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,,Tele vagyunk 
fiatallal,,

Vakáció, szabadidõ: „mindannyiunk iskolája”! 

A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a
táborok, minden, ami nem az iskolában,
nem a televízióban, nem a számítógépben,
nem az interneten, nem mobilon stb. törté-
nik – az mindannyiunk közös, „valós” isko-
lája, a köznapi élet a maga valóságos helyszí-
neivel, alakzataival és történéseivel. Élmény
és tanulság. Hogy mennyire és miként?
Ezúttal a legilletékesebbeknek, a gyerekek-
nek biztosítunk itt teret, hogy megnyilatkoz-
hassanak. Helyszín: a székelyföldi Cserná-
ton, ahol gyerekeknek szerveznek tábort egy
múzeumban, amelyrõl csupán azért nem árulunk el többet elöljáróban,
mert – alább – a gyerekek beszámolóiból nyújtott összeállítás átfogó, gaz-
dag képet fog mutatni róla. A múlt, a hagyomány, ugyanakkor a kreatív
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„…mindnyájan érezzük

a mindennapjainkban,

hogy szükségünk van 

Petõfikre, de sajnos még

talán nem születtek meg.

Így hát addig is hallgat-

nunk kell a tettek nélküli

üres beszédeket…”

Vitályos Andrea
VII. B 



jelen és a képzeletben kutatott
jövõ egyaránt jelen van a gyere-
kek vidám játékos megnyilatko-
zásaiban. És a gyerekek iskolán
kívüli idejükben állandóan jelen
vannak a múzeumban, ahogy
azt Haszmann Pál, a múzeum
õre és mindenese megfogalmaz-
ta: „Tavasztól õszig tele vagyunk
fiatallal.” És a fiatalok, a gyere-
kek mindent számba vesznek, ki-
próbálnak, kézmûveskednek,
mûvelõdnek, írnak, bútort feste-
nek, interjúkat készítenek élõ és
már csak az utókorban mûveik
által élõ személyiségekkel. És a
fiataloknak véleményük, olykor
súlyos mondanivalójuk van.
Amire röviden csupán annyit
mondhatunk: aki a valóságban
élhet, annak véleménye és mon-
danivalója van, akár olyan kriti-
kus véleménye, mint például a ti-
zennégy éves Vitályos Andreá-
nak, aki a „nem alkuvó” Petõfi
Sándorral készített interjút. Hall-
gassuk, figyeljük a fiatalokat! 
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Tábor  Tábor  
aa múzeumbanmúzeumban

Háromszéki V–VIII. osztályos diákok (akik
Az én múzeumom címû korábbi pályáza-
ton érdemelték ki a részvételt) és három
kísérõ pedagógus volt jelen a táborban, a
szervezõ intézmények képviselõinek és
meghívottaknak a társaságában. Az olva-
sótábori tevékenységeket Gombos Péter
kaposvári egyetemi tanár, a Magyar Olva-
sástársaság elnöke, a kortárs gyermek- és
ifjúsági irodalom kutatója, valamint Gom-
bosné Szabó Sára könyvtáros, a Kaposvá-
ri Egyetemi Könyvtár munkatársa irányítot-
ta, a kézmûves mûhelyfoglalkozásokat a
házigazda múzeum munkatársai, Dimény-
Haszmann Orsolya (nemezelés) és Hasz-
mann Gabriella (bútorfestés), a tábori lap-
pal kapcsolatos munkát pedig Dimény-
Haszmann Árpád, a Székely Hírmon-
dó napilap vezetõ szerkesztõje. A tábor-
nyitót követõ játékos csapatépítõ foglalko-
zást Müller Henrietta vezette. A délutáni
órákban irodalmár, zenész, képzõmûvész
meghívottak érkeztek a táborba. A Cim-
bora folyóirat munkatársai, Farkas Kin-
ga fõszerkesztõ, Köllõ Zsolt és Vetró
Bodoni Barnabás rovatvezetõk beszéltek a
résztvevõknek a kiadvánnyal kapcsolatos
munkáról, a Benedek Elek-féle „õs-Cim-
boráról”. A csíkszeredai Székelyföld kultu-
rális folyóirat fõszerkesztõje, Lövétei Lázár
László, illetve fõszerkesztõ-helyettese, Fe-
kete Vince avatták be a táborozókat az ál-
taluk képviselt kiadvány életébe, és meg-
ismertették velük, felolvasás révén, saját
költõi mûhelyüket is.

(Szonda Szabolcs)



Megtanultam a bútorfestést
A bútorfestés népszerûsítését fogják olvasni eb-

ben a pár sorban.
Elsõsorban mindenkinek ajánlom, hogy látogas-

son el a csernátoni Haszmann Pál Múzeumba,
mert ott rengeteg bútorfestési technikát, mintát
megtanulhatnak. A bútorfestés nagyon érdekes és
egyedi foglalkozás, jó, ha az ember szeret kézmû-
veskedni. Lehet bútorfestési mintákat festeni egy
faliképre, bútorfélékre, de esetleg hûtõmágnest is
lehet festeni.

Ezer meg ezer bútorfestési minta létezik.
Nagyon hangulatos lesz tõle az egész ház, ha né-

hány bútor, néhány falikép bútorfestéssel van díszít-
ve. Számomra nagy öröm, hogy itt lehettem a
Haszmann Pál Múzeumban, és tanulhattam bútor-
festési technikákat, és természetesen festhettem is.

Makó Anett, 11 éves
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Interjú kedvenc írómmal,
Jókai Mórral 

Marti Andrea: – Számomra nagy örömet jelent, hogy személyesen Jókai
Mór író úrral készíthetek interjút, mivel Ön az egyik kedvenc íróm. Üd-
vözlöm nálunk!

Jókai Mór: – Üdvözletem, köszönöm a meghívást!
M. A.: – Meg szeretném kérdezni Öntõl, hogy melyik könyvét ajánlja

az olvasóknak?
J. M.: – Szerintem ezt döntse el minden olvasóm, hogy melyik könyve-

met szeretné elolvasni, de azért elmondom, melyik könyvemet ajánlom:
A magyar nábobot és a Szegény gazdagokat.

M. A.: – Remélem, önök is szeretik Jókai úr alkotásait csakúgy, mint én,
és elõszeretettel olvassák. Most mégis átterelném a szót arra, hogy ön járt-e
már Csernátonban?

J. M.: – Igen, és mindig mosoly derül az arcomra, amikor visszagondo-
lok a kedves Damokos családra, kiknél megszálltam a csernátoni látoga-
tásaim alkalmával.

M. A.: – Egy itt lévõ tábor alkalmával megismertem ezt a helyet, amire
mindig szép visszagondolni. Köszönöm, hogy eljött, és beszélhetett ve-
lem! Viszontlátásra!

J. M.: – Nincs mit, én köszönöm! Viszlát!
Marti Andrea, II. B

Kritika a kedvenc regényemrõl:
az Egri csillagok

Az eddig olvasott regények közül legjobban az Egri csillagok ragadott
meg. Azért ez a regény, mert a magyarok múltjáról, szokásaikról szól. So-
kat elárul arról, hogy hogyan foglalta el a török Magyarországot, viszont
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Rajzóra Csernátonban 
2013 májusában
(Fotó: Szávai Ilona) 



túl soknak tartom azt, hogy minden napról pontosan beszámol, nem any-
nyira lényeges dolgokat ír le. Jónak tartom, ahogyan Gárdonyi Géza el-
kezdi ezt a regényt, Bornemissza Gergely pici korától való bemutatását.
Tehát engem ez a regény fogott meg, mert tanulságos.

Osváth Anita, 13 éves, Kézdivásárhely

Székely konyha 
,,A disznóhús is idevalósi volt,,

A tegnapi nap folyamán Csernátonban a Kovács panzióban ettem, hogy
jobban megismerjem a székely konyhát.

Itt Erdélyben szívesen fogyasztanak tejtermékeket. Ilyen például a juh-
tejbõl készült sajt és orda, amiket még ma is kézzel készítenek el, házi
alapanyagokból. Vajat is szívesen fogyasztanak, amit tehéntejbõl készíte-
nek. Ebédre töltött káposztát ettem, amit csak a magyar népek esznek. A
káposzta is itt termett. A disznóhús is idevalósi volt.

Erdélyben hagyományos ételeket fogyasztanak, amiket házi termékek-
bõl készítenek.

Nagy-Lázár Mikolt, V. B, 12 éves
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A Csernátonban táborozó gyerekek tobzódtak a természetben, munkában, tudományban –
és mint e ritka pillanatot rögzítõ felvétel is bizonyítja: a környezet igencsak befogadó volt.
Ez a fiatal pulyka fesztelenül tanulmányozza a gyerekek könyveit… (Az itt közölt fotókért
köszönet a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárnak. A szerk.) 



RABLÁSOK ÉS REJTÉLYEK
A gyereknek lételeme a kíváncsisággal párosuló izgalom. Képzelete folyamatosan színezi, va-
riálja a valóságot. Már ha kíváncsian, izgalommal éli meg azt. Nos, a Csernátonban táboro-
zók képzelete is el-elkalandozott a rejtélyek, szinte krimibe kívánkozó történetek felé. Nem
volt ilyen? KITALÁLTAK. ÍRTAK. És a (kitalált) nagy szenzációkkal vidáman szórakoztak. Íme
néhány mutatvány a kitalációkból:

Rablás történt
Rablás történt a Haszmann Pál Múzeumban. Ellopták Kossuth Lajos

réz mellszobrát. Ezt egy szemtanú is megerõsítette, aki így nyilatkozott:
– Tegnap este épp hazafelé tartottam, mikor egy nagy csattanást hallot-

tam a múzeum felõl. Elbújtam egy kocsi mögött, mikor megláttam három
álarcos embert, amint egy mellszobrot kocsira téve elhajtanak. Azonnal
értesítettem a rendõrséget, de amire kiértek, a kocsi már messze járt.

A szemtanú vádjai szerint a kocsi számtáblája CV 32 VCO volt, színe pi-
ros. A rendõrség nyomozást indított az ügyben, és egyikük így nyilatkozott:

– A szemtanú nagy segítséget nyújtott nekünk, ezekkel a vádakkal
könnyebben elfogjuk a tetteseket.

Reméljük, sikerül a rendõrségnek elkapni a tetteseket, és megkapják
méltó büntetésüket, ám ha valaki látja a kocsit vagy a mellszobrot, az
azonnal értesítse a rendõrséget, hogy könnyebb dolguk legyen a tettesek
letartóztatásával.

Kovács Rebeka, V. B, 12 éves
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Új gõzgép a csernátoni múzeumban
2013. július 2-án új kiállítási tárggyal bõvült a csernátoni Haszmann

Pál Múzeum felhozatala. Egy XIX. századi gõzgép érkezett a német
Drezda városából. A gép alkatrészekben volt szállítva, ezért a múzeum te-
rületén kellett összeszerelni. Több gépészmérnök is vállalkozott a kihí-

vásra, de senkinek sem sikerült.
Ezután több vendégmérnököt
is hívtak más országokból, de
mindnek túl nehéznek bizo-
nyult. Elõször szállítás alatti
meghibásodásra gondoltak,
hogy valamelyik alkatrész
megsérült, de mint kiderült,
minden egyezik a drezdai álla-
potával. Kudarcba fulladva
aludt el többször is a vezetõség,
ám egy reggel rejtélyes módon
összeszerelt állapotban találták
a XIX. századi gõzgépet. A
nagy csodálkozás égbekiáltó

volt. Azóta is keresik a rejtélyes jótevõt… Jutalmat is ajánlottak az össze-
rakónak, de az nem került elõ.

Bakó Bence, 14 éves

DIVAT 
Divatlap

Kedves olvasók!
Mint már említettem, ez egy

divatlap, a legtöbbet a csernátoni
viseletrõl lesz szó benne – errõl
sok mindent láthatunk a Hasz-
mann Pál Múzeumban is.

Én a szõttes rokolyáról és
vizikáról szeretnék beszélni. Igaz,
hogy nem a legújabb fajta, inkább
régiesnek nevezném, de azért iga-
zán szépek (az én véleményem
szerint). A szõttes rokolya színe
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zöld és piros csíkos (persze, a múzeumban), természetesen más színû is le-
het. A vizikáról annyit mondanék, hogy piros és fekete színben található a
múzeumban, és ingféle. A csernátoni viseletrõl ennyit mondanék.

Babos Abigél, 12 éves, V. A, Kézdivásárhely

HELYISMERET
Interjú Haszmann Pállal
a 40 éves múzeumról

– Jó napot kívánok!
– Jó napot!
– Pál Eszter vagyok. Pár kérdést tennék fel Pali bácsinak, hogyha lenne

rá ideje válaszolni.
– Jaj, persze, válaszolok!
– Hogyan született meg ez a múzeum?
– Hát sok-sok évtizeddel ezelõtt az itt élõ emberek fogalmazták meg,

ezek közé tartozott az én édesapám, aki nagyon sokáig tanította a gyere-
keket az iskolában, és sok-sok nemzedéket nevelt, oktatott, aztán egy szép
napon összeültek, beszélgettek, és mindenki megkapta a feladatát, hogy
hogyan lehetne létrehozni egy múzeumot, mûvelõdési intézményt, és ak-
kor nekiálltak a munkának. És akkor megszületett a múzeum, pontosan
40 évvel ezelõtt, 1973-ban.

– Honnan kerültek a múzeumba a kiállított tárgyak?
– A kiállított tárgyaknak zömében utána kellett menni, kellett tudni, hogy

hol mi van, fel kellett hívni falvakat, városokat, hogy hol mi található.
– Kik támogatták a múzeumot?
– Elsõsorban a falubeliek, értelmiségiek, egyszerû emberek, idõs embe-

rek, fiatalság, tanügyiek, papok, tanítók, közéleti emberek.
– Mi tetszett a látogatóknak a leginkább?
– A kályhamúzeum tetszik, a rádiós múzeum és a történelmi kiállítás.
– Kik látogatják a múzeumot?
– A múzeumot elsõsorban a fiatalság látogatja, idõsebbek jönnek most

nagyon sokan, minden korosztály itt van.
– Van-e kedvenc tárgya?
– Nekem mindenik tárgy a kedvencem. Olyan kedvesek, mintha min-

denik tárgy a gyermekem lenne.
– Ezeket a házakat hozták vagy építették?
– Ezeket a házakat szétbontottuk vidéken és újraépítettük.
– Mi volt a legnagyobb élménye a 40 év alatt?
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– A 40 év alatt nagyon sok élményem volt, fõleg a gõzgépek megszerzé-
se és hazahozatala.

– Milyen ünnepeket, eseményeket tartanak a múzeumban?
– A múzeumban minden eseménynek helye van: találkozók, elõadások,

dalárdák is, és tudományos elõadások is szoktak itt lenni.
– Mennyire ismert a külföldiek körében a múzeum?
– Európában már ismerik az intézményt, vele együtt Magyarországon,

Felvidéken, Németországban és Hollandiában is.
– Gyakran szoktak-e táborozások lenni a múzeumban?
– Tavasztól õszig, márciustól októberig tele vagyunk fiatalokkal.
– Milyen híres emberek fordultak meg itt?
– Itt államelnökök, közéleti személyiségek, írók, tudományos emberek

sokan megfordultak.
– Köszönöm szépen a türelmét, és hogy tetszett válaszolni a kérdéseim-

re. A viszontlátásra!
– Nagyon szívesen. Viszontlátásra!

Pál Eszter, 12 éves, Kézdiszentkereszt
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Interjú a kedvenc költõmmel
Tisztelettel köszöntjük körünkben Petõfi Sándort, a magyar nemzet

legkiemelkedõbb költõjét, aki számára, mint tudjuk, mert verseiben ol-
vashatjuk, legfontosabb a szabadság és a szerelem.

– Ön ezt a két témát hogyan állítaná fontossági sorrendbe?
– „Szerelmemért föláldozom

Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.”

Azt hiszem, ezzel az idézettel meg-
adtam a választ, mert csak szabadon
lehet igazán szeretni, és a viszonzott
szerelem adja meg az ember egyéni
szabadságát.

– Mi késztette Önt arra, hogy csa-
ládját, szerelmét feladva és életét ve-
szélyeztetve bevonuljon a seregbe?

– „Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne szád hirdesse ezt,
Minden Demosthenesnél
Szebben beszél a tett.”

Úgy gondolom, ebben a versemben is megvan a válasz.
– A hazafias, szerelmes verseken túl gyönyörû tájleíró költeményei is

vannak. Mi nyûgözte le Önt, a természet kötetlen szépsége?
– Igen, a pusztaság, az alföld mindig csodálattal töltött el.
– A családszeretet is a verseinek egyik alapvetõ témája. A családhoz,

édesanyához való kötõdés ihlette ezekben a versekben?
– Igen, nehéz sorsomból adódóan nem tudtam anyagilag enyhíteni az

övékén.
– A mai kor emberének mit üzenne a költõ?
– A mai kor pénzrabságban élõ emberének is szüksége lenne megalkud-

ni nem tudó, példamutató, egyenes emberekre, akik felnyitnák az embe-
riség szemét, hogy próbáljanak bátran, tisztességesen és szabadon élni.

– Valóban, mindnyájan érezzük a mindennapjainkban, hogy szüksé-
günk van Petõfikre, de sajnos még talán nem születtek meg. Így hát ad-
dig is hallgatnunk kell a tettek nélküli üres beszédeket.

Vitályos Andrea, VII. B, 14 éves 
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PPeettõõffii SSáánnddoorrtt……




