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id. Simon AndráS

2015. március 5-én Dr. Áder János, 
Magyarország köztársasági elnöke, 
id. Simon András nyugdíjas isko-
laigazgatót, a Barcasági Gazdakör 
és a Barcasági Csángó Alapítvány 
alapítóját és első elnökét, Potyó Fe
renc római katolikus érsek-helynök-
kel és Dr. Adorjáni Zoltán református 
teológiai professzorral együtt állami 
kitüntetésben részesítette.

A kitüntetést a kolozsvári főkon-
zulátuson Mile Lajos főkonzul adta 
át, id. Simon András laudációját Nt. 
Barcsa István bácsfalusi lelkipász-
tor tartotta. Az ünnep alkalmon je-
len voltak a kitüntetettek családtag-
jai, meghívottai egyházi és világi 
képviselők.

Felemelő volt látni, hogy Id. Simon 
András népe és egyháza érdekében 
végzett szolgálata által Erdély nagy-
jai közé emelkedett.   

***
Excellenciás Főkonzul úr, tisz-

telt ünneplők, tisztelt meghívottak, 
kedves vendégek!

Azt a megtisztelő megbízatást kap-
tam, hogy a mai napon a magyar ál-
lami kitüntetésben részesített id. Si-
mon Andrást méltassam. 

Amikor arra a kérdésre keresem 
a választ, hogy ki is id. Simon And-
rás, majdnem zavarba jövök, mert 
szólhatok róla mint kántor-tanítóról, 
beszélhetek róla mint magyar szakos 
tanárról, iskolaigazgatóról és főtan-
felügyelőhelyettesről, de szólhatok 
róla úgy is, mint lévitalelkészről, vagy 
mint a barcasági gazdakör alapító-
járól és irányítójáról.  

Ezeket figyelembe véve elmond-
hatom, hogy id. Simon András a bar-
casági és nem tévedek, ha azt mon-
dom, hogy az erdélyi evangélikusok 
nagyjai között foglal helyet. 

Id. Simon András 1920. szep-
tember 29-én, Szent Mihály nap-
ján született Bácsfaluban, néhai 
Simon András és Maróti Kata első 
gyermekeként. Családja jómódú 
és igen elismert család volt. Édes-
apja a falusi vezetőtanács tagja, a 
fúvószenekar, a színjátszó csoport 
és az önkéntes tűzoltó egyesület tag-

ja volt, aki különösen odafigyelt fia 
neveltetésére.

Elemi iskoláit Bácsfaluban és 
Csernátfaluban végezte. A négy 
elemi elvégzése után a szülők – 
Herszényi Anna tanítónő javaslatára 
–, távol a szülőföldtől, a nagyenyedi 
„Bethlen Gábor Református Kollégi-
umba” íratták, ahol 1939-ben kántor- 
tanítói oklevelet szerzett. 

1939ben, amikor sok fiatal me-
nekült a háború és a nehézségek 
elől, tért vissza szülőföldjére, a Bar-
caságba, hogy hivatásának eleget 
tegyen és küldetését teljesítse. 

Akkor, amikor lehetetlen volt az 
állami magyar nyelvű oktatás, vál-
lalta, hogy a felekezeti oktatásban 
kezdi el szolgálatát, és így 1939 és 
1941 között a brassói evangélikus is-
kolában tanított.

1941 őszén, az akkori bácsfalusi 
lelkész, Gillich Fülöp biztatására, az 
egyházi vizsgabizottság előtt sikeres 
lévita-lelkész vizsgát tett, így a ne-
héz időkben az oktatónevelő szol-
gálat mellett lelkészi szolgálatot is 
teljesített. 

A 40es években a szász földön levő 
magyar evangélikus gyülekezetek 
még szász egyházi fennhatóság alá 
tartoztak. A második világháború 
ide jén a szász egyházi iskolák irá-
nyítását átvette a Volksgruppe, amely 
valóságos veszélyt jelentett a szász 
földön levő oltszakadáti ma gyar iskola 
további megmaradásának. 

1941-ben Simon András, az ifjú 
kántortanító–lévitalelkész egy igen 
komoly megbízatással kerül ki a 
Nagy szeben melletti oltszakadáti 
gyülekezetbe. Az egyik megbízatá-
sa az volt, hogy az oltszakadáti 
ma gyar nyelvű iskolát megmen-
tse, és átszervezze, a másik külde-
tése pedig, hogy az addig a Szász 
Országos Egyházhoz tartozó magyar 
ajkú evangélikus gyülekezetet a már 
létező magyar nyelvű evangélikus 
egyházkerülethez csatolja. 

Egy év alatt sikerült Simon And-
rásnak mindkét feladatot teljesítenie, 
és ezek után visszatért szülőföldjére, 
ahol Brassóban az evangélikus fe-
lekezeti iskolában, majd a református 

felekezeti iskolában folytatta szol-
gálatát. 

1943-tól, egyházi kinevezés alap-
ján, a hosszúfalu–alszegi evangé li kus 
iskolában végezte tanítói te en dőit.

1945-ben a bácsfalusi evangélikus 
gyülekezetben kántorként és lévital-
elkészként is szolgált.

Közvetlenül a háború után újabb 
fe lelősségteljes megbízatást kapott, 
hogy az új tanügyi törvény értelmé-
ben megszervezze a négyfalusi ma-
gyar nyelvű oktatást. 

Hivatásának tartotta a nevelési mun-
ká ban vállalt szolgálatot, ezért a ta nári-
nevelői munkának szentelte életét.

1945től nyugdíjazásáig a bács-
falusi iskolában tanított. Időközben, 
a munka mellett, tanári oklevelet is 
szerzett a kolozsvári BabeşBolyai 
Tudományegyetemen. 

1968ban főtanfelügyelőhelyet
tes ként a barcasági magyar oktatás 
irányítására, szervezésére kapott 
meg bízatást. Abban a történelmileg 
nehéz időben id. Simon András, szá-
mos barcasági magyar iskola javáért 

és a magyar pedagógusok elisme ré-
séért, áldásos munkát végzett.          

E megbízatás befejezése után 
visszatért szülőfalujába, Bácsfa lu
ba, ahol magyar irodalom és tör -
ténelem szakos tanárként foly  tatta 
pályafutását egészen nyugdíjazásáig. 

Fiatal nyugdíjasként aktív szerepet 
vállalt a négyfalusi magyar közösség 
életének irányításában. 

Az 1989-es változások után fel-
is  meri az új lehetőségeket, és fe-
lelősségteljes odaadással a gazdasá-
gi élet felvirágoztatásáért, az iskoláért 
és az egyházért tevékenykedik. 

1991-ben id. Simon András annak 
a bizottságnak a tagja, amely létre-
hozta a Barcasági Gazdakört. 

A Barcasági Gazdakörnek az volt 
a feladata, hogy a 18-as törvény ér-
telmében a földek, régi tulajdonosaik 
birtokába kerüljenek vissza. Id. Simon 
András azon fáradozott, hogy a négy-
falusi csángó magyarok visszakapják 
régi családi örökségüket. 

(Folytatása a 3. oldalon.)
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(Folytatás előző lapszámunkból.)
A bodolai református egyház-

község presbiteri gyűléseinek jegy
ző könyveiből

1919. szept. 21.
„Elnök előterjeszti a Méltóságos 

I gaz gatótanács 1583/1919. 13. 
kör le velét, mely a megváltozott 
viszo  nyokra tekintettel a népisko-
lai tankötelesek magyar nyelvű 
ok   tatásának biztosítása végett re-
formátus felekezeti iskola beállítását 
rendeli el a hívekre kivetendő iskola 
adókból. Teljes egészében felolvas-
sa és türelmesen megmagyarázza 
a nagyfontosságú és életbevágó 
rendeletet, mely útmutatóul szolgál, 
hogy amikor gyermekeink magyar 
nyelvű oktatása semmiképpen nem 
látszik biztosítottnak, saját magunk 
gondoskodjunk a tankötelesek ok-
tatásáról. Javasolja, hogy mondja ki 
a presbitérium református felekezeti 
iskola létesítését, családonként ál-
lapítsa meg a hívekre kirovandó isko-
la fenntartási díjat, és ennek alapján 
állítsa össze a költség előirányzatot.

Jelenti, hogy 120 mindennapos 
református tanköteles és 40 római 
katolikus tanköteles, ezenkívül 42 
ismétlő iskolás oktatásáról kell gon-
doskodni, és ezek szerint 3 tanerő 
alkalmazása szükséges, mégpedig 
akképpen, hogy a 2 férfitanító közül 
az egyik a református kántor lenne, 
a másik férfi a római katolikusok 
kántora is egyszersmind és egy nő 
tanítónő. Ezzel megoldást nyerne az 
a kérdés is, hogy a katolikus gyer-
mekek oktatására nem kellene a ka-
tolikusoknak külön iskolát nyitni, és 
egyesült erővel nagyobb eredményt 
érhetünk el. A tanítók alapfizetését 
3000 koronában kéri megállapítani. A 
református kántor javadalmazásához  
lakás, kert, 2 h szántó, 6 hold kaszáló 
és 12 h erdő járul. A római katolikus 
kántor javadalmazását a római ka-
tolikus egyház állapítja meg.  Jelen-
ti, hogy a román iskolai hatóság 2 
tantermét 500 korona haszonbérlés 
mellett átadni kilátásba helyezte, 
nemes Grófné őméltósága pedig is-
kolánk részére akár a tiszti lakást át-
adja, akár az 500 korona haszonbért 
sajátjából fedezi. Az eléadottak alapján 
szeretettel kéri a presbitérium tagjait, 
hogy fontosságához mért bölcsesség-
gel szóljanak hozzá a tárgyhoz, és 
hozzák meg a határozatokat.

Presbitérium a hívek közvé le mé
nyé re és hangulatára támaszkod-
va, tekintettel arra, hogy az egyházi 
nagyobb teherviseléstől elszoktak, 
és hogy tanköteles gyermekkel nem 
bíró szülők is iskolafenntartó díjjal 
megrovassanak, eleinte tartózkodó 
álláspontot foglaltak el, bár hosszabb 
vita után a református iskola szüksé-
gességét és beállítását kimondja, 
kijelenti, hogy egy átmeneti évre 

fogadja el az iskola fenntartását és 
a hívekre kivetett iskolai adó be-
jöveteléről sem vállal felelősséget, 
hogy tudniillik, a hívek azt befizetike 
vagy sem. Az iskola fenntartói díjat 
vagyoni viszonyai szerint 40 – 30 – 
20 – 10 és 5 koronás osztályokban 
rója ki, de semmiféle címen ennél 
nagyobb összeget nem hajlandó 
fizetni, s kimondja, hogy e kijelentése 
jegyzőkönyvre vétessék. A 3 tanerő 
alkalmazását nem fogadja el, hanem 
csak 1 tanító alkalmazását kívánja.

Lelkész elnök felvilágosítja pres-
bitériumot, hogy ennyi gyermek 
tanítását 1 tanító el nem vállalhatja, 
sőt a tanítás sem lehet sikeres, pres-
bitérium 1 férfi és 1 nő tanító alkal-
mazását kimondja.

A római katolikus presbitérium 
nevében Molnár János római kato-
likus kántor és eddig állami iskolai 
tanító kijelenti, hogy a római katoli-
kus kántortanító alkalmazásáról és 
javadalmazásáról a katolikus egyház 
maga fog gondoskodni, így a pres-
bitérium 1 református kántortanító és 
1 református nő tanító alkalmazását 
elhatározza. Az iskola fenntartói díjat 
a hívekre családonként és név sze-
rint 40 – 30 – 20 – 10 és 5 koronás 
tételekben megállapítja és egyházi 
adó főkönyvében előírja, mely 3 200 
koronát tesz ki.

Az iskola helyiségére nézve az ál-
lami iskola 2 tantermét veszi igény-
be, egyrészt mivel az teljesen be 
van rendezve és fel van szerelve, 
másrészről a termek sokkal nagyob-
bak, mint a grófné által felajánlott 
lakás, és központi fekvésénél fogva 
alkalmasabb is. A grófné által fela-
jánlott haszonbéri összeg fizetését 
köszönettel elfogadja.

A költségelőirányzat a követke ző
kép pen alakul:

Szükséglet:
1. Két tanerő javadalmazása a’ 

3000 korona, 6000 korona
2. Írószerekre 100 korona
3. Iskolai rendtartási könyvekre 200 

korona
4. Tisztogatás a nagyobb gyerme-

kek által
5. Tüzelő anyag társadalmi úton 

biz tosítva
6. Iskola haszonbér Nemes gróf-

nétól 500 korona
Összesen: 6800 korona
Fedezet:
1. Hívekre kivetett iskolaadó 3200 

korona
2. Iskola haszonbér Nemes gróf-

nétól 500 korona
Összesen: 3500 korona
Hiány: 3100 korona.
A presbitérium a mutatkozó hiány 

hallatára az egyházkerület Igazgató 
Tanácsát tisztelettel kéri, mivel a hí vek 
által esetleg be nem fizetett isko lai dí-
jakat is az egyház egyéb jövedelméből 

lesz kénytelen fedezni. A tanerők 
megválasztását a presbitérium…”

1919. okt. 19.
„Elnök előterjeszti, hogy a mai 

gyűlés egyetlen tárgya református is-
kolához egy kántortanító és egy nő 
tanító választása az 1919–20. iskolai 
évre.

Presbitérium a kántortanítói állást 
pályázat útján kívánja betölteni, minél-
fogva felkéri lelkészt, hogy a pályázati 
hirdetést november 15i határidőre a 
Brassói Lapokban és a Református 
Szemlében tegye közhírré.

A tanítónői állásra Benke Irma ed-
digi állami iskolai tanítónőt közfel-
kiáltással egyhangulag megválasztja.

A tanév megnyitása november 
1én határoztatik.”

1919. nov. 2.
„16. Elnök előterjeszti, hogy Bodo-

la Lajos, volt bodolai kántor édes
atyja megjelent, s kijelenti, hogy nagy 
örömmel fogadná, ha Lajos fiát, ki 
jelenleg Szilágybagoson állás nélkü-
li tanító, a református kántortanítói 
állásra a presbitérium megválasz-
taná, fia nevében kijelenti, hogy fia a 
választást elfogadja.

Presbitérium örömmel veszi tudo-
másul Bodola Lajos kántortanítónak 
jelentkezését, aki közmegelégedésre 
teljesítette is több éven át a kántori 
teendőket. Most iránta való ragasz-
kodását azzal fejezi ki a presbitérium, 
hogy közfelkiáltással  egyhangúlag 
kántortanítónak megválasztják.

Felkéri lelkészt, hogy e választást 
távirati úton hozza Bodola Lajos tu-
domására felhívván, hogy az állást 
azonnal foglalja el. (…)”

1919. nov. 30.
„Elnök szívesen üdvözli a meg-

jelenteket (…) 
18. Elnök előterjeszti, hogy folyó 

évi 16. jegyzőkönyvi pont alatt ho-
zott határozatból kifolyólag távira-
tilag értesítette megválasztásáról, 
és hogy állását azonnal foglalja el. 
Mivel mindez ideig Bodola Lajos 
felhívásunkra nem válaszolt, tekin-
tettel a felette megnehezült postai 
és vonat közlekedésre, alig remél-
hető, hogy választásunkat elfogadja. 
Mivel pedig a tanítás megkezdése 
nagyon sürgős, és az állásra többen 
pályáztak, (… ?) személyesen járt el 
Dobolyba Bodola Lajos édesatyjánál, 
ki azt felelte, fiáról nem tud semmit, 
és semmi értesítést fiától nem kapott. 
Sz. Gond. tudomásul hozta, hogy az 
ügy sürgősségénél fogva a tanítói 
állást más személlyel vagyunk kény-
telenek betölteni.

19. Elnök előterjeszti, hogy a Re-
formátus szemlében és Brassói 
Lapokban közzétett pályázati hir-
detés folytán következők adták be 
a pályázatukat a református kántor 

tanítói állásra: 1. Keresztes Gyula 
volt magyarlapádi kántortanító rétyi 
lakós, 2. Vas Lajos zalatnai lakós 
kántortanító, 3. Erdélyi József krizbai 
kántortanító krizbai lakós. Felhív-
ja presbitériumot, hogy a 3 pályázó 
közül egyet kántori tanítónak 1919 – 
20. iskolai évre válasszon meg.

Presbitérium a 3 pályázó közül, 
mint akinek bizonyítványa a legjobb 
volt, Keresztes Gyula kántortanítót 
egyhangúlag református iskolánk-
hoz kántortanítónak megválasztja 
az 191920. iskolai évre. Felszólítja, 
állását azonnal foglalja el.”

1920. február 22.
„(…) Elnök bejelenti a presbitéri-

umnak, hogy református iskolánkban 
a takarítást és tűztevést a gyerme-
kek elvégezni nem tudván, Krizbai 
Mihálynét iskolaszolgának felfogadta 
– havi 30 K. bér mellett.”

1920. április 25.
„ (…) 17. Elnök bejelenti, hogy a 

mezei munka beálltával az iskolás 
a gyermekek nagyon hiányosan jár-
nak iskolába, és mivel a tananyag 
elvégeztetett, az iskolai vizsga 
határideje megállapíttassék.

Presbitérium a vizsga határidejét 
május hó 2ra megállapítja.”

1920. június 14.
„3. Kiállíttatik a tanítói díjlevél.
I. Kántortanító javadalma:
1. 138 Lj Kv. 228 hrjsz alatt lakás
2. 138 LjKv. 1424 hrjsz alatt szántó 

2 H. 440 négyszögöl
3. 139 Lj Kv. 1156 hrjsz alatt kaszáló 

2 H. 1414 négyszögöl
4. 139 Lj Kv. Gödri féle kaszáló 200 

négyszögöl
5. 585 hrjsz. úrbéresek erdejében 

erdőkaszáló 12 H.
6. Készpénz az egyház pénztárából 

havi előleges részletekben 8190 Ko-
rona

II. Kötelességek:  a mindenkori 
egyházi törvényekben és rendeletek-
ben előírt kántortanítói kötelességek 
ellátása. (…)”

1920. július 25.
„Elnök előterjeszti a Méltóságos Igaz

gató tanács 2118/920 számú, az elemi 
iskolák jövő tanévének előkészítése 
és az iskolai költségvetések felterjesz-
tése tárgyában kiadott rendeletét, 
amelynek minden pontját megmag-
yarázza és fontosságát megvilágítja. 
Különösen a nevelésről szól részleteseb-
ben, a mely úgymond „nemzeti valamint 
vallási életünk egyetlen alapját képezi”. 
Továbbá örömmel veszi tudomásul, 
hogy a tanítóság anyagi helyzetén, 
akik dacára a mai nehéz megélhetési 
viszonyok mellett is, még mindig fára-
dozva és egy percre sem csüggedve. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Nt. Barcsa istváN

a  M a g y a r  é r d e M r e N d  t i s z t i K e r e s z t j é v e l 
t ü N t e t t é K  K i  i d .  s i M o N  a N d r á s t

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Barcasági Gazdakör feladatának 

és hivatásának tartotta a gazdatan-
folyamok megszervezését. Id. Si-
mon András megszervezte az Ezüst 
Kalászos Gazdatanfolyamot, amely 
által az új gazdákkal a földművelés, 
növénytermesztés, állattenyésztés 
szak  mai oktatását biztosította. 

E munka által id. Simon András 
is mertté vált Brassó megye magyar 
közösségei előtt is. 

1990-ben id. Simon András fontos 

szerepet vállalt a négyfalusi önálló 
magyar oktatás újjászervezésében. 
A négyfalusi magyar oktatásért id. Si-
mon András megszervezi a Barcasá-
gi Csángó Alapítványt, amelynek 
első elnöke volt. Sokat fáradozott 
annak érdekében, hogy a négyfalusi 
ma gyar oktatás – a Zajzoni Rab Ist-
ván középiskola által – a valamikori 
négy falusi magyar oktatás hírnevét 
visszaszerezze. 

Az oktatási és gazdasági életben 
vállalt feladatai mellett id. Simon And-

rás feladatokat vállalt a gyülekezeti 
élet irányításában és szervezésében 
is, így 2004 és 2010 között a bács-
falusi evangélikus-lutheránus egy-
házközség felügyelőjeként végezte 
szolgálatát. Ez időben a gyülekezet 
lelki, anyagi gyarapodásáért sokat 
munkálkodott. 

Amint hallhattuk, id. Simon András 
életfeladatául a magyar közösségek 
szolgálatát választotta. Történelmi 
változásokat élt át, és mindig azon 
munkálkodott, hogy az adott helyzet-

ben embertársai, nemzete és egyhá-
za érdekében végezze feladatát. 

Hite, életereje mindig arra kész-
tette, hogy reménységgel tekintsen a 
jövőre, és ezáltal életpéldája sokak-
nak útmutatás lehessen.

Madách Imre szavaival szeretném 
zárni beszédemet, aki azt írta: „Em-
ber küzdj, és bízva bízzál!”

A magam és az egész bácsfalusi 
gyülekezet nevében Andris bácsinak 
kívánok erőt, egészséget, és azt, hogy 
Isten áldása kísérje továbbra is életét.

HocHBauer gyula, szaBó Mária MagdolNa
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Egyházi főhatóságunk reményt 

nyújt arra, hogy a legutóbb elrendelt 
állami fizetés arányában fizetésük 
rendezni akarja. Bemutatja az iskola 
1920/21 évi költségelőirányzatát az 
alábbaiakban:

Szükséglet:
1./ Református kántortanító java-

dalma – legutóbbi állami javadalma: 
8 700 Korona

2./ Református tanítónő javadalma 
– legutóbbi állami javadalma: 11 600 
Korona

3./ Római katolikus tanító – leg-
utóbbi állami javadalma: 16 000 Ko-
rona

4./ 30 drb. iskolai ülőpad à 200 Ko-
rona 6 000 Korona

5./ 3 drb fekete tábla à 500 Korona 
1500 Korona

6./ Iskolaszolga fizetése 500 Korona
7./ Tűzifa, 4 öl à 900 Korona, fa-

vágás 100 Korona 4000 Korona
8./ Rendtartási naplók és nyomtat-

ványok 300 Korona
Szükséglet: 48 600 Korona
Fedezet: önkéntes adományokból 

5 800 Korona
Hiány: 42 800 Korona
Végül bejelenti a presbitériumnak, 

hogy a református iskolába összesen 
109 növendék iratkozott be, éspedig 
79 református és 32 római katolikus 
növendék. (…)”

1920. szeptember 19.
„Elnök bejelenti, hogy Keresztes 

Gyula kántor-tanító folyó év szep-
tember 2-án kelt levelében kán-

tor-tanítói állásáról lemondott, és 
elmaradt fizetésének kiutalását kéri.

Presbitérium keresztes Gyula le-
mondását tudomásul veszi, és az is-
kolai pénztárnaplóból meggyőződést 
szerez, hogy attól az időponttól 
kezdve, mióta állását elfoglalta, le-
mondása napjáig hiány nélkül meg-
kapta fizetését. Ugyanis állását 1920. 
december 12-én foglalta el, fizetése 
december 1-től folyósíttatott. Mivel 
nem a rendes időben, az iskolai év 
kezdetén foglalta el állását, a pres-
bitérium arra az időre, mire nem szol-
gált, fizetést nem hajlandó adni (…)”

1939. szept. 24.
„10. Elnök bejelenti, hogy Pál-

jános József tanító saját kérelme 
folytán áthelyeztetvén eltávozott. 
Egyházunknál 14 évig nagy szor-
galommal és hűséggel végezte hi-
vatali teendőit, amit elismeréssel 
örökíthetünk meg jegyzőkönyvünk-
ben. Jelenti továbbá, hogy Főtisz-
telendő Püspök folyó év szeptem-
beri hatállyal László Ferenc tanítót 
nevezte ki Páljános József eltávozott 
tanító helyébe. Szeretettel üdvözli 
elnök az új tanítót, működésére és 
munkásságára Isten áldását kéri.

11. Elnök felhívására helyettes 
tanító bemutatja a folyó iskolai évre 
elkészített költségvetést 52 200 L. 
szükséglettel 37 600 L. fedezettel 
és 14 600 L. hiánnyal, mely kerületi 
segélyből nyer fedezetet.

12. Elnök előterjeszti, hogy a kán-
tori csűr fedélzetnek halasztást már 
nem tűr, mert, ha most is elhagyjuk a 

javítást, több romlásnak lesz kitéve.”

1940. jan. 24.
10 presbiter beadványban kérte 

a lelkészt, hogy „f. hó 24-én este 
7 órára presbiteri gyűlés hívassék 
össze Páljános József volt bodolai, 
jelenleg vízaknai tanító Bodolára való 
visszahelyezése tárgyában. Az aláíró 
presbiterek a kérést a következőkkel 
indokolják: Páljános József tanító 
urat a múlt évi eltávozáskor kértük, 
hogy ne hagyjon itten. Ő erre azt fe-
lelte, hogy a helyzet jelenleg olyan, 
hogy neki mennie kell. Amennyiben 
azonban a presbitérium a jövőben 
visszahívja, kész örömmel visszajön-
ni. Tekintettel arra, hogy fentnevezett 
tanító úrnak úgy egyházi mint világi 
téren a bodolai egyházközségben 
15 évi működésével a legteljesebb 
mértékben meg voltunk elégedve, 
határozott formában kérjük a vissza-
helyezését, annál is inkább, mivel a 
nagytiszteletű úr a bemutatása alkal-
mával azt a kijelentést tette, a bodolai 
egyházközség kapui Páljános tanító 
úr előtt bármikor nyitva állanak.

Lelkész felkéri a presbitereket, 
hogy van-e a fentiekhez még mon-
danivalójuk. Farkas Sándor presbiter 
kijelenti, hogy neki egyénileg semmi 
kifogása nincs, de a népek hangoz-
tatják, hogy nincsenek megelégedve 
jelenlegi tanító úrral. Jakab Sándor 
presbiter kijelenti, hogy a hívek is 
kérik a Páljános tanító úr vissza-
helyezését. Gödri Ferenc presbiter 
kijelenti, hogy kifogása nincs senki 
személye ellen, de adott szavát be 
akarja tartani.

Elnöklő lelkész felolvassa a Mélt. 
Ig. Tanács 5 875/1940. III. ?. a tanítók 
áthelyezésére vonatkozó hírleve-
let, melynek kapcsán hivatali köte-
lességének ismeri kijelenteni, hogy 
Bodolán tanítói állásüresedés nincs, 
a kinevezés joga a Főtisztelendő 
Püspök urat illeti, és azok az indokok, 
melyek arra kényszerítették Páljános 

tanító urat, hogy áthelyezését kérje, 
ma is fennállanak.

László Ferenc helyettes tanító kijelen-
ti, hogy őt a bodolai egyházközségbe 
Főtisztelendő Püspök úr nevezte ki, 
jelen állomás helyét csak püspöki intéz-
kedésre hajlandó elhagyni.”

1941. jan. 15.
Serester Tamás lelkész elhalt.
Felvétetett Bodolán 1941. júl. 20-

án délelőtti lelkészbeiktató ünnepé-
lyes istentiszteletek után megtartott 
törvényesen egybehívott presbiteri 
gyűlésen.

„Jelen vannak: Nagyt. Csia Pál 
esperes, Kiss Endre keresztvári 
ref. lelkész, Soós József lelkész, 
Bibó József egyh. községi gondnok, 
Veres György, Bene János, Üszöges 
Sándor, Gábor István, Id. Keresztes 
János, Id. Üszöges György, Gödri 
János, Farkas Sándor és Gödri Fe-
renc presbiterek (…)

16. (…) Istentisztelet után a 
szeretet és testvériség meghitt 
légkörében üdvözölték az új lelkészt 
a templomban Nagyt. Csia Pál espe-
res úr a brassói ref. egyházmegye, 
Kiss Endre keresztvári lelkész a 
gyülekezete, Farkas Károly az egy-
házmegye lelkész-értekezlete, Deák 
József és Id. Kovács Béla gondnok 
a régi gyülekezete, Dániel Vikror rek-
tor-professzor a középiskolák, A dor-
jáni Dezső az egyházmegye ele mi 
iskolái, Özv. Czirmes Sándorné a 
bodolai nőszövetség, Boga Mária 
a helyi iskola, Szécsi Sándor tanár 
a Magyar Népszövetség, Sánek 
(?) Antal a brassói római katolikus 
egyházmegye, Lok Erzsébet a he-
lyi római katolikus egyház, Jirdan 
Kurkubeta a helyi gör. keleti egy-
ház, Boga Viktor a bodolai politikai 
község, Keresztes Vilma és Szabó 
Anna iskolás gyermekek a reformá-
tus iskola nevében. (…)

(Folytatjuk.)
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Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

A 2014-es jövedelem után befizetett 
adó alapján kitöltött űrlapokat május 
25-ig lehet benyújtani a helyi adóhi-

vatalhoz.
A HMMT adatai:

Asociaţia Culturală Maghiară 
din cele şapte sate

CUI: 14314771
Cont bancar IBAN: 

RO70BRDE080SV05848600800
Köszönjük támogatásukat!

A tavalyi támogatást a Zajzoni Rab 
István Középiskola fejlesztésére, 

korszerűsítésére fordítottuk.

Május 16-án a Bácsfalusi templom-
ban ünnepelte a négyfalusi Polifónia 
kórus fennállásának 25-ik évfordulóját. 

E nevezetes alkalommal a jelen-
legi kórustagok visszatekintettek az 
elmúlt 25 esztendőre és csodálták 
a kórus negyedévszázadnyi kitartó 
munkáját, és azokat, akik kitartottak 
a kezdetektől mindmáig. 

Közvetlenül a változás után, 1990 
tavaszán támadt az ötlet, hogy Négy-
faluban hozzanak létre egy városi 
kórust. Gyerkó András zenetanár 
zenei munkássága ismert volt, ezál-
tal nem volt nehéz tagokat találni, 
énekeseket toborozni. A szervezési 
munkában fontos szerepet játszott 
Dávid István az RMDSZ kulturális 
vezetője. 

*
Az első időszakban nagyon sok 

ember bekapcsolódott a kórus 
munkájában. Mint városi kórus mind 
egyházi mind pedig világi rendez-
vényeken szolgált fellépéseivel. 

Az elmúlt 25 esztendőben több 
mint 50 helyen léptek fel. Közel 25 
alkalommal szerepelt a négyfalusi 
Polifónia kórus az anyaországban. 
A magyarországi fesztiválokon való 
szereplés egyértelműen arról tesz 
bizonyságot, hogy a Polifónia kórus 
azon kórusok közé tartozik, akik 
vállalták a kihívásokat és igyekez-
tek szereplésük által a négyfalusi 
csángók jó hírét is terjeszteni.

A negyedévszázados múltban min-
dig voltak olyanok, akik felkarolták és 
támogatták, a kórust. Külön meg kell 
említeni Fodor Leventét, aki a Bárdos 
Lajos fesztiválon való részvételüket 
tette lehetővé vagy Dr. Magdó János 
orvost, aki a Budapesten szervezett 
határon túli kórustalálkozóra hívatta 
meg a négyfalusi kórust. 

*
A kórus pártfogói voltak a négyfa-

lusi gyülekezetek és iskolák is, akik 
számos alkalommal lehetőséget 
biztosítottak a kórus négyfalusi 

Nt. BarcSa iStváN
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szerepléseinek.
A negyed évszázad alatt 80 tagja 

volt a négyfalusi kórusnak, és közel 
kétszáz kórusművet tanultak meg, 
fele - fele arányban egyházi és világi 
kórusműveket. 

A rövid visszatekintés biztatás egy-
ben arra, hogy érdemes volt ebben 
a szolgálatban szerepet vállalni, és 
évek során egy „családdá” válni.

A Bácsfalusi templomban tartott 
ünnepségen énekelt a Jubiláló kórus, 
amely fellépésének első részében 
egyházi kórusműveket énekelt. Ezt 
követte a Brassói Evangélikus-Luthe-
ránus Egyházközség kórusának ven-
dég szereplése, amelynek karnagya, 
Kovács Klára Ildikó által szoros kap-
csolatban áll a Polifónia kórussal. 

Az ünnepi hangulatot fokozta a két 
kórus közös éneklése, amely szolgála-
tot mindenki nagy örömmel hallgatott. 

*
Ez ünnep alkalommal nem maradt 

el a jelenlegi és a volt kórustagok 
köszöntése, és valamennyien azt 
kívánták, hogy továbbra is ilyen lel-
kesedéssel, odaadással énekelje-
nek: „a szép énekszó múzsája 
vezérelje életüket, mert a zene szeb-
bé, jobbá értékesebbé teszi mind-
nyájuk életét”.  Szeretettel meghívunk minden 

zajzonis szülőt, pedagógust, diákot, 
a megye minden 8. osztályosát a 
2015. május 30-án 10 órától meg-
rendezendő hagyományos Gyer-
meknapra és Szülők Majálisára 
a Zajzoni Rab István Középiskola 
türkösi épületének az udvarára!

Csapatversenyek, logikai fejtörők, 
sportvetélkedők, gulyásfőzés, 

érdekes játékok és kiállítások, ének- 
és szavalóversenyek, fellépések, 

értékes nyeremények!

(Folytatás előző lapszámunkból.)
8–14 éves korukban a gyere-

keknek egy-egy súlyos betegség 
alkalmával eljön egy tündér, és 
megváltoztatja az életüket, ez az 
első beavatás. Ha akkor elfogad-
ják ezt, akkor életben maradnak, 
ha nem, megnyomorítják őket vagy 
meg is halhatnak. 80 féle tündérszel-
lemet ismernek. Sámánizmusuk 
egyedi a sámánkultúrák tengeré-
ben a dob kiemelkedő lélekhívó 
szerepe miatt. A tündérhívó zene a 
“siri zaman”, azaz sámandob. Ko-
ponyatorzítást is végeznek külön-
leges esetekben. Élő hagyomány 
az is, hogy lovas szertartás során 
mutatják meg az újszülött gyermeket 
az égnek. A hunza gyerekek valódi 
neve majdhogynem titok, hogy ne 
tudjanak visszaélni vele az ártó erők. 
A magyar és tibeti kultúrában is más 
néven szólították a gyerekeket, hogy 
megtévesszék a gonoszt. Érdekes 
a levágott haj és köröm elégetése: 
ez ősi magyar szokás is, hogy a 
gonosz erők ne élhessenek vissza 
velük. A világ felépítése a követ-
kezőképpen néz ki: a középső világ 
a mi világunk; van ezen kívül hét alsó 
világ és hét felső világ. Ez a magyar 
népmesei varázslatos hetes szám 
visszaköszönése egy másik hunok-
tól származó kultúrából. A legfelső-
ben lakik „Insáan”, a Lelkek Ura, és 
az ő „hímzése” a Tejút. A tündérek 
a miénkhez legközelibb világ lakói, 
ezért átjöhetnek a miénkbe. Uralko-
dójuk a Tündérkirálynő, aki az Ul-
tar-hegy tetején lakik kristálypalotá-
jában, itt valósul meg tehát a világok 
közötti átjárás. Aki eddig megpróbál-
ta megmászni az Ultart, meg halt. 
Immár jó ideje ez a világ legma-
gasabb még megmászatlan csú csa, 
„Dunyáa” – így nevezik a fenti világot. 
Az élőlények a „rúumutse saman-
dár”-ból, a lelkek tengeréből kelet-
keznek. A Hunza-folyó az élet vize, 
Tengeristen-kultusza a magyaroknak 
is volt: Yo-tengrit, Jó Tenger Isten. 
„Baráai” pedig azon tündérek neve, 
akik az emberek barátai, jószándékú 
tündérek: a két szó hangzásában és 
jelentésében is hasonló. A „Deén”-
ek óriás démonok, magasságuk 
egy kisebb hegy méretét is elérhe-
ti. A magyaroknak is van óriásuk: a 
Balatonról, Badacsonyról szóló leg-
endák főhősei olyan óriások, akik 
haláluk után heggyé válnak. A törpék 
az alsó világban élnek. A világok sz-
intjein az alsó fertály az ösztönöket 
szimbolizálja. A gonosz párák, az-
az gonosz lelkek neve „ghuníqish 
parí”. A boszorkányok jövőbe lát-
nak, nevük „síre gús”; transzba es-

ve gyógyítanak. A fekete mágiát 
űző „jaadugár”-ok, azaz varázslók, 
szemmel verést, rontást végezhet-
nek, de nem büntetik őket, mert a 
rontásukat ki lehet védeni. A hunza 
vezetők neve: „thám”, aki jó támpont, 
támasz, de támadási felület is lehet. 
Ez a szógyök a magyarban is él. A 
thámoknak szakrális erejük van, a 
gleccsereknek is tudnak parancsolni. 
A hunza, csak úgy, mint a magyar, lo-
vasnép; az íjászat nagy szerepe mel-
lett a lóistenben, „tísh-haghúr”-ban 
való hitük is megemlítendő. Decem-
ber 21-én a téli napfordulót ünnep-
lik mint a hunok utódnépei. A hunok 
ekkor tartották meg törzsi gyűlésüket 
is. Csáji Lászó Koppány kutató az 
expedíción meglepő eredményekre 
jutott a hunza és a magyar nyelvvel 
kapcsolatban: „… Az itteni őr volt az 
első, aki már azért is megörült lát-
tunknak, mert magyarok vagyunk. 
Hallott talán magyarokról? Igen, John 
Mark amerikai kutató mondta neki, 
hogy a hunzaiak a fehér hunok utó-
dai, és így rokonai a magyaroknak. 
Kérdezte, hogy ki tudjuk-e mondani 
a c és az a hangot, mivel azt szinte 
senki más nem tudja szerintük. Csak 
annyit mondtunk, hogy cicamica, 
és meg volt győzve!”. Hunza szim-
bóluma egy stilizált tulipán, melyet 
íjként is értelmeznek. Tulipán nem él 
ezen a tájékon, Ujguriában nő csak 
igen messze tőlük, akik genetikailag 
kapcsolatban állnak a mai magyarok-
kal. Életfára és szarvasagancsra em-
lékeztető motívumokra bukkant Csáji 
és csapata, Ghanesben, amely jel-
legzetesen turáni motívum, úgy, mint 
a csodaszarvas-motívum életfává 
alakulása faragott függőleges osz-
lopokon. Sokszor alkalmazzák még 
a kört és a benne lévő hatszirmú 
virágot mint napszimbólumot. Tán-
caik a magyar legényesre és ver-
bunkosra emlékeztetnek, a nőkét 
zárt körben, a férfiakét nyíltan járják. 
Nyugat-Nepálban és Ujguriában is 
találkozhatunk hasonló táncokkal. 

(Folytatjuk.)


