát.

Székeket hozattam s leültünk, hogy ők 
is gyönyörködjenek a kis csángók já té ka-
i ban, táncaiban.

Mosolyogtak s látszott, hogy jól találják 
ma gukat. Egyszer így szólott hozzám a 
fér fi: 

– „Szép, valóban szép, de nem te het  nék 
meg ezt itt a románok is?” 

– „Csak tőlük függ, a magyar kor mány 
is örvendene azon.”

– „Hát megvan-e az engedve a ro má-
noknak itt önöknél?” 

– „Meg van uram, csak tőlük függ. 
Itt pl. a Hétfaluban éppen hét óvodát 
ál  líthatnának s nem kívánnánk egyebet 
tő  lük, mint azt, hogy magyar szóra is ta -
nítanák egy keveset a kisdedeket.”

– „Így hát nem igaz az, hogy a ma gya -
rok a román anyák kebeléről erő szak  kal 
letépik a gyermeket és magyar ó vodákba 
adják?” 

– „Ebből uram, egy betű sem igaz. 
Íme, ebben a község ben is szinte annyi a 
románság, mint a magyarság, de a zért itt 
ezen magyar gyermekek között e gyetlen 
egy román sincs.” 

– „Lásd lelkem” – szólalt meg a nő – 
„mindig mondottam én azt neked, hogy 
az nem lehet igaz; tudtam én jól, hogy 
a magyar sokkal lovagiasabb, hogy sem 
ilyent bírna cselekedni.”

–,,Ah, blestemaţii! – Oh a gya lá za to-
sak!” – kiáltott fel a férj – „a kik ilye ne ket 
képesek írni!”

*
Az óvoda-vizsga vége fele járt. El bú -

csúztunk, megköszönvén nekik, hogy 
szívesek voltak a kisdedek vizs gá jára 
elfáradni. Én Türkösbe men tem, folytatni 
az óvoda vizsgáját.

Pár nap múlva egy csinos röpiratot 
kap tam, melybe Boldimanu saját ke zű leg 
írta be, hogy tisztelete jeléül küldi em lékül 
nekem, melyet ő maga írt a ro mániai 
pórlázadásról, s melyben be i gazolta, hogy 
abban a pórlázadásban né hány orosznak 
a keze játszik.

Ez volt a művelt Boldimanu családdal 
első és utolsó találkozásom.

*
Margózások:
1. Bácsfaluban már 1883 óta működött 

óvoda.
2. Mi lehetett az az „ízletes” öltözet? 

A parittya?
3. Vajon hol volt ezelőtt 120 évvel a 

bács falusi óvoda?
4. Hány óvodának van ma az akkorihoz 

ha sonló, említésre méltóan szép kertje?
5. Mit játszhattak az óvodások?
6. Koós Ferenc magyar királyi tan fe-

lü gyelő beszélt románul is. A mostani 
ro mán tanfelügyelők közül hány beszél 
ma gyarul?

7. Ottrobán Nándor volt 1848-as 
sza bad ságharcos honvéd Brassóban 
le te le pe dett le. Orvosként működött. Te-
vé ke nyen vett részt a város közéletében. 
A bras sói honvédegylet egyik szervezője 
volt. Hol vásárolhatott magának házat 
Bács faluban?

8. A Beldimanu–Koós Ferenc pár-
be széd tartalmi része a nyitott, szo ron-
gás mentes román–magyar párbeszédre 
pél da. A korabeli magyar oktatáspolitikára 
is jellemző.

9. A beszédtársak egymáshoz való vi-
szo nyulása meggyőz arról is, hogy a be-
szé lők egymás iránti bizalmát nem ki zá-
ró lag a többszöri találkozás hozhatja létre.

10. Koós Ferencnek ez a szövege is 
a kár iskolapéldája lehetne a pontosan 
szer kesztett rövid kroki-szerű, egyszerű 
szö vegnek.

11. Az idézett párbeszéd idejében is va-
lót lan állításokkal hergelték egymás ellen 
a különböző nemzetiségűeket.

Hol vannak a négynyelvű táblák?
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2011.  január 13. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal
10 év

Mario Alinei olasz nyelvtudós To ri nó-
ban született 1926-ban, és tudományos 
mun kásságának java részét Hollandiában, 
az Utrechti Egyetem tanáraként fejtette 
ki 1959–1987 között. Európa talán leg-
je le sebb és mindenképpen legismertebb 
nyelv történésze. A – valamennyi európai 
nyelv járásra kiterjedően – teljes európai 
szó kincs feltérképezésére vállalkozó 
nagy, nem zetközi terv, az Atlas Lingua
rum Eu ro pae alapítója és harminc éven 
keresztül fő szerkesztője. Az UNESCO 
égisze alatt zaj ló nagy nyelvészeti vállal-
kozásban va la mennyi európai állam tudo-
mányos aka démiája részt vett nyelvészek 
de le gá lá sá val és a költségek fedezésével. 
Az el mé leti és az alkalmazott szemantikát 
tag la ló tudományos szemle, a Quaderni di 
se mantica alapítója és kiadója. A kő kor-
sza ki folytonosság elméletének ki dol go-
zó ja, amely gyökeres szemléletváltozást 
hoz az indo-európai nyelvek kia la ku lá-
sá nak és történetének ügyében. Sok száz 
tu  dományos közlés szerzője, és talán az 
el ső nyelvész, aki a nyelvi elemzésekben, 
már a hatvanas években számítógépes 
el járásokat alkalmazott.

Minket, magyarokat leginkább érintő 
fel fedezését a 2003-ban olasz nyelven 
ki a dott 500 oldalas könyvében – Etrusco: 
una forma arcaica di ungherese – fejti ki, 
mely szerint a római birodalmat meg a la-
pító, ősi etruszk civilizáció nyelve nem 
más volt, mint a magyar. Könyve, Ősi 
ka pocs cím alatt két évvel később ma-
gyar fordításban is megjelent, a budapesti 
All print kiadó gondozásában. Ebben a 
nagy szabású művében megmutatja a 
nyel vünkhöz való tudósi ragaszkodását. 
Sza vak százaival és más összefüggések 
be mutatásával igazolja, hogy az etruszk-
ma gyar nyelvrokonság lehetséges, sőt, 
bi zo nyosra vehető. Nemcsak a nyelvünk, 
ha nem a történelmünk bizonyos ha son-
ló sága is erre utal. Például a gyula, zilah 
és a kende, kündü- nevezetű vezérek 
köl csönös jelenléte, illetve pontosabban 
a ket tős vezetés megléte mindkét népnél, 
több mint véletlen. Tőle tudhatjuk meg, 
hogy minden bizonnyal a keletről jött 
et rusz kok voltak Európa ősi műveltségé-
nek meg alapozói, jóval a görögök vagy 
latinok előtt. Műveltségük kiemelkedő, de 
nem csak az építés, korongozás, lótenyész-
tés, ház építés, többféle technikai képesség 
te rü letén, hanem művészeti alkotásaik 
is fel tű nően magas rendűek. Például a 
szob rá szatuk a világ ősi szobrászatának, 
a gö rö göt és rómait is megelőzi időben 
és a fenn maradt remeklések is annak 
magas ren dű voltát bizonyítja. Magyarán, 
Európa mű veltségének megalapozói az 
etruszkok vol tak. De például az első római 
cézárok is közülük kerültek ki. A Kárpát-
me den cé ben pedig, már az időszámítás 
előtt, több mint kétezer évvel jelentős 
fém meg mű ve lő műhelyeket és kohókat 
alakítottak ki. Az etruszkok egy része a 
Vereckei há gón jutott be a Kárpát meden-
cébe, má sik részük pedig hajón érkezett a 

Földközi ten geren az itáliai félszigetre. De 
annak nem annyira keleti, hanem a nyuga-
ti fe lé ben telepedtek le. Már az időszámí-
tás előt ti évszázadokban három fedélzetes 
ha jókat építettek és szállítottak azokkal 
bort több európai országba, még a mos-
ta ni Franciaország térségébe is. Állítólag 
Dan te is eredetileg etruszk nyelven írta 
az Isteni színjátékot. Az etruszk nyelvet 
több tucat neves, híres tudós kutatta. Sok 
nyelv vel próbálták összehasonlítani addig 
is, amíg Alinei jó érzékkel és széles körű 
ku tatással és gondolkodással találta meg 
an nak ősi rokonát a magyar nyelvet. Ám 
ő Magyarországon, illetve Kolozsváron 
is előadásokat tartott erről a számunkra 
is rendkívülien fontos témáról és ezáltal 
nagy szolgálatot tesz nemcsak a magyar 
tu dománynak, hanem az egész magyar 
nem zetnek is.

Lássuk, hol helyezkedik el Mario Alinei 
ku tatása, a többi magyarságkutató ská lá-
ján. Vegyünk sorra néhány érdekesebb 
su mér-magyar szóegyezést, össze füg gést. 
Badiny Joós Ferenc és Zakar And rás ki-
mutatták, hogy EMES = főpapnő, EME 
= anya (lásd Turul monda), MÁS-MÁS = 
ikrek, PÚ = fú, SZÁ = batyu, szák, zsák, 
SÁ = bel-tartalom (béltartalom, sár), KI = 
terület, föld, (ki, kikinda, kül te rü let), GUR 
= kör (gurul), IGI = szem, IZI = izzó, IZ 
= isteni lélek, MUL = pis lá kol, múlik, 
TIR = tér. Közbevetve meg je gyez ném, 
hogy többek szerint a sumér, a szkí ta, és 
a hun nép bizonyítottan kap cso latban volt 
egymással, miáltal közel sem tértünk el 
annyira az eredeti nyom vo naltól, amint 
az első olvasatra tűnik. Per sze, más ős-
nyelvekkel is léteznek közös sza vaink, 
ilyen az ógörög, etruszk, türk, a lán, bolgár, 
mongol, perzsa, és a kínai. Cse rép József 
professzor publikálásai alap ján, 6500 
a hellénkor előtti időkből való ó görög 
szóból 4000 megtalálható a ma gyar ban. 
Nemkülönben érdekesek a kö vet kező uj-
gur alapszavak; apa, test, száj, ló, nap, szív, 
szem, fej, rossz, anya, jó, vagy a lánka, 
szoba, béka, szabla, pataka, pata (mint út) 
szanszkrit kifejezések. S ha már In diánál 
tartunk, lássunk egypár földrajzi el-
nevezést is, úgymint a Barna, Kókai, Tura, 
Tisza, Buda, Bihar stb. Szinte az e gész 
világon (kivéve Ausztrália) fel lel he tőek 
olyan elnevezések, melyek a helyi nyel-
vekben gyökértelenek, ellenben ma gya rul 
értelmezhetőek. És még nem szól tunk 
Móricz Jánosról, aki állítólag ma gya rul 
kommunikált bizonyos dél-amerikai in-
dián törzsek tagjaival. Most már meg sem 
le pődünk azon, hogy néhány független 
ős tör ténet kutató, például Baráth Tibor 
szá mos egyiptomi írást fejtett már meg a 
ma gyar nyelv és rovásbeliség szabályait 
al kal  mazván. A Tordason talált bronzfo-
kos leg alább 7 ezer eves. Forrai Sándor 
ro vás szak értő a székely-magyar rovásírást 
alaki és hangtani szempontból vizsgálva 

50%-ban föníciai, 43,4%-ban etruszk, 
28,6%-ban török (türk) kapcsolatot mu ta-
tott ki. Mindehhez kapcsolódnak Ange la 
Mar catonio, Mario Alinei és Miche-
lan ge lo Naddeo olasz kutatók munkái, 
me lyek ben bebizonyítják az ősi írások, 
ábé cék közös tőről származását, továbbá 
meg állapítják a székely-magyar ábécé el-
sőd leges voltát. Igen, a pásztoraink á kom
bá komáról lassan kiderül, hogy a világ 
egyik ősi, ha nem a legrégebbi írása. Már-
pe dig, ha az egy hang, egy betű szabályát 
őr ző, a magyar nyelvre szabott írásunk 
i lyen régmúltban gyökerezik, akkor ennek 
igaz nak kell lennie a nyelvünkre is. Így 
ta lán mégsem lehet igaza a mindent csak 
kap tunk, innenonnan átvettünk hamis 
állí tását hangoztatóknak. Pláne nem lehet 
igaz egy viszonylag kevés szógyökből 
ki haj tó, szóbokrokból összeálló színpom-
pás, és mégis egységes csokor, az édes 
anya nyel vünk esetében. Már csak azért 
sem, mert a szokásos forrásként megjelölt 
i de gen nyelvek többsége nyelvünk ke-
let ke zésének idejében egyszerűen nem 
lé tez hetett. Hideo Matsumoto oszakai 
or vos professzor 1988-ban bemutatta az 
e gész világot lefedő, úgynevezett gamma 
mar ker vizsgálatának eredményeit. Az 
egyik jellemző fehérjekombináció csak 
Ja pánban, Koreában, Belső-Ázsiában, a 
dél-amerikai indiánoknál, és Európában 
e gyedül a magyaroknál mutatható ki. 
Rá a dásul a népzenei egyezőségek szinte 
egy az egyben lefedik a marker vizsgálat 
e red ményeit. Ez is igazolja Bartók Bála 
meg állapításait. Az eredmény meg le he-
tő sen elgondolkodtató, de jobb, ha nem 
vo nunk le végkövetkeztetéseket. U gyan is, 
a magyar lakosság esetében az európai 
vál  tozatok a dominánsak. Az úgynevezett 
Se mino-féle, genetikai vizsgálatok szerint 
az Eu19 haplotípus (genetikai marker) 
leg markánsabban a magyar népességben 
van jelen, azaz a magyarság bizonyítottan 
Eu rópa őslakója. Az említett kutatások 
alap ján a magyarok rokonai a lengyelek, 
hor vátok, illetve az ukrán lakosság egy 
ré sze. Európában találhatóak a 12 ezer 
é vesre becsült bosnyák piramisok – lásd 
Sza kács Gábor írásait –, Tatárlakán a leg-
mo dernebb kormeghatározások szerint 
az úgy nevezett folyóközi kultúrákat, 
mintegy más félezer évvel megelőző, 
írásjeleket is tar talmazó agyagkorongokat 
találtak. Eu ró pa közepén pedig 30–40 
ezer éve él egy nép, akinek sumer, egyip-
tomi, dél-a me rikai, közép-ázsiai, szkíta, 
hun, föníciai, et ruszk, török, finnugor, stb. 
kötődései van nak. Tomory Zsuzsa a Ma
gyarság helye e világban című írásában 
azt írja: „Ha zánk Isten kegyelméből az 
emberiség ős anyja, az emberiség Arany
korának hor dozója. Innen vándoroltak ki 
e gye de ink a világ minden tájára, s éppen 
e zért nyelvünk valamennyi utód nyelv
ben fellelhető. Nem azért, mert ezeken 

a helyeken ringott a bölcsőnk. Ezen 
utód nyelvekben a teremtés menetének 
szer kezeti egysége nincsen jelen, csak a 
magyarban.” Igen, lassacskán kiderül, 
hogy a hivatalos magyar állásfoglalás 
sze rint gyéren lakott puszta, a Kárpát-me-
dence valójában az őskortól kez dő dő en 
Európa legsűrűbben lakott területe. Itt 
vol tak Európa első bányái, nemesített 
ga bo nái, ércfeldolgozó üzemei, stb. Is-
ten nyel vünkbe, nyelvünk szerkezetébe 
rej tet te a teremtés rendjét. Nyelvünk a 
te rem tésben gyökerező, abból fejlődő, vi-
rág zó és terebélyesedő ősnyelv. Aki is me ri 
nyelvünket, otthon van a teremtés rend-
jében, mely nyílt titok mindaddig, amíg 
él magyarja a földön. Hagyományainkból 
é pített magának vallást az ótestamentumi 
nép, s századokkal később ennek ki nö vé-
se, a Római Egyház anélkül, hogy ma gyar 
hitvilágunk lelki lényegét keresték, vagy 
megértették volna. A világnak meg kell 
tanulnia hinni abban, hogy az Isten sze-
retet, a közötte és közöttünk levő szer 
(szer ződés), mely szerez (teremt).

Mario Alinei az Ősi kapocs könyvében 
a ténymegállapításokat matematikai pon-
tos sággal vezeti le. Az etruszk kultúrából 
– az ókori Európa egyik legnagyobbjá-
ból – mérhetetlen mennyiségű, alaposan 
ta nul mányozott irodalmi anyag maradt 
fenn. Ennek köszönhetően ma már né-
hány, az etruszk történelemre, tár sa da-
lom ra, gazdaságra, vallásra, építészetre 
és művészetre vonatkozó megállapítást 
vég érvényesnek tekinthetünk. Vagyis az 
et ruszk nyelv tanulmányozásához nem 
va lami tabula rasa a kiindulópont, hanem 
meg bízható extralingvisztikai is me re tek-
ből álló hatalmas anyag. A régészet által a 
hetvenes évek óta kidolgozott nagy szá mú 
megállapítás közül az egyik alapvető fon-
tosságú e könyv témájához. Ne ve ze te sen 
arról van szó, hogy az etruszkok ő sei, az 
úgynevezett villanovaiak (a rá kö vetkező 
etruszk elődjeként ismeretes ci vilizáció 
tagjai) a Kárpát-medence te rü letéről szár-
maznak. E fontos felfedezés az amerikai 
Hugh Hencken régésznek kö  szönhető. 
Megállapítását a későbbi ku ta  tások is 
megerősítették. 

(Folytatása a 4. oldalon.)

Patrubány Miklós, Kiss Dénes, Bencze Mihály

D r .  M a r i o  A l i n e i

dr. Mario Alinei
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4. oldal H  É  T  F  A  L  U XVII. évf. 1. szám
10 év

(Folytatás a 3. oldalról.)
Földrajzilag tehát az, hogy az etruszk 

ci  vilizáció a Kárpát-medencéből szár ma-
zik, bizonyítottnak tekinthető. Ezenkívül 
Hen  cken feltételezte, hogy az etruszkok 
két hullámban, tengeri úton érkeztek a 
Kár  pát-medencéből Olaszországba, és 
két eltérő ponton kötöttek ki. Az egyik az 
Ad  ria partja, ahol megalapították a Felsina 
(la  tinul Bononia, olaszul Bologna) nevű 
et ruszk várost, a másik pedig a Tirrén - 
ten  ger partja, ahol aztán megalapították 
a valódi Etrúria fő központjait. Ezek 
Tos ca  na és Lazio tartományban voltak 
ta lál ha  tók: Tarquinia, Orvieto, Chiusi, 
Volterra, Vulci, Veii, Vetulonia, Populo-
nia stb. A kár pát-medencei-dunai népek 
Hencken által 

feltételezett tengeri úton történő be ván-
dor lása mellett nem zárható ki a szá raz-
föl di úton való betelepülés sem. Mind a-
zo náltal Hencken kutatásai alapján bi zo-
nyí tottnak tekinthető, hogy a bronzkor 
vé gé nek kárpát-medencei-dunai eredetű 
cso portjai eljutottak a Földközi tenger vi-
dé kének keleti és középső területeire. Itt 
az tán elterjesztették kultúrájukat, a mely-
ből Olaszország mai területén kialakult 
az et ruszk civilizáció. Természetesen az 
ős kori kárpát-medencei-dunai népek még 
nem a magyarok! Ezen a ponton egyen le-
tünk utolsó lépéséhez segítségünkre van 
ket tő Kontinuitás Elmélet a paleolitikus 
kor ról. Először is a magyar kutatók által 
is jól ismert uráli kontinuitás elmélet-nek 
nevezett tétel, amelyet napjainkban az 
uráli nyelvterületet kutató nyelvészek, 
va lamint a régészek – a magyarokat is 
be leértve – túlnyomó többsége elfogad. 
Má sodsorban pedig az új – a www.conti-
nui tas.com címen könnyen hozzáférhető 
– indoeurópai és altáji kontinuitás elmélet. 
Vegyük szemügyre mindkettőt. Az uráli 
el mélet alapján az uráli népek már a pa-
leo litikus kor idején jelen voltak Európa 
ke leti részén, az utolsó jégkorszakban 
(Kr.e. XIII. évezred) és a mezolit korban. 
Az éghajlat enyhülése után (Kr.e. IX. 
év ez red) északra húzódtak, hogy foly tat-
has sák halászó – vadászó életformájukat. 
Eszerint a magyarok, más ugor népekkel 
együtt szükségszerűen az Ob folyó kör-
nyé kén telepedtek le, és a Finn-ugor né pek 
legkeletibb csoportját alkották. Min den-
esetre az ősmagyarok már egészen a 
paleolitikus kortól Európa keleti részén 
éltek. A magyar kivételével minden uráli 
nyelv jelenlegi elterjedése tökéletesen 
meg felel az elméletünk által fel té te le-
zet tek nek. Az egyetlen kivételt – mint 
is me re tes – pontosan a magyarok jelentik. 
Ők va lószínűleg a még nem végleges le te-
le pe dés időszakában különváltak a többi 
ugor népcsoporttól, hogy elfoglalják a 
Kár pát-medencét. Itt pedig elérkeztünk az 
ún. Hon foglalás sokat vitatott kérdéséhez. 
Kö rülötte mindig sok vita zajlott, még a 

leg utóbbi, kettős Honfoglalás-nak ne ve-
zett változatról is. Az indoeurópai és altáji 
kon tinuitás elmélet szerint az indoeurópai 
né pesség Európa nagyobb részének és 
Ázsia indoeurópai területének, míg az al-
táji Ázsia középső részének őslakos népe.

A két elmélet kombinációja pedig 
egy részt új elképzelés kialakítását teszi 
le he tő vé a Honfoglalásról, másrészt annak 
a bi zonyítását, hogy a magyarok az et rusz-
kok ősei. Nézzük, hogyan lehetséges ez. 
Mint láttuk, az altáji elmélet szerint a török 
és mongol népek a paleolitikus és mezolit 
kor ban már Ázsia középső részén éltek. 
Kö vetkezésképp, a neolitikus kori Közép-
Á zsiában nem csak a nagy kultúrák tar-
toz tak az altáji nyelvhez, hanem azok az 
első lovas - harcos nomád népek is, akik 
az időszámításunk előtti IV. évezredben 
Ázsia nyugati sztyeppéin és Európában 
tűn tek fel. Ők a török nyelvcsoporthoz 
kel lett, hogy tartozzanak. Ezért az uráli 
le telepedésektől délre fekvő Serednyi 
Stog (=SS) néven ismert kultúrának, 
a mely ben szintén a Kr.e. IV. évezredben 
meg kezdődött a lónak a lovaglásra való 
hasz nálata, szintén a török nyelv cso port-
hoz kellett tartoznia. Vagyis magától ér te-
tődően török a híres, kurgan néven is mert 
kultúra is, vagy az orosz Yamnaia, amely 
a III. évezred folyamán a Serednyi Stog-
ból alakult ki, és egészen Kelet-Eu ró páig 
elterjedt. Röviden, minden lovas - har cos 
nomád nép, akik akár az ős kor ban, akár 
később az eurázsiai sztyep pé ken váltották 
egymást, túlnyomórészt az al táji népekhez 
tartoztak. És a magyar puszta, az eurázsiai 
sztyeppék nyugati vé ge, az összes keletről 
származó harcos no  mád nép természetes 
élőhelye. A ma gyar olvasó számára nem 
szükséges ki hang  súlyozni ama tényt, 
hogy a török nyelv nek és kultúrának 
milyen óriási be fo lyása volt a magyar tár-
sadalom és nyelv alakulására. Ezenkívül, 
a kárpát-me  dencei - dunai hatás Olaszor-
szágban nem a villanovaiakkal kezdődött. 
A III. év ezredtől kezdődően (amikor a 
Kárpát-me  dencét elözönlik a kurgan nép-
cso por tok) az olasz őskort a majdnem fo-
lya ma tos közép-európai befolyás jellemzi 
(Bar field). Fontos körülmény, hogy a II. 
év ez redben a Val Padana-i (Emilia) és a le-
telepedett magyarok által a Duna sík sá gán 
a bronzkorban mesterségesen ki a lakított 
dombok (lásd Tószeg) nagy mér ték ben 
hasonlítanak (Barfield). És végül, a kár-
pát-medencei-dunai hatás nyil ván va ló 
régészeti bizonyítékai az őskori Olasz-
ország északi részén is azt tá maszt ják alá, 
hogy megtörtént a Val Padana tény leges 
elözönlése a keletről származó né pek 
által (Barfield, Cardarelli). Va ló ság gal 
szinte kötelező a következtetés: a kár pát-
medencei-dunai népek, akik a III. és II. 
évezred folyamán akkora ha tás sal voltak 
Olaszországra.

(Folytatjuk.)

Patrubány Miklós, Kiss Dénes, Bencze Mihály

D r .  M a r i o  A l i n e i
Kovács Lehel István

(Egy hosszabbra tervezett előadás rö
vidre sikerült szövege, amelyben né hol 
szándékosan bosszantom a tisztelt olvasót)

Ugyanvalóst az a népmese beszéde! 
Tessék csak összehasonlítani az üres 

be széddel, a pletykabeszéddel, a szó be-
széd del, a kampánybeszéddel, a bolond 
be széddel, az álnok beszéddel, a lejárató 
be széddel, a gyűlölet-beszéddel (hogy csak 
néhányat javasoljak az utóbbi év ti ze dek 
fontosnak, versenyképesnek, ha té konynak 
tartott beszédféleségei közül) – mon daná s 
mutatná a divatos szinkron-jel használatot is 
ismerő nagyranőtt kis diá kom: felkiáltójel.

Noha nem mértem fel nemzetem vé le-
ményét ebben a kérdésben, úgy sac co lom, 
hogy magyar nyelvterületen ev ró pai 
juniós (!) viszonylatban is jelentős az élő 
(értsd: beszélt-olvasott-hallgatott) szö-
vegtengerben a meseszöveg.

Szerény és fogadkozó megjegyzés: Most 
fordítom ismét komolyabbra a szavamat.

A bajunk az, hogy sok felnőtt már nem 
ér ti a népmesét, s tehetetlenségét pa-
lás to landó ezt becsmérlő kézlegyintése 
(majd nem meduza-lágy-agyredő-leb ben-
tést írtam). Pedig népmeséink beszéde 
a gye rekek számára érthető, tartalmas 
be széd. Egyértelmű tapasztalati tartalom 
hal mo zódott fel bennük. Ez egy-egy nép-
me se vagy változatának bölcsőhelyéhez 
kö tődik. Ezt a tapasztalatot megtagadni 
ön kéntes agymosást jelent, az ezzel járó 
el korcsosodással együtt. (Elnézésüket ké-
rem a dühösebb hangvétel miatt.)

A népmese egyik erénye az őszinteség: 
a mesemondó megszólalása pillanatában 

nyil vánvalóvá teszi, hogy mesét mond. Fi-
gyel mezteti a hallgatóját-olvasóját-nézőjét, 
hogy erre a (beszédtörténetben kialakult) 
kód rendszerre váltson át. A be ve ze tőm ben 
felsorolt beszédféleségek közül me lyik re 
jellemző ez még? Kérem, legyen annyi 
türelmük, és tekintsék végig a má so dik 
bekezdés felsorolását. 

A mesemondó meghatározó jellemzője 
a kommunikációs nyitottság. Aki ezt ké-
pes működtetni, jó mesemondó, aki pedig 
nem, az legfennebb csak pódium-mesélő, 
aki díjat nyerhet ugyan mesemondó ver-
se nyen, de a mesét nem élteti.

A népmese egyik tartalmi vonatkozása 
az értékrend-szabályozás. Aki a nép me sét 
becsmérli az a közössége ér ték ér zé keny-
ségét vonja kétségbe és akarja le já rat ni, 
hitelét rombolni. Ezzel fel mér he tet len 
kár keletkezik, mert kétes értékek to dul-
nak a személyiségbe, s ez ahelyett, hogy 
egyre markánsabban körvonalazódna, 
el bi zonytalanodva olyan manipulálható 
kép lé kenységbe kárhozódik, amelyből 
már aligha szabadulhat.

A népmese egy sokszori tapasztalattal 
el lenőrzött értékrendszert ajánl. Tipikussá 
egy szerűsített helyzetei elfogadhatóvá te-
szik az érdekes szövegbe épített ma ga tar-
tás- és viselkedésmintákat. A me se mon dás 
pedig olyan nyelvi viselkedésre szok tat, 
amely ellenáll a korunkban cél tu datosan 
gerjesztett értékrothadásnak.

Befejezés helyett arra kérem, aki teheti ol-
vassa most el, s aki már igen, az újra a Jé zus 
Krisztus keresztlánya című hét fa lusi csángó 
népmesét Horger Antal gyűj téséből.

A mesebeszéd tartalmas beszéd!
Hochbauer Gyula

Szintén a padlásról került elő déd-
nagy anyám, Bencze Török Sára, re-
cep tes füzete is, talán abból a korból, 
a mikor sok családnak a „könyvtára” 
csak 3–4 könyvből állt: a Biblia, egy 
é nekeskönyv, a receptes füzet, esetleg 

egy arra az évre szóló könyvnaptár. 
A receptek mellett a füzetbe, amely 

e gyébként egy 1930 körülről szár-
mazó „ha táridőnapló”, szépen be volt 
vezetve a család minden adata, de rég 
el fe lej tett kiadások összesítője is.


