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Ha a hétfalusi csángó tájszavak 
eredetét kí vánjuk elemezni, kétségtel
en, hogy több i rányban indulhatunk el.

Nyelvjárásunk magját mindenképp az 
ázsiaieredetűősmagyarésómagyar
sza vak alkotják, amelyek a nyelvújítás 
után is fennmaradtak, s teszik ma is a 
hétfalusi csán gó nyelvjárást az egyik 
leg ar chai ku sabb magyar nyelvjárássá.

Diószegi Vilmos Sámánizmuscímű
köny vében találhatunk olyan szavakat, 
a me lyek máig megmaradtak a hétfalusi 
csán gó nyelvjárásban. Következzen két 
elokvenspéldaakönyvből:

Ak Sztyepán (Fehér István) szojot 
kám(sámán)énekébőlegyszónagyon
ismerős: ahösztej. Igen, a hétfalusi 
csángó táj szólásban is husztaj a far
kas, és néha e gyéb vadállat neve. A 
nyugati szojotok sá mánhite az altaji 
törökökéhezhúz,svalószínű,hogye
szó is török köz ve tí tés sel került Hétfa
luba,vagyőriztükmegitteztazősiszót.

Gyerekkorunkban, öregeink gyakran 
mondogatták tréfásan:Mënj a pupec 
li ká ba! A pupec hétfalusi csángó táj
szavunkmagyarul ígyhangzik: fene, 
a pupec li ka pedig a fészkes fene. 
Vagyis az a hely, ahol a fene lakik. A 
rossz be teg sé gek nek szellemei voltak, 
s hogy ne tá mad ják meg az embert – 
ne egyen meg a fe ne –őseinkapró
bálványokat, vagy a ján dékokat hely
eztek a fészkükbe, o dú juk ba, azokra a 
helyekre, ahol a szellemet lak ni vélték. 
Az Obparti vogulok nyelvén a fészkes 
fenétígynevezik:piting pupig, s innen 
azonnalfelismerhetőapupec hét fa lusi 
csángótájszavunk.Értelmeugyanaz:
fene, rossz betegség. A piti pedig fész
ket jelent.

*
Ilyen értelemben érdekes például 

adeszkavágáskorkeletkező,gyenge
minőségű famaradék, deszkavéget
jelentőcánd ra tájszavunk is, amely 
nincsbenneaMagyarÉrtelmezőSzó
tárban, de a ro mán DEX (Dicţionarul 
explicativ al limbii ro mâne) megemlíti, 
hogy a román tandără a magyar cán
dra szóból származik a szin tén szász 
zänder tájszó közvetítésével.
Szinténtájszavainkközöttlelhetőfel

a csim poj. A csimpolya a duda legprim
itívebb vál faja, mely manapság már 
csak az er dé lyi hegyi pásztornépek 
között van di vat ban. A középmagyarból 
származószólatineredetű,acentipellio 
százrétűbendőtjelent.Hétfalusialakját
vette át a román nyelv cimpoi alakban 

a DEX szerint.
Avénasszony,nagyonidősasszony

jelentésűbába tájszavunk ilyen ér
telembennemfordulelőamaimagyar
nyelvben e set leg csak mesealakként 
(vasorrú bá ba). Eredete ómagyar és 
ősmagyar, nyelvünkbe így került át
a dravida báb jelentésűpá vei szó. 
Asámánhitűnépekazelhunyt ősök
tiszteletére bábut faragtak a halottaik 
lelkének lakhelyéülés időről időreál
dozatotmutattakbeszellemeiknek:a
báb ar cát, száját, orrát bekenték vérrel, 
hússal, zsír ral stb. Hogy az arc ne ko
rhadjonhamar,abábkiemelkedőorrú
faarcát fém lap pal fedték (cink, ólom, 
bádog, réz vagy e züst).

A jelen pillanatban 2628 hétfalusi 
csángótájszóttartalmazógyűjtemény
2258szavafeltételezhetőenősmagyar
vagy ómagyar eredetű, illetve ezek
etimológiája még nem tisztázott. 
Ilyenek az érdekes, más hol nem 
fellelhetőcsaládnevek,keresztnevek,
ragadványnevek, gúnynevek (mint egy 
104,például:Anderkuó, Andir, An diér, 
Ander, Annuók, Bacsuó, Bálder, Bol
di, Boskándi, Ciguój, Csuócsa, Dodié, 
Fuó ris, Furuzs, Giéci, Girancsi, Guóca, 
Guó suj, Hammas, Hubejsz, Micsuók, 
Mityi, Pancsi, Partin, Sankuó, Taizs 
stb.), hely rajzi nevek, térszíni formák 
nevei, nö vény nevek, állatnevek stb.
Tájszógyűjteményünkbe azokat

a hely ne veket (84 nevet, általában 
hegy és pa tak neveket) vettük fel, ame
lyeknek értelme tel jesen elhomályo
sult, etimológiája tisztázatlan:Arapa, 
Bëzsënia, Bolnok, Cse li gás, Csernye, 
Csukás, Dank, Dirba, Döb len, Döjtöne, 
Estere, Garcsin, Geván, Huó puj, Killér, 
Kotyor, Küőba, Kukujiél, Ma gura, Panc
suó, Tiéjszla, Vázsa, Viésszer stb.

Hasonlóan érdekesek növénynev
eink is. 256 növénynév közül 244 nem 
átvett, ezek kö zül több pedig helyi alko
tás eredménye.Gyűjteményünkben
például ilyen nö vény ne vek szere
pelnek:babbüzükörte, bajsza purdié, 
balásszar, barasialma, bar tais körte, 
beduócs, berekenne, bërzëne, buó
bisko, cigánpëciér, durmoszka, fá csin
ko, gyuólcsinko, haricska, hodolán, 
ka lafor, kukukvirág, legiénviérëcske, 
pap ki szuromszëmëdët, repcsin, 
szënkucka, zsa nika stb.

12 növénynevünk átvétel a román 
nyelvből,ezekközülisérdekesekazok,
amelyekmásnyelvekbőlszármaznak
és a ro mán nyelv közvetítésével kerül

tekhozzánk. Ilyenek:burján (román 
buruiană < bul gár burjan), fuszoja 
(román fasole < la tin phaseolus, phase
lus < görög fa szel usz), guli (román gulie 
< bulgár gulija), ko csán (román cocean 
< bulgár kočan), ku kurujz (román cucu
ruz < bulgár ku kuruz).

87 állatnevünk közül 82 nem átvett 
(például:ártány, bázsánbika, bëgyën, 
be re bié züő-ülü, binda, csëka, csëndëri, 
güője, gyüőr ke, höncsög, iékëcske, 
jánka ma dár ka, pánk, pisleny, rapsin, 
topor tyán fié reg, tündeleviény, ülü, ve
për, viérszipuó, zsolt ármadár stb.), 1 
németeredetű:ganzi (der Gänserich), 
4 pedig román eredetű:bu burujza 
(buburuză),cáp (ţap),gërgërica (găr
găriţă),kotoj (cotoi).

*
A tájszógyűjteményünk magvát

képező2258szóközülsokhelyialko
tás. Ilyenek az ételeinknek a nevei, 
vagy például a falvakbanműködő
kapcsolatokat, emberi tu laj donságokat 
kigúnyoló szavak.
Helyi alkotású ételnevek:bëcküő, 

bë pë la, böckönös, bruókusleves, gö
nyö dö rös, höckönös, küőlepcsüő, 
könyörödös, pëjsztërës, pëtëcske stb.
Érdekes a palacsinta jelentésű

küő lep csüő tájszó, amely a Magyar 
KatolikusLexikonszerintegyősisütési
módot, a kö vön sütést eleveníti fel. Ez a 
hamuban sü tés mellett a legelterjedtebb 
sütési mód volt. Általában a szabadban 
hevítettkőlaponsütöttékalepényt,le
pénykenyeret, le pénypalacsintát, ezek 
mellett gyakran ha lat, s más vékony 
szelet húst is. A követ pa rázsszénnel 
áthevítették, pënëtivel(kemenceseprű)
bezsírozták, majd ráöntötték a folyós 
palacsintatésztát, mely csak ha mar 

mindkét oldalán pirosra sült. A kőre 
lep  csintésből (odaloccsantás)alakult
ki a küőlepcsüő tájszó.

Barkó Etelka így emlékszik vissza a 
kö nyörödösre: „Anéveredetétnem
is me rem, de az ö regek szerint o lyan kor 
főzték,amikorhosszabbkönyörgésre
menteka templomba, ugyaniselőre
elkészíthető, csakmelegíteni kellett
az is ten tisz te let után. Ma már ke vesen 
ismerikésfőzik.”

Helyi szóalkotások a falucsúfolók 
is. Hét falu Csánglia, a hétfalusiak 
egyrészt tal pasok (gyalogkatonák 
voltak), másrészt kiék pi tyuó kások (in
kábbaziparilagjobbanértékesíthető,
ta kar má nyo zás ra, szesz  gyár tás ra 
alkalmasabb kék színű krumplit ter
mesztik).Bácsfalugúnynevei:bu huk 
(a mogorvaságuk miatt), fös vié nyëk, 
sárigciérnás ingësëk; Türkös – fecs kiék 
(a büszkeségük miatt); Csernátfalu – 
verebek (sokat pletykáltak), de itt meg
különböztethetjük:alsórésze–bogyién 
(Her mány utca), nyulasok (kö zel vol tak 
amezőhöz);tiézsojások – Vásár utca; 
felsőrésze–kuónicások (a hegy alatt 
kis gya log  szánnal jár tak, az Egerbe
liek);Hosszúfalu:alszeg–gulik(amező
közelségemiatt),Fűrészmező–kot ko
rié ciak, kodániak (a fa lu vé gen lak tak), 
fel sze gi románok – agyagosok (agya
gos:arománfőút).Tatrang–zárzások 
(nagyon sok zárzafa volt a faluban); 
Zajzon – bo ri cá sok (itt járták leginkább 
a borica tán cot) vagy rozsdások (a 
sárgásszínűborvízmiatt),bor vi jze sëk; 
Pürkerec – meszesëk(ittműködteka
mészégetők);Epresalja–kakukkfalva 
(közelazerdő).

(Folytatása a 2. oldalon.)
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kOvácS leHel iStváN

t á j S z a v a i N k  e t i M O l ó g i á j a
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ha az átvett szavakat, vagy bizonyos 

átvételekbőlképzetttájszavakatkívánjuk
kielemezni,mindenekelőtt ahétfalusi
csángókatérőmásnyelvihatásokatkell
szemelőtt tartanunk.Aszakemberek
egyetértenekabban,hogyahétfalusi
tájszólása székelynyelvjárás része.
Ésmivelaszékelynyelvjárásbelsőleg
igen tagolt, elsősorbana felcsíki (és
csíkszeredai), valamintaháromszéki
(orbai)tájszóláshozhasonlít,depéldául
a szé kely zsom borival is sok kö zös eleme 
van.Ebbőlazelméletbőlrészbenazis
levezethető,hogyahétfalusicsángók
letelepedéseamaihelyreakkortörtént,
amikoraszékelyekamaiSzékelyföld
területérevándoroltak,időbenvalamikor
aszászokbetelepítésekörül(inkábbva
lamivelkésőbb,mintkorábban).
Mindazonáltal a hétfalusimagyar

tájszólásraolyanegységeséssajátos
nyelvi jelenségek jellemzőek, ame
lyek rendszerszerűségetmutatnak,és
amelyekbelsőfejleményeirévénmeg
különböztetikahétfalusinyelvjárásta
környezőnépcsoportoktájszólásától(a
szűkBarcaságonbelülis).
Amásnyelvekhatásainaktekintetében

megkülönböztethetünk elsődleges, 
másodlagos és harmadlagos nyelvi 
hatásokat.
Azelsődlegesnyelvihatásokleginkább

azonnépcsoportoknyelvénekhatásai,
akikközvetlenkörnyezetünkbenéltek.
Ilye nek a szászok és a románok.
Amásodlagosnyelvihatásoka rég

múlt ban bekövetkezett nyelvi átvételek 
jelentik.Ittelsősorbanabesenyő,kun,
török,onogurbolgár vagyazegyház
ésazállamhivatalosnyelvére,alatinra
gondolunk.
Aharmadlagosnyelvihatásokpedigaz

elsődlegesésmásodlagoshatásoksaját
átvételeibőlszármaznak.Ilyenpéldáula
francia,szláv,bulgár,orosz,ukrán,görög
hatásokanémet,vagy románnyelve
kre,ésazezekből–azemlítettnémet
ésrománnyelvközvetítésével–átvett
hétfalusicsángótájszavak.
185 románnyelvbőlátvett szavunk

van, ezekazéletmajdnemminden
területét lefedik:eszközök,mestersé
gek, rokoni kapcsolatok, növények,
állatok,házzal,ruházattal,ünnepekkel
kapcsolatosszavak,orvosiszavakstb.
Viszontérdekesmegjegyezniaztis,

hogyebbőla185bőlaDEXszerint
mind össze 73 eredeti román szó, a többi 
átvétel,többnyirelatin(25),francia(24),
szláv(18),török(16),bulgár(14),orosz
(4),német(4),ukrán(4),olasz(2),bese
nyő(2),magyar(1)nyelvekből.Érdekes
példáuladobozjelentésűkutiatájsza
vunk,amelyabulgárkutija,majdtörök
ku tuközvetítésearománcutiaáltal.A
za kujszka ételünk is a román zacuscă
ból származik, de a maga során ez 
is az o rosz zakuskabólered.Azétel
maga Ör ményországból származik, de 
Grúziaisméltónpályázhatőshazájára,
ámténykéntkezelhető,hogyErdélybe
Moldovánkeresztülkerültbe.
A német nyelv, szász nyelvjárás

162szóval járulthozzányelvjárásunk
gazdagításához.Ezek többnyire I.vi
lágháborúskatonaiszakésvezénysza
vak (81),amelyeksajnosaz1920as
impériumváltássalmajdnem teljesen
kihaltaknyelvjárásunkból,eszközöket
(20),házzalkapcsolatos(11),ruházattal
kapcsolatos(5),mesterségeket(4),bú
torzatot(3),helyneveket(2),kereskede
lemmel(2),orvoslással(2)kapcsolatos,
állatnevet(1),ünnepekkelkapcsolatos
(1),ételeket(1)jelentő,jelölőszavak.
Anémetnyelbőlátvettszavakközött

mindössze3latineredetű.Érdekespél
dáulanagyszerű,kiválójelentésűfájin, 
fá jintosszavunk,amelyanémetfeinből
szár mazik, de ez a maga során a latin 
finum,majdagörögfinoszbólered.
Másnyelvekbőldirektátvettszavak:

akkád(1),francia(10),héber(1),latin
(10),orosz(1),török(1).

*
Talánérdemeslennebehatóbbanele

meznitájszavainketimológiáját,lefejteni
rólukarárakódotthéjakat,sfeltárniazt
a csil logó magot, amely eredetünkre is 
fénytvethet!

Az esztováta

Múltkor láttam álom szesszel
Gyermek lettem gyermek ésszel
Hogyiskolásfiúvoltam
Aházföldinelaludtam
Csattogott az esztováta
Azaltatótmuzsikálta

Avetőllőszépenjárta
Abordahéjcsakeztvárta
Hasonlófahasonlóan
Fordultőisszépenlassan
Lassanfordult,mintapárja
Véleszembenafejfája

Szedődeszkaszedtevette
Aszálokatrendbetette
Segítettasillaabba’
Ődöfdöstejóloldalba
Smikorszépensorbarakták
Atilólevélnekadták

Acsépecskék,keresztcsépek
Lassan,lassanőkisléptek
Segyóvatlanpillanatban
Mindazegészaföldönvan
Anyűstökegymástkergetik
Asikoltyúsikolytnekik

Lábitolt is a lábitó
Mérgelődöttakoppantó
Aritkacsakritkánvetett
Aporongmindigfeszített
Abordábakéstdugdostak
Smásodegyesenfogdostak

Acsöllőismorrogatott
Sárigárnyicsotforgatott
Gálickővelfestettsárig
Deazértsárignak…sárig
Aköldökfánúgymintaszél
Repültatekerőlevél

Azontoksamejjékfogyott
S a tirimba vastagodott

Jaz ëjsztováto

Multkorláttomálomszejsszel
Gyermeklëttemgyermëkjésszel
Hogyiskolásfiuvoltam
Ahájzföldinelaludtam
Csattogottjazëjsztováto
Jazaltatuótmuzsikálto

Avetüőllüősziépenjárto
Abordahiéjcsakjeztvárto
Hasonluófahasonluóan
Fordultüőëssziépenlassan
Lassanfordult,mintapárjo
Viéleszëmbenafejfájo

Szëduődëjszkaszëdtevëtte
Aszálokatrëndbetëtte
Segitettasillaabba’
Üődöfdöstejuóloldalba
Smikosziépensorbarakták
Atiluóleviélnekadták

Acséipecskiék,kërësztcsiépek
Lassan,lassanüőkësliéptek
Sëuóvatlanpillanatban
Mindjazegiészaföldönvan
Anyüstökëgymástkergetik
Asikuótyusikojtnekik

Lábitoltësalábituó
Mérgelüődöttakoppantuó
Aritkacsakritkánvetëtt
Aporongmindigfejszitëtt
Abordábokiéstdugdostak
Smásodëgyesenfogdostak

Acsüőllüőësmorrogatott
Sárigárnyicsotforgatott
Gálicküővelfestëttsárig
Deaziértsárignak…sárig
Aköldökfánugymintasziél
Repültatekerőlevél

Jazontoksamejjiékfogyott
S a tirimba vastagodott

rab SaMu, rOzSNyó, 1963. NOveMber 23.
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HOcHbauer gyula

a  d i á k S i k e r  t a N á r S i k e r
2013végénRomániaKormányakitün

tet te azokat a diákokat, akik nemzetközi 
tan tárgyversenyeken kiváló eredményt 
értekel.Brassómegyébőlnégydiák
voltottagálán:Miklós Botond(Zajzoni
RabIstvánKözépiskola),Prosan Timea 
(ÁprilyLajosFőgimnázium),Cocoras 
Lo re da na Andreea és Kulcsár Rozália 
Mag da lena (ÜrmösiÁltalános Iskola).
KözülükMiklósBotondothívtamegy
iskoláról szóló ke rekasztal beszélge
tésre.Továbbibeszédtársaink:atanári
teljesítményéértszinténkitüntetettMiklós
Melinda ma te ma tikatanár, Székely Me
linda,aZajzoniRabIstvánKözépiskola
igazgatónőjeésGécziGellért,Négyfalu
alpolgármestere.

Hochbauer Gyula: Kérem, értékeljék 
abeszélgetésbevezetőjébenkiemelt
sze re pük szempontjából ezt a díjat! 

Géczi Gellért:Igenisfontosaz,hogy
iskolánknak, városunknak,magyar
közösségünknek ilyen példamutató
egyéniségei vannak.Az osztálytár
sak, az is ko la kö zös ség, a tanári kar, a 

szülők,anégyfalusimagyarokpéldát
vehetnekBotonderedményeiről.Igenis
követendőazelhatározás,afáradhatat
lanmunka,amiszükségesvoltahhoz,
hogyaszéperedményésazelismerés
megszülessen.

Székely Melinda:A jutalom,adíj
mindig valami jónak, helyesnek tar
tott cse le ke det következményeként 
jelentkezik.Azemlített díj az iskolai
környezeten túl, a tá gabb környezet 
reakciója a diák eredményére.Egy
olyanországosszintűelismerés,mely
nevezhetőtársadalmimegbecsülésnek
isaszerepvállalásterületén.

Miklós Melinda:Ennekakormány
szintűelismerésnekelsősorbanazért
örvendek,mertegyértelműenbizonyítja,
hogya tanuló fejlődése,eredményei
szempontjábólnemazameghatározó,
hogymelyikiskolábajár.LehetaZajzo

ninakolyaneredménye,amivelBrassó
ne ves többségi iskolái a múlt tanévben 
nem büszkélkedhettek. Másfelől
megerősítette azt ameggyőződést,
ami25évpedagógusimunkaésaz
eddig elért számos eredmény után
kialakult bennem,ésamit azutóbbi
évekbenközépiskolai osztályainkel
néptelenedésemegingatott,hogyamit
ésahogyteszem,azjó.Ahetekótazaj
ló,néhányegyediesetalapjánateljes
pedagógusközösségetmegbélyegző
médiakampányközepette,úgyérzem,
méginkábbfelértékelődikegyilyenelis
merés.Kár,hogyasajtónemaztmedia
tizálja,hogyvanországosszinten200
olyandiák,akinemzetközimezőnyben
ismegálltaahelyétésvanmellettük
ugyanennyifelkészítőtanár.

Miklós Botond:Nekemezakitün
tetés egy elégtételnek számít,mert

úgyérzem,hogyamunkámatezzel
elismertékésjutalmazták,ésegybenez
ösztönözatovábbifelkészülésben.Jó
érzés volt ott lenni az ország többi ered
ményesdiákjaközötttöbbjelesember
jelenlétében.Ezenkívülúgytűnik,hogy
azállamvégreaszellemimunkára is
odafigyel.Végülapénzjutalmatisjónak
tartom,mertezsegíthetatanulmányok
folytatásában.

Hochbauer Gyula: Botond, ez az esz
tendőszámodramáramásodikkiemelt
elismerésthozta.Hogyansikerül ilyen
eredményeketelérnedavidékiiskolának
számítóZajzoniRabIstvánKözépisko
lá ban?

Miklós Botond:Sok tanulásbaés
gyakorlásbakerült ezeknekazered
ményeknekazelérése.AMákvirágdíj
egyegészévtanulmányieredményeit
jutalmazza,mintamatematikaverse
nyek,fizikaversenyek,helyesírásiés
mesemondóverseny.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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BeNcze MiHály

K i s s  B u d a i  M i H á l y  M é l t a t á s a

Kiss Budai Mihály 1930. augusztus 
30-án született Türkösben, a Kossuth 
Lajos ut cai ősi családi házban, Kiss 
Budai István (1904. április 4., Türkös – 
1986. augusztus 30., Türkös) és Papp 
Anna (1908. de cem ber 2., Csernát-
falu – 2006. december 25., Tür kös) első 
gyerekeként. Őt követték i ker testvérei 
Kiss Budai Gábor (1936. feb ru ár 3. – 
2008. szeptember 20.) és Kiss Bu dai 
Aranka (1936. február 3.) valamint hú-
ga Kiss Budai Anna (1944. október 2.). 
A pai nagyszülők: Kiss Budai András 
(1864–1948) és Tóth Kata (1870–1951. 
áp ri lis 23.) és ezek gyerekei: Anna, 
János, And rás, Árpád, István, Sándor, 
Béla és Ida, a nyai nagyszülők: Papp 
István (1876–1954. augusztus 16.) és 
Gyurka Anna (1879–1960. február 28.) 
és ezek gye re kei: Samu (1900–1974) 
és Anna. A Papp csa lád Bukarest egyik 
híres építész ve ze tője volt. Kiss Budai 
István Anna nővérét fe leségül vette 
Türkös legrégebbi te met ke zési vállala-
tával rendelkező Pünkösti Mi hály, akinek 
még megvolt az 1800-as év ben gyártott 
négylovas gyászhintója. Mivel gye rekük 
nem született, így örökbe vették 1938-
ban a két éves Kiss Budai Istvánt, és így 
a családi név Kiss Pünköstire bővült. A 
sors különleges egybecsengése az volt, 
hogy Tóth Kata temetési napján, amikor 
a gyászmenet a ház előtt haladt el, akkor 
halt meg lánya Kiss Budai Anna (1888. 
au gusztus 27. – 1951. április 25.).

Kiss Budai Mihály 1936–1940 között 
e le mi iskolás Csernátfaluban, Herszé-
nyi ta ní tó és Kanabé Gyárfás igazgató 
keze a latt. Az 5–8. osztályt a brassói 
Romai Ka to likus Gimnáziumban vé-
gezte, ahol bent la kó volt. A gimnázium 
legjobb tanulói a hét falusi diákok voltak, 
Soós Lukács pél dá ul szín tízes tanuló 
volt. Kimagasló tel je sítményű diák volt 
Páll Ica, Bálint István és öccse Károly. 
1945–1949 között a bras sói Fémipari 
Műszaki Líceum diákja. En nek az in-
tézetnek első igazgatója Tordai La jos 
volt, aligazgatója pedig Krizbai György. Itt 
érettségizett 23 végzős osz tály társával, 
saját anyanyelvén, a saját ta ná raival. 
Mivel apját 30 hektár kaszálóért ku-
láknak nyilvánították, ezért nem tudott 
rög tön egyetemre menni. A brassói te-
her gép kocsi gyár tervezési osztályára 
kerül, ahol folyamatosan dolgozott az 
1990-ben be következett nyugdíjazásáig. 
41 évet egy ter vező asztal mellett töltött, 
amit 1990-ben megvásárolt és családi 

ereklyeként őr zi ma is. Ez a gyár először 
szer szám gé peket gyártott, de ezt átvit-
ték Nagy vá rad ra és így született meg 
az ottani Inf ră ti rea gyár. A brassói Vörös 
Zászló gyár 1954-ben hozzáfogott a 
tehergépkocsi gyár táshoz. Ő is ide 
került a célgép gyár tás osztályra, ami 
egy 60 személyes cso port volt. Eleinte 
a jó szocialista mentalítás sze rint Ford, 
Zil, Layland gépeket má sol tak le, de a 
Layland beperelte, és így el kez  dő dött 
egy hazai modell gyártása, a rész  ben 
Mann, Rába stb. modellek a lap ján. 
Cso portjuk sok újítást és találmányt 
nyúj  tott be, melyek közül majdnem 
mindent sza badalmaztak. 1980-ban a 
cél gép gyár tá si részleget átköltöztették 
Bu ka restbe, a hol megalakulhatott az 
FMOAB szer szám gépgyár. Ő maradt, 
nem költözött a fő városba. Lassan az 
Oltcit és Dacia blokk motorjának a meg-
munkálását is át vál lalták.

Kiss Budai Mihály már gyerekkora óta 
sze rette az atlétikát. A csűrben az általa 
fel szerelt gyűrűkön edzett a türkösi Antal 
Lász ló jövendőbeli evangélikus pappal. 
1950–1955 között a Vörös Zászló te her
gép kocsi gyár hivatalosan bejegyzett 
at lé tája volt. 1963-ban megalakult a 
súlyemelő tagozat is, aminek szintén 
hi va tásos versenyzője lett. Az egyik 
ver sennyel az első díjat aznap nyerte, 
a mi kor meghalt Gheorghe Gheorghiu 
Dej párt ve zér. 37 évesen abbahagyja a 
súly e me lést. 1967-ben visszaköltözik a 
családjával a türkösi Kossuth Lajos utca 
3 szám alatti ház ba, ahol saját maga 
számára egy kü lön leges tornatermet 
kezdett építeni, és i zomfejlesztő gépek 
sorozatát alkotta meg. 

1967. október 1én elsőként Romá
ni á ban bejegyzi a magán sporttermét, 
mint adó fizető kisiparos. Ezt abban az 
időben kí sérletként kezelték, és orszá-
gosan fi gyel te minden sportoló, edző, 
sajtó, mé dia. Végül kidolgozza a máig 
megállás nél kül működő univerzális 
izomfejlesztő gé pét, ami meghozza 
számára a vi lág si kert is. 1975-ben meg-
kapja a Certificat de inventator oklevelet, 
és a Lauri- díjat, a mit az akkori brassói 
párttitkár Virgil Tro fin adott át a Drámai 
színházban szer ve zett ünnepségen. 
1973–1975 között a Di na mó edzőjeként 
elvégzi a bukaresti ICM sportegyetem 
keretén belül a súlyemelő és testépítő 
edzői szakot. Lazăr Baraga: Săli si 
aparate pentru educarea calitătilor fi zice, 
1983-ban megjelent könyve is zö mé ben 
a Kiss Budai Mihály találmányával fog-
lalkozik. Sajnos egy néhányan meg pró-
bálták itthon is, és külföldön is pla gi zál ni 
Kiss Budai Mihály találmányait, de vé gül 
nem sikerült nekik az összetett gé pek 
működtetése. 1996ban Kanadában 
meg kapja az IFBB Sport Világszövetség 
díját. 1990-ben megalakult a romániai 
or szá gos Kúlturista-Fitnessz Szövetség, 
a mi nek Kiss Budai Mihály lett az alel-
nöke 2000-ig. 1998-tól országos bírói 
elnök, és 2006-tól tiszteletbeli elnök.

1967 és 2013 között több mint 10.000 
be jegyzett tanítványa volt. Találmányait 
gyógy tornaként is alkalmazták, így sok 
be teg gyereken is segített. 1970-ben 
a bras sói Székely László angol-orosz 
dip lo mata rengeteget írt Kiss Budai Mi-

hály ta lálmányairól, és általa létrehozta 
a bu ka resti Spiru Haret középiskolában 
a kon di termet. Kiss Budai Mihály ren-
geteg kül föl di tanulmányútra járhatott. 
Abban az idő ben a kúlturizmusban 
Csehszlovákia állott a legjobban. Poz-
sony, Kassa, Rozsnyó ma gyar kúlturistái 
világszintűek voltak. 

A rengeteg tanítványa közül a ma-
gyar or szági László Csaba az amatőr 
ka te gó riá ban világbajnok lett. 

Kiss Budai Mihály 1957. június 22-
én fe leségül vette Bálint Éva (1934. 
november 21.) brassói könyvelőt, és 
1958. június 17-én megszületett Jutka 
lányuk. Fe le sé ge révén rokonságba 
kerül Bodola re for mátus lelkészével id. 
Soós Józseffel, a kinek fia Soós József 
Medgyes re for má tus lelkésze, és aki 
dr. Szikszay Jenő te metésén a tiltás el-
lenére is, egyedül csak ő merte vállalni 
a búcsúbeszédet. A sors transzcendens 
játéka itt is meg nyil vá nult. Ifj. Soós 
József a kolozsvári Pro tes táns Teológia 
hallgatója légátusként Med gyesre került. 
A három generációs lel kész család így 
találkozhatott Medgyesen. Az nap láto-
gatta meg Kiss Budai Mihályt Tür kösben 
egykori tanítványa Horváth Bar na bás, 
aki id. Soós József lelkésznek egy ü veg 
pezsgőt hozott. Amikor a pezsgőt át 
akarta adni edző barátjának, az üveg ki
csúszott kezéből és darabokra törött, és 
pont abban a pillanatban, azaz 1990. de-
cember 26-án halt meg id. Soós József.

Kiss Budai Mihály a földi pa ra di csom-
nak tartja a Garcsin völgyét. Egykoron 
Pün kösti Mihály és a bácsfalusi Tóthpál 
csa lád együtt megvásárolták a Garc-
sin völ gyén, a Költő végén lévő határőr 
lak ta nyát. Az itt lévő sok épület közül a 
házat le kellet bontani. De ezt úgy csinál-
ták, hogy a laktanya lebontott házát 
egy az egy ben a lebontott anyagból 
újraépítette a saját udvarán a bácsfalusi 
Tóthpál csa lád. A Pünkösti vonalon ezt 
a laktanyát ö rökölte Kiss Budai Mihály, 
amit egykoron kol lektivizáltak, de 1990-
ben visszakapta. A zóta pontra tette, és 
felújította az egykori lak tanya világát, pé-
ldát mutatva arra, hogy csán gó öröksé-
günket nem szabad fil lé re kért elherdálni.

Kiss Budai Mihály életműve fia tal
ja ink nak követendő példa. A testépítő 
gépek or szágos úttörőjeként kivívta a 
nemzetközi elis merést, így a hétfalusi 
csángóság nagy követe lehetett a sport 
birodalmában. A barcasági magyarság 
őszinte ér té ke lé se ként fogadja szeretet-
tel a Zajzoni Rab Ist ván díjat. Isten 
éltesse!

Fotók: Magdó István

Barabási László 2013. július 15-én 
ta lál kozott az örökkévalóságban őseivel 
kik nek történetének kutatására élete 
utolsó sza kaszát áldozta

Az 1943. április 15-én, Kolozsváron 
szü le tett sokrétű tevékenységet kifejtő 
író-ku ta tót 2008-ban Szent Mihály nap-
kor Zaj zo ni Rab István-díjjal tüntette ki a 
négy fa lu si díjkiosztó bizottság.

Életéről és alkotásairól a Hétfalu 2008. 
dec. 25. / 2009. jan. 22. száma ad rész le-
tes tudósítást dr. Bencze Mihály tollából. 
A csángókról szóló előadását a Hétfalu 
2009. május 21., jún. 25., júl. 30. száma 
közli „A csángók” címmel. Érdekes és 
ér de mes újra elolvasni ez írásokat.

Fele sem tréfa című anekdotás 
köny vé ből egy Hétfalura (is) vonat-
kozó tör té ne tével szeretnék adózni 
emlékének: „Ős ré gi székely család 
a Barátosi Mircse. Kö zü lük Mózes 
székely határőrezred had nagy, Dénes 
százados, Ferenc őrnagy 1848ban. 
Dénes szervezte a Hétfalusi zász lóaljat, 
amely 1849ben először üt kö zött meg az 
oroszokkal. Fenntartották ő ket, ameddig 
Kis Sándor felépítette a tor la szokat és 
betelepítette az ágyúit. Mikor vissza-
vonultak, a FelsőTömös alatti hidat 
nyu godtan szétszedték. De addig több 
mint ezer embert vesztett Lünders tá bor-
nok. Péterfi Sándor százados levágta a 
ko zák hetmant. A Mircse fiuk egy orosz 
al ezredest is. Később Gál Sándor se
re gé hez csatlakoztak és több mint egy 
hó na pig feltartották az orosz sereget 
Há rom szék kapujában...”

Abban a hitben kívánok néhai Barabá-
si Lász lónak nyugodt pihenést, hogy a 
ma gyar ságra vonatkozó kutatásai – kö-
vet kez tetései igazolást fognak nyerni az 
el kö vetkezőkben.

jóNás aNdrás

e M l é K e z t e t ő

Többen még csak óvodások és elő ké
szí tősök s másodikosok voltak, amikor 
ez a program 2013. május 18-án el kez-
dő dött, s mikorra befejeződött (2014. 
ja nu ár 8-án) már nemcsak part ner kap-
cso lat, hanem barátság is szövődött a 
brassói 13-as számú óvoda és a 2-es 
számú Ál ta lános Iskola immár I. és III. 
osztályos ta nulói között. Az óvónők (Ho-
chbauer Ka ta) és a tanítónők (Hochbau-
er Éva és Pajor Ré ka) öt tevékenységből 
álló prog ram so ro zatot állítottak össze 
a Bethlen Gábor A lap támogatásával. 
A tevékenységek a Tu lipánná változott 
királyfi című népmese fel dolgozására 
épültek. A szülőkkel való kö zös kirándu-
lás a Bivalylegelőre, mú zeum látogatás, 
találkozások az óvo dá ban, később az 
iskolában felejthetetlen él ményt nyújtott 
kicsiknek-nagyoknak egy aránt. A gyer-
mekek maguk ké szít het ték el a díszletet 
és a bábokat, melyeket a paraván mögül 
szólaltathattak meg a kö zös ünnepélyen 
a szülők, nagyszülők e lőtt. A sikerélmény 
arra buzdít, hogy a jö vőben is keressünk 
ehhez hasonló le he tőségeket.

HocHBauer Kata,  
HocHBauer éva

óvodásoK s Kis-
isKolásoK együtt
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December 18-án a bukaresti kormány 
é pü letében a nemzetközi tantárgy-
ver se nyek dobogósait díjazták. A 
rendezvényt meg tisztelte jelenlétével 
Victor Ponta kor mány fő, Remus Pricopie 
tanügyminiszter és más miniszterek, ál-
lamtitkárok. Bras só megyéből 6 diákot 
és tanárt díjaztak, köz tük két négyfalusi 
tanulót: Prosan Tí me át, az Áprily Lajos 
Főgimnázium XII. A osz tályos diákját, 
aki dicséretben ré sze sült az Apáczai 
Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és 
Kultúra nemzetközi tan tárgyversenyen 
(felkészítő tanár: Fülöp Ká roly) és 
Miklós Botondot, a Zajzoni Rab István 
Középiskola X. osztályos diák ját, aki 
dicséretet érdemelt ki a Nemzetközi 
Ma gyar Matematika Versenyen (fel ké-
szí tő tanár: Miklós Melinda). Az elismerő 
ok le velek mellett a felkészítő tanárokat, 
a diá kokat és iskolákat pénzösszeggel 
is ju talmazták. Románia kormányának 
a fi gyel me a tehetséges és eredményes 
mun kát felmutató diákok és tanárok 
irá nyá ba arról tanúskodik, hogy a hazai 
tan ügy jó úton halad, s mindez ösztön-
zésül szol gálhat más diákok számára is.

PrOSaN tíMea

D í j a z á S
HOcHbauer gyula

a  D i á k S i k e r  t a N á r S i k e r

(Folytatás a 2. oldalról.)
Ez a kitüntetés a Nemzetközi Magyar 

Ma  te matika Versenyen elért eredményről 
szól. Az NMMV-re pedig az Erdélyi sza-
kasz ról lehet eljutni, ahol a feladatok 
e gyál talán nem egyszerűek, ám érde-
kes, hogy vannak olyan feladatok is, me-
lyeket volt versenytársaim találtak ki, és 
ezek na gyon tetszettek nekem. Mivel a 
logikus gon dolkodást mindig kedveltem, 
és a ma te matika is érdekes számomra, 
nem volt ne héz a felkészülés. Az is-
kola tanárainak se gítsége és a szülők 
„nógatása”is hoz zá járult az eredmények 
eléréséhez.

Hochbauer Gyula: Ma te ma ti ka ta nár
ként 1990-től számos versenyen vettél 
részt diákjaiddal, akik közül többen gyak-
ran értek el kitűnő eredményt, ennek az 
el ismerésnek , mégis most különös súlya 
van. Mi kell ahhoz egy pedagógusnak, 
hogy ilyenszerű eredményt csiholjon ki 
egy ta nulóból?

Miklós Melinda: Természetesen, 
egy-egy kiemelkedő eredmény több 
év egy más ra épülő munkája nyomán 
születhet meg, több tényező sikeres 
találkozásából. Ezek közül a legfon-
tosabbnak a tanulni, szel lemi munkát 
végezni akaró és tudó di ákot tartom. Egy 
érdeklődő, tehetséges ta nuló szárnyakat 
adhat a pedagógus mun kájában. A taní-
tás-tanulás e gyütt mű kö désből energia 
fakad külön is foglalkozni a diákkal: időt 
kerítesz összeszedegetni a versenyan-
yagot, az előbbi évek tételeit, u tánanézel 
olyan kérdéseknek, amelyek nin csenek 
a tananyagban, és amelyekkel le het, 
eddig nem találkoztál, és végzed min-
dezt akkor is, ha nem fizetik, ha gyak ran 
elmarad vagy másra hárul a házi mun ka, 
ha nem minden szükséges iskolai pa pírt 
tud időben vagy nagyon részletesen el-
készíteni. 

A másik lényeges tényező a szülői 
hoz zá állás: az, hogy a szülő számára 
is fontos le gyen gyermeke szellemi 
fejlődése, hogy bíz zon a tanár munkájá-
ban, mód sze re i ben, és értékelje, támo-
gassa gyermeke mun káját. 

Nem utolsó sorban fontos a kollégák 
hoz záállása. Számomra nagy segítség 

volt például, hogy a több éves fel ké szü-
lés ben egy-egy verseny előtti periódus-
ban az igazgató úr átvállalt a rám bízott 
fe le lős ségekből, elfogadta, megértette 
az én pri oritásaimat, értékelte, kiemelte 
a diákjaim által elért eredményeket. 
Vagy jó volt, hogy a kollégákkal meg 
lehetett be szélni, hogy bizonyos perió-
dusokban te hermentesítsék a versenyre 
készülő ta nu lókat, átszervezzenek 
bizonyos prog ra mokat. 

Hochbauer Gyula: Székely Melinda 
2013 szeptemberétől vagy a Zajzoni 
Rab Ist ván Középiskola igazgatója. A 
friss elis me rés nemcsak a diáknak, a 
tanárának, ha nem az iskolának is szól. 
Hogyan lá tod, az iskola miként járult 
hozzá e kor mány szintű elismeréshez?

Székely Melinda: A legegyszerűbb 
és ké zenfekvőbb válasz erre a kérdésre 
az len ne, hogy az iskola megteremtette 
meg fe lelő feltételeket. Azonban tudjuk, 
hogy a kényelmes, jól berendezett tan-
termek, szük séges  eszközök vagy akár 
a tágas is kolaudvar, de még a pedagó-
gusok szak mai tudása, odaadása sem 
elegendő, ha min dehhez nem adódik 
hozzá a diák e gyé ni képességcsomagja 
és személyes erő feszítése. Mi tehát az 
iskola konkrét hoz záadott értéke: az 
iskolai te vé keny sé gek helyszíneinek 
barátságosabbá, ott ho nosabbá tétele, 
a pedagógus mosolya, ag godalma, 
kitűntető figyelme, tapintata és nem 
utolsó sorba felnőtt intuiciója. Erre azért 
van szükség, hogy diákjaink é rez hes sék 
azt, hogy igen, hiszünk bennük és vál-
laljuk velük a kihívásokat. 

Hochbauer Gyula: Alpolgármester 
úr, a négyfalusi magyar nyelvű oktatás 
szem pont jából fontos az ilyenszerű 
elismerés?

Géczi Gellért: Mindenképp fontos 
szá munk ra az, hogy négyfalusi magyar 
kö zös ségünk ilyen értékekkel büsz kél-
ked het. Ez nemcsak azt tükrözi, hogy 
diák ként és tanárként a szorgos munka 
meg hoz za az eredményt, az elismerést, 
ha nem számunkra, a négyfalusi magyar 
kép  viselőkre is komoly munkát hárít, 
hi szen ezáltal nekünk is feladatunk 
és kö te lességünk megtenni mindent 

azért, hogy diák jainknak, tanárainknak 
megteremtsük a szükséges körülmé-
nyeket azért, hogy ki váló eredményeket 
érhessenek el. 

Hochbauer Gyula: Diákként mivel ér-
de mes foglalkoznod a tanuláson kívül?

Miklós Botond: A tanuláson kívül 
szok tam programozással foglalkoz-
ni, ami segít egy rendezett gon-
dolkodásmód kia la kí tá sában és egy 
informatikusnak szük sé ges ismeretek 
elsajátításában. Az olvasást is szeretem, 
mivel nemcsak kikap cso ló dást jelent 
számomra, hanem új is me re tek forrása 
is. Különböző logikai játékokkal is szo-
ktam szórakozni, amelyek vál to za tos 
játékmeneteik miatt szórakoztatóak és 
fejlesztőek is egyben.

Hochbauer Gyula: A tanórákon kívül 
va ló tanítás mellett mennyi időt, energiát 
for díthat egy vidéki iskolában tanító tanár 
a tehetséges tanulók ilyen szintű fel ké-
szít ésére?

Miklós Melinda: Szerintem, ez nem 
az iskola városi vagy vidéki mivoltától 
függ, ha nem attól, hogy az illető tanár 
számára mi a fontos, mit diktál a lelkiis-
merete és hi vatás-e számára a tanítás 
vagy csak mes terség. Ha ügyes, tan-
ulni akaró gyer mek kel foglalkozik az 
ember, nem méri sem az időt, sem a 
fáradtságot.

Hochbauer Gyula: Oktatási szak em-
ber ként mit gondolsz, egy iskola ta nu-
ló i nak és pedagógusainak kiemelkedő 
ered ményei hogyan válhatnának az 
adott is kolaközösség számára motiváló 
ere jű vé/hatásúvá?

Székely Melinda: Egy közösségből 
akár több ember kiemelkedő sikere  ön-
ma gában nem elégséges a megfelelő 
mo ti váció, motiváló erő kialakulásához. 
A tár sa dalomban való előrejutást egyé-
nenként a karni kell. Akarni kell a társain-
kkal való össze hasonlítást, azért hogy 
képessé vál junk a helyes önértékelésre 
és önmagunk fej lesztésére. 

Botond eredménye tükrözi akaratát, 
fel ké szítő tanára szakmai irányításának 
szint jét, tanárai szociális és érzelmi kom-
pe tenciáját, az iskola belső kultúráját.  
Igen, egy ilyen szintű elismerés rá-
éb reszt het arra, hogy hiába minden 
pedagógusok el len csapból is folyó 
denigráló kampány, mi hivatást válasz-
tottunk. 

És most átfogalmazva a kérdést: ilyen 
e redmény hogyan válhat a négyfalusi kö-
zös ség számára motiváló erejűvé? Úgy, 
hogy időt szentel arra, hogy megálljon és 
meg győződjön arról, hogy ez valóság. 
Az is kolánkkal szemben kialakult és 
táplált elő ítéletek már idejét múlták. Úgy, 
hogy túllépnek a személyközi konfliktu-
sokon és újra felfedezik azt, ami az övék, 
a sa ját juk. Négyfalu magyar közössége 
ma gá nak tudhat egy jó középiskolát, 
ahol vá rosuk elkövetkezendő magyar 
polgárai biz tonságban nevelkedhetnek. 
Ma a biz ton ság kincs. 

Hochbauer Gyula: Alpolgármester úr, 
ját szunk egyet a jövőért! Vajon a Zajzoni 
Rab István Középiskolának hány ilyen 
el is merés alapozhatna meg biztos jövőt?

Géczi Gellért: Jogos a kérdés, de 

nem ad nék rá számszerű választ. A 
kiváló tel je sítmények, eredmények 
igenis fontosak egy intézmény jó 
hírnevének a meg te rem té séért, de a mi 
esetünkben az ezzel járuló munka, a 
diákok, tanárok és szülők hoz zá állása 
az oktatási problémákhoz, nem u tolsó 
soron a közösség hozzáállása a négy-
falusi magyar oktatás jövőképéhez len ne 
az, ami biztos jövőt jelenthet a négy fa lusi 
magyar oktatás, a Zajzoni Rab István 
kö zépiskola számára. Ha számokkal ját-
szod hatnék mindenképp azt mondanám 
el, hogy közösségünk évről-évre apad, 
fogy, és csak egy komoly oktatási stra-
té gia biztosíthatja azt, hogy hosszútávon 
Négy faluban létezhessen minőségi és 
biz tos magyar oktatás. 

Hochbauer Gyula: Köszönöm a 
beszélgetést! 

székely melinda zRik igazgató, miklós Botond diák és miklós melinda matek-
tanár a kormány és oktatási minisztérium képviselőivel

PRosan tímea diák


