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H é t f a l u s i
(Folytatás előző lapszámunkból)
A második részben az elsőből csak a hő
és segítői szerepelnek, semmilyen más
módon nincsen a kettő logikai következe
tességben. Felépítéseben, ugyanúgy mint
az előző epizód, egy kerek egész, melyen
belől is megvan a már említett hármasság:
a kezdeti szituáció (a herceg és az állatok
barangolnak), majd a hős tudomást szerez a
bajról és ennek legyőzésére indul, és végül
a szerencsés megoldás, mely biztosítja a
szereplőnek a megigért jutalmat.
A harmadik rész már igazán váratlanul jön, hiszen általában a mese azzal
végződik, hogy a jó, becsületes és bátor
főszereplő elnyeri a királykisasszony kezét,
valamint a birodalom felét, utána pedig
nem marad más teendője, mint megházasodni és boldogan élni haláláig. Ebben
az esetben meglepetés vár az olvasóra, a
hős nem fogadja el a jutalmat, elhalasztja
ennek átvételét, azért, hogy új kalandokba
keveredjen, melyet szintén megold, de már
nem erővel győzi le, hanem furfangal, saját
cselszövésével leplezi a cigányt.
Az előbbiekben bemutatott hármas fel
osztás szempontjából kell megfigyelnünk
a morfológiai felépítését is a vizsgált me
sének. Ha amint mondtuk, eltekintünk a
tolvajsereggel való viaskodástol, illeteve az
első rész kiinduló szituációjának vesszük,
a felsorol funkciókat a következőképpen
csoportosíthatjuk, az előzően elkülönített
részeknek megfelelően:
1. A VI. típustól a XXV-ig felsorolt funk
ciók tartoznak ide.
2. A XXVI.-ik és XXXI. számokkal el
látott típusok közt terjed.
3. Számozásunknak megfelelően a
XXXII. és XXXVIII. típusok cselekményéi foglalandók bele.
Ezen a felosztáson belöl, a mese nagy
részben megfelel a V. J. Propp által vázolt
felosztásnak. A különbségel, eltérések leg
inkább a már tárgyalt összetettségből szár
maznak, mert ezek meggátolják a típusok
sorrendbe való fellépését. Más esetekben
pedig újra meg újra ugyanaz a típus fordul
elő, minden részben megtalálható például a
viaskodás, vagy küzdelem és ezt követően
az ellenfél legyőzése.
Propp felosztásához viszonyítva azon-

m a g y a r
ban a részeken belöl is találunk eltéréseket.
Vegyük tehát szerre a három meserészt és
vizsgáljukmeg hogy felel meg, illetve tér
el ettől a magyar mese szerkezete.
A kiinduló szituációtól a tilalomhoz
jutunk, ezt azonban nem a hősnek szabják
ki, hanem ő maga a testvére számára. Ezt
a változatot Propp nem említi, nála csak a
hős kaphat tiltó parancsot. A lány azonban
megszegi a parancsot és ez hozza magával
a cselekmény további fejlődését. A főszereplő kára e változatban nem egyes, hanem
kettős és nem is egyszerre nyílvánul meg a
kézrejátszás után. Az első abbal áll, hogy
a herceg kisasszony megszereti a tolvajt,
ezzel átálva annak pártjára, majd a második
kár a tányér elvesztését jelenti, és itt már
követi az összehasonlítás alapjául vett osz
tályozást, mely szerint a veszteség a kéz
rejátszás után következik. A tudakozódás
típusa is eltérő, hiszen szó sincs bármilyen
fajta kikérdezésről, nem beszélnek errő a
szereplők, csak abban nyílvánul meg, hogy
a lány és a tolvaj cselt sző hősunk ellen.
Továbba viszont így alakul a mese.
1. A hős, ennek testvére és a tolvaj
A hercegfiú és a rókák, medvék, farka
sok királya:
1. kiinduló szituáció
2. tilalom
3. tilalom megszegése
4. károkozás
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. hiány
9. hiány tudatosulása
10. ellenakció
11. útra kelés
12. adományozó első funkciója: álla
tokkal való küzdelem
13. reagálás a könyörgésre
14. varázseszköt megkapja a hős
15. hiány megszünése
16. cselszövés
17. kézrejátszás
18. károsulás
19. küzdelem
20. győzelem
21. leleplezés
22. büntetés
A V. J. Propp által fölvázolt típusok sor
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Tomos Tünde: Barangoló
rendje:
1. kiinduló szituáció
2. eltávozás
3. tilalom
4. tilalom megszegése
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. károkozás
9. hiány
10. hiány tudatosulása
11. ellenakció
12. útnak indulás
13. adományozó első funkciója: próba,
kikérdezés, támadás
14. reagálas
15. varázseszköz elnyerése
16. térbeli helyváltoztatás két birodalom
között
17. küzdelem
18. megbélyegzés
19. győzelem
20. hiány megszünése
21. visszafordulás
22. üldözés
23. megmenekülés
24. keresés tárgyának helyére való
eljutás
25. felismeretlen megérkezés
26. álhős jogtalan követelése
27. nehéz feladat
28. megoldás

29. a hőst felismerik
30. álhős leleplezése
31. transzfiguráció
32. ellenség büntetése
33. esküvő
2. A hős és az őt segítő állatok meg
mentik a királykisasszonyt
A hercegfiú és a rókák, medvék, farka
sok királya:
1. kiinduló szituáció
2. eltávozás
3. értesülés a bajról
4. ellenakció
5. küzdelem
6. győzelem
7. baj megszünése
8. esküvő – megvalósulatlan
A V. J. Propp által fölvázolt típusok sor
rendje:
1. kiinduló szituáció
2. eltávozás
3. tilalom
4. tilalom megszegése
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. károkozás
9. hiány
10. hiány tudatosulása
11. ellenakció
12. útnak indulás
(Folytatás a 3. oldalon.)
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2. oldal

Budapest, 1961. III.
Kedves Andriskánk!
Hosszú levél írására készülök már rég
óta. Gondolatban már százszor elmondtam
Neked, hogy mennyire örvendtünk kedves
soraidnak és a fényképnek is.
Fényképedet ide tettem az íróasztalomra
és úgy érzem, mintha nálad lennék. Megál
lok az íróasztalod mellett, nézem: Asztalo
don Sárika fényképe és sok-sok irat, könyv...
és Te, Adriska. Olyan szomorúan nézel,
olyan komoly vagy és olyan egyedül vagy.
De most már nem vagy egyedül, ide jöttél
hozzánk, itt vagyunk melletted. Valahány
szor ránézünk a pépre, mindig kérdezünk
Tőled valamit, Andris. Azt kérdezzük, hogy
mire gondolsz?
Azt írod, hogy azért küldöm a fényképet,
hogy lássátok, mivé lesz az ember. Hát nem
olyan veszélyes, mint amilyennek írod, And
riska. Egy kicsit szomorú és elgondolkozó
vagy, de még nem vagy öreg ember. A fejed
nem kopasz, a hajad még a fejeden van szép
rendben, mint fiatal korodban, írod hogy
testi fájdalmaid nincsenek. Hála Istennek,
még van remény a teljes rendbejövéshez.
Írod azt is hogy orvosi kezelésben van
részed, mert a beszélőképességed meg
romlott. Andriskám, nem tudom, hogy or
vosaid milyen metódus szerint kezelnek, de
nekem volna egy jó gyógyszerem: próbáld
meg felkeresni egészen régi, gyermekkori
barátaidat, mondjuk azokat, akikkel a kép
zőben jártál, vagy tanártársaid társaságában
legyél sokszor. Magad sem tudod miért,
hogyan, de meg fogod látni, hogy anélkül,
hogy észrevennéd, azonnal folyamatosan
fogsz beszélni. Nem vagyok orvos, de egész
biztosan sejtem, hogy ez lelkibajok követ
kezménye Nálad.
Nálam is előfordult ilyen jelenség. Ha
idegenekkel beszéltem, nehezen tudtam
kimondani azt, amit elgondoltam. Ilyenkor
inkább mély hallgatásba merültem De ha
régi barátnőimmel beszéltem, a beszéd ment
folyamatosan, mintha soha nem lettek volna
ilyen zavaraim. Figyeld csak meg magadat,
majd rájössz arra, hogy igazam van.
Aztán az is jó lesz, ha sokat olvasol, és
pedig hangosan szavalj lehetőleg klassziku
sokat. Ezt nekem nem orvosok tanácsolták,
hanem saját magam próbáltam ki. Túl sokat
vagy egyedül, Andris. Nagy magányodban
a beszélő faciálisaid nem működnek úgy,
ahogy kell. Igen szeretném, ha a fenti metódust megpróbálnád és aztán az eredményt
megírnád nekem. Nem hinném, hogy más
oka lehet beszédzavarodnak, minthogy túl
sokat vagy egyedül, és azokkal akikkel
érintkezel, nagyon rövidlélegzetű beszédet
folytatsz.
Írod, hogy csak akkor határozod el magad egy
társasutazásra, ha fenti bajodat meggyógyítják.
Nyár az még soká lesz. Remélem, addig
minden rendben jön. Meglátod, olyam szóno
ki beszéded lesz, hogy senki sem fog szóhoz
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Bálint András leveleiből
jutni melletted. Na, nevess egy kicsit And
riska, és ne vedd olyan tragikusan a dolgot!
Még valamit. Emlékszel szegény Jan
csinkra? Őt Ranschburg professzor kezelte
volt, a világhírű specialista. Ennek egy
könyvét olvastam, amelyben azt írja, hogy
az idegbajosoknak igen fontos, hogy gyer
mekkori barátok társaságát keressék fel, és
azokat a helyeket, ahol gyermekkorban éltek.
Igaz ugyan, hogy Te mindig ott vagy, de „hol
vannak a régi játszótársak”? Keresd!
A csóngó magyarok találkozójára mi is
kaptunk Benedektől meghívót. Nagy él
mény volt számunkra ez a találkozó. Ott
voltak Pajorék, pedig mi nem beszéltünk
össze. Ott volt Istók János bácsi, a szob
rászművész. Korán érkeztünk (mert én
megtanultam katonafőnökeimtől a pontos
ságot), már ott volt az öreg János bácsi is
pontosan. Mi négyen voltunk az elsők. Irén
Istók bácsi mellé került és én velük szemben.
Egész este beszélgettünk régi dolgokról.
Nagyon jól esett nekem, hogy édesapámra
emlékezett. Emlékezett aztán arra, hogy
valahányszor Hétfaluba ment látogatóban
a régi időkben Gödri Kata (így mondta),
Kata néném mindig csokorral üdvözölte őt.
Beszélt édesapádról is, hogy milyen tekin
télyes, igazi magyar ember volt. Majdnem
könnyek jöttek a meghatódottságtól a sze
membe. Istók bácsinak a felesége is él. Azt
mondja: „feleségemnek legnagyobb bánata,
hogy öregszik... Már 82 éves, és ha nem
megy a lift, akkor nehezére esik a bevásárolt
holmikat felcipelni a harmadik emeletre, de
azért felcipeli”.
Megígérte, hogy a nyár folyamán, ha
majd nyílnak a rózsák, el fog jönni hozzánk
a feleségével. Csak azt kötötte a szívemre,
hogy pontosan írjam meg, hogyan kell
hozzánk jutni. Természetesen, hogy úgy
gondoltam, hogy majd értük megyünk, és
együtt kijövünk hozzánk.
Az öreg nagyon jól néz ki. Pirospozsgás
arca van – mint a mi apánknak volt –, sza
kála még nem teljesen ősz. Kedves, mosoly
gós az arca. Apostoli nyugalom van egész
lényében. Kétszer 2–2 deci vörösborral
koccintgattunk, aztán elbeszélgettünk a töb
biekkel is. Pajorék később jöttek, messze kerültek tőlünk, de velük majd kibeszélgetjük
magunkat később. Bandiéknál is voltunk,
mert kíváncsi voltam, mi van Veled. Mutatta
a lapodat, melyben írtad, hogy sajnálod,
hogy a búcsúlátogatásodkor nem voltál
otthon, ő is nagyon sajnálja.
A csángó összejövetelek adminisztrációját
vállaltam. Kelemen Kálmán meghatottan
vette tudomásul, és kért, hogyha nem esik
terhemre, kérjem el tőle a lapokat, illetve
a meghívókat és írogassam meg. Társunk
össze mi, járjunk el többször oda és töltsünk
együtt néhány kedves órát.

Igen kedves társaság volt együtt. Örven
dek, hogy megismertük őket. Nem nagyon
messzire van tőlünk. Innen gyaloglással és
villamos úttal együtt maximum háromne
gyed óra, a Gül Baba Étterem a Margit híd
nyugati oldalán van. Busszal, ha jól megy
félóra alatt ott vagyunk.
Magamról nem írhatok mást, Andriskám,
minthogy változatlanul fáj az ujjam, járok a
Lukácsba, vagy a Császár fürdőbe, melyet
1570-ben Szokoli Musztafa építtetett. Török be
tűkkel a bejáratnál egy táblán ez a felirat áll:
1. A gyógyulás helye ez a hajlék.
2. A titkok uralkodása alatt áll.
3. Szenvedőkkel van az Úr, nagy teremtő.
4. Őt tartsd emlékezetedben, és cselekedj
a próféta parancsa szerint.
5. Alkoss olyant, amilyent nem látott még
a világ.
6. Ha a boldogság birodalmának nevez
nék e helyet, megérdemelné, mert hasonló
a földön nincs.
7. Ezen csodálatos építmény keletkezésé
ről azt mondja a történet, hogy Sz. Musztafa
nagyvezír alkotta ezen fenséges hajlékot.
Amint látod, ezzel szórakozom, Andriska,
hogy szépen leírtam magamnak a tábla fel
iratát, mert én már ilyen kíváncsi vagyok.
Ezen fenséges hajléktól várom gyógyu
lásomat. Egyet azonban már elértem, azt
hogy mióta a Császárba járok, úgy alszom,
mint még soha. Olyan álomszuszék lettem,
hogy nem érdekel sem rádió, sem televízió.
Ahogy a fejemet leteszem, abban a pillanat
ban elalszom. Ha ébren vagyok, olyan kínos
álmosság fog el, hogy nem birok magammal. Ilyenkor arra is gondolok, hogy de jó
volna mindent rendben tudni, aztán mélyen,
nagyon mélyen, talán örökre elaludni.
Igen ám, de ezt csak úgy gondoltam.
Képzeld: a múltkor azt álmodtam, hogy
a Lukács uszodában úszkáltam, mint
szoktam, egyszer csak úgy éreztem, hogy
belefulladok a vízbe , erre olyan segítségkiabálást rendeztem, hogy az egész házat
felvezényeltem. És felébredtem. Szóval
Isten megmutatta nekem, hogy nem is olyan
egyszerű meghalni, és nem is igaz, ha azt
mondom, hogy bár elaludnék örökre, mert
hiszen próbára tett. Irén borzasztóan szidott,
hogy ilyen fura álmaim vannak, még éjjel
sincsen nyugta tőlem, de hiszen én erről
nem tehetek. Amit az ember álmában tesz,
az ellen nincs paragrafus.
Azt hiszem mindenről beszéltem, levél
papírom végére jutottam. Áldjon az ég, jó
éjszakát Neked is.
Szeretettel ölelünk mindnyájan:
Margit

XIII. évf. 7. szám

Egy válaszlevél
E hó folyamán három kirándulóvonat is
indul innen felétek. Sajnos gyógykezelésem
miatt egyikkel sem mehetek. Ez részben az
oka, hogy szokásomtól részben eltérően ked
ves soraidra csak egy hónap múlva válaszolok.
A korommal járó szervezeti bajok
gyengítnek napról napra. Testi fájdalmaim egyáltalán nincsenek, mégis naponta
gyógyszerek, vitaminok beszedésére kény
szergetnek orvos ismerőseim, s hetente két
napon: hétfőn és csütörtökön olyan injekciót kapok, hogy az orvostól lakásomig
szédelgek. Ez a kúra három hónapig tart, s
mert beszélőképességem nagyon csökkent,
célja azt helyrehozni.
Hogy mennyire sikerül, azt a jövő mutatja meg. Azért írom meg, hogy az év első
felében szó sem lehet találkozásunkról.
Örvendek, hogy gyermekkorod egyik
kedves emlékét idézhettem fel küldött la
pommal. Itt a könyvkereskedésekben még
találok ehhez hasonlókat. Azokat mind
sorra el fogom neked küldeni már azért
is, hogy erősítsék azt az elhatározásotokat,
hogy még egyszer felkeressétek szülőföl
deteket.
De csináltatok rólam egy fényképet,
hogy lássátok mi lett belőlem 15 év alatt.
Ugyanis az a kép, amit korábban küldöttem
1945-ben készült. Egyik unokatestvérem
nevem napján azzal köszöntött, hogy hozta
fényképező masináját, és kezdetleges tudásával lefényképezett. íróasztalom mellett
ülök, előttem feleségem leánykori képe,
mellette a Károly és a te fényképed. Ha egy
hivatásos fényképész csinálta volna, akkor
másképp néznék ki, de így a természetes.
Rátérve a sírfeliratok aranyoztatására,
abban igazat adok Neked, hogy a mai
világban nem sok embert érdekel, hogy
ki nyugszik abban a szürke gránitkővel
megjelölt sírban, azonban ha az oly fennen hirdetett közösségi érzés mégiscsak
betölti a lelkeket, lesznek olyanok, akiknek eszükbe fog jutni, hogy az a Gödri
János köz- és váltóügyvéd volt vidékünk
egyetlen középfokú iskolájának, annak a
hosszúfalusi műfaragászattal összekötött
felső népiskolának 1878-tól kezdve első
gondnoka, ahonnan Köllő Miklós és Istók
János neves szobrászművészek kerültek
volt ki.
(Folytatása a 4. oldalon.)
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Miniszté
riuma támogatta.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
13. adományozó első funkciója: próba,
kikérdezés, támadás
14. reagálas
15. varázseszköz elnyerése
16. térbeli helyváltoztatás két birodalom
között
17. küzdelem
18. megbélyegzés
19. győzelem
20. hiány megszünése
21. visszafordulás
22. üldözés
23. megmenekülés
24. keresés tárgyának helyére való eljutás
25. felismeretlen megérkezés
26. álhős jogtalan követelése
27. nehéz feladat
28. megoldás
29. a hőst felismerik
30. álhős leleplezése
31. transzfiguráció
32. ellenség büntetése
33. esküvő
3. A hős, a királykisasszony és az állatok vándorlása
A hercegfiú és a rókák, medvék, farkasok
királya:
1. kiinduló szituáció
2. károsodás (halál és rablás)
3. varázseszköz segítségével a halálból
való visszatérés
4. baj(a királylány lakodalma)
5. a hős értesül a bajról
6. ellenakció
7. útnak indulás
8. térbeli helyváltoztatás (visszamegy a
városba)
9. küzdelem (mesélés)
10 győzelem
11. az ellenség leleplezése
12. az ellenség büntetése
13. esküvő
A V. J. Propp által fölvázolt típusok sor
rendje:
1. kiinduló szituáció
2. eltávozás
3. tilalom
4. tilalom megszegése
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. károkozás
9. hiány
10. hiány tudatosulása
11. ellenakció
12. útnak indulás
13. adományozó első funkciója: próba,
kikérdezés, támadás
14. reagálas
15. varázseszköz elnyerése
16. térbeli helyváltoztatás két birodalom
között
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17. küzdelem
18. megbélyegzés
19. győzelem
20. hiány megszünése
21. visszafordulás
22. üldözés
23. megmenekülés
24. keresés tárgyának helyére való eljutás
25. felismeretlen megérkezés
26. álhős jogtalan követelése
27. nehéz feladat
28. megoldás
29. a hőst felismerik
30. álhős leleplezése
31. transzfiguráció
32. ellenség büntetése
33. esküvő
A táblázatokból világos, hogy mennyire
eltér a mese részeinek morfológiai elemzése
Propp elméletétől. Sok mozzanat kimarad,
felcserélődik a sorrend, sokkal rövidebb a
részletek felvázolása. De lássunk hogy alakul az elemzés ha nem külön vesszük az epizódokat, hanem akár mennyire is elválnak
egymástól, kerek egésznek tekintjük őket.
Ezt szintén táblázattal fogom ábrázolni.
A hercegfiú és a rókák, medvék, farkasok
királya:
1. kiinduló szituáció
2. tilalom
3. tilalom megszegése
4. károkozás
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. hiány
9. hiány tudatosulása
10. ellenakció
11. útra kelés
12. adományozó első funkciója: állatokkal való küzdelem
13. reagálás a könyörgésre
14. varázseszköt megkapja a hős
15. hiány megszünése
16. cselszövés
17. kézrejátszás
18. károsulás
19. küzdelem
20. győzelem
21. leleplezés
22. büntetés
23. esküvő - megvalósulatlan
24. kiinduló szituáció
25. eltávozás
26. értesülés a bajról
27. ellenakció
28. küzdelem
29. győzelem
30. baj megszünése
31. kiinduló szituáció
32. károsodás (halál és rablás)
33. varázseszköz segítségével a halálból
való visszatérés
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34. baj(a királylány lakodalma)
35. a hős értesül a bajról
36. ellenakció
37. útnak indulás
38. térbeli helyváltoztatás (visszamegy
a városba)
39. küzdelem (mesélés)
40. győzelem
41. az ellenség leleplezése
42. az ellenség büntetése
43. esküvő
A V. J. Propp által fölvázolt típusok
sorrendje:
1. kiinduló szituáció
2. eltávozás
3. tilalom
4. tilalom megszegése
5. tudakozódás
6. cselvetés
7. kézrejátszás
8. károkozás
9. hiány
10. hiány tudatosulása
11. ellenakció
12. útnak indulás
13. adományozó első funkciója: próba,
kikérdezés, támadás
14. reagálas
15. varázseszköz elnyerése
16. térbeli helyváltoztatás két birodalom
között
17. küzdelem
18. megbélyegzés
19. győzelem
20. hiány megszünése
21. visszafordulás
22. üldözés
23. megmenekülés
24. keresés tárgyának helyére való eljutás
25. felismeretlen megérkezés
26. álhős jogtalan követelése
27. nehéz feladat
28. megoldás
29. a hőst felismerik
30. álhős leleplezése
31. transzfiguráció
32. ellenség büntetése
33. esküvő
Így sem figyelhetjük meg minden típus
szereplését, csupán azt láthatjuk, hogy
egyes pontok többször is megjelennek.
Ezek közül a legfontosabbak az eltávozás, a hiány, a küzdelem és az ezt követő
győzelem. Az esküvő típusa is kétszer
jelenik meg, de először nem valósul meg,
elhalasztódik.
Hétfalusi népmesékben megtalálhatóak
Propp morfológiájának elemeinek nagy
része, azonban sok olyan is van, ami innen
hiányzik, elmarad a hős megbélyegzése,
az üldözés, visszafordulás, megmenekülés,
az álhős jogtalan követelőzése, a transzfi
guráció.

A sorrend legtöbb esetben be van tartva,
hiszen nem találunk példát arra, hogy az
útra kelés a hiány felismerése előtt, vagy
a győzelem a küzdelem előtt következzen
be. Mégis van egy példa a sorrend fel
cserélésére, mely ellentmond Propp azon
megállapításának, mely szerint a funkciók
sorrendje mindig ugyanaz: a károsodás a
cselszövést és a kézrejátszást előzi meg.
A barcasági népmesékkel kapcsolatosan
megemlíthetjük ezek időben is kialakult
változatát. Ezt legjobban a Horger Antal
átal gyűjtött Erős János és Sípos Bella át
dolgozásában megjelent Nagyerejű János
című mesék alapján tehetjük.
Erős János egy lustáról szól, aki soha
semmit nem akar csinálni, de húszesztendős korában segíteni akar a szomszéd ház
építésénél. Itt adódik alkalma rendkívüli
erejét bemutatni. A bíróhoz is eljut híre, így
szerződik el egy esztendőre azzal a feltétellel, hogy a gazda és szolga közül, aki előbb
megharagszik, annak hátából, bocskort és
szíjat hasínak.
Első munkája a ciheres kiirtása és a ju
hokra való vigyázás, de amíg ételt nem
kap, a juhokat kezdi levágni és megsütni,
munkáját csak akkor végzi, mikor feltarisz
nyázzák. Ezután szántani kellett, de minden
délben Jánosnak mennie kellett, ezért hazajárt. Ott volt azonban a bíróné szeretője,
akit el kellett bújtatni. Első nap a kemence
mögé ment, másnap pedig gyapjús kádba
bújt. János mindig kitalált valami dolgot,
mikor hazaért délben: először karókat dobott be a kemence mögé, majd lefórrázta a
gyapjút és vele együtt a kántort.
A bíróné, látva, hogy nem lehet bírni
vele, arra bíztatta férjét, hogy szabaduljanak
meg a bolondtól. Így küldik el az erdőbe
az disznócsodra és ennek pásztora után.
Mível a bírónak semmi disznója nem volt
az erdőbe, János egy csoport vaddisznót
és az ezt kerítő medvét hajtotta haza. Otthon, nem lévén mit csinálni a sok állattal,
levágták őket, a húst pedig egy kiszáradt
kútba rakták. A bíró arra gondolt, hogy így
elpusztíthatja szolgáját, mikor ez lent van
a kútban, rátesz egy malomkövet, s ez így
nem tud kijönni. János azonban könnyen
elmozdította a követ és kijött.
Ekkor érkezett a hírmondó, hogy erős
ember kellene, aki háborúba menjen. Oda
küldi el a gadza szolgáját, abbna remény
kedve, hogy valahogy csak ottmarad. A
csatát János puliszkafőzéssel kezdi, de
nem ehet nyugodtan, mert egy ágyúgólyó
összetöri üstjét. Erre nagyon meghargszik
a nagyerejű, egy sátarlábbal egyedül elveri
az ellenséget.
Ezt meghallja a király, magához hívatja Já
nost, leányát és királyságának felét adja neki.
(Folytatása a következő lapszámban.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Ő volt 1885 és 1891 között az országos csángó-magyar tanulókat segélyező
Erdélyi Gyámintézet pénztárosa, 1891-től
haláláig világi elnöke.
1891-ben ő állott annak a bizottságnak
az élén, amely az 1848-ban községeink fel
dúlása közben hősi halált halt 51 csángómagyar vértanú szobrának felállításában
közreműködött, s akiről a krónikás ezt
jegyezte fel könyvében: „Legyen ez a ha
zafias ténykedés, amelynek oroszlánrésze
Gödri János ügyvéd, szoborbizottsági
elnök, Bede Dániel felsőnépiskolai tanár,
Papp János és Kovács Mihály tanítókra
esik, örökre megörökítve.”
De mindezektől eltekintve, ő volt szü
lőfaluja egyházának első felügyelője,
aki adományaival nagyban hozzájárul a
bácsfalusi gyülekezeti élet fellendítéséhez.
Ezért volt a templomban felravatalozva,
hogy a gyülekezet is lerója háláját felügyelőjével szemben.
Ha ezek után is gondolnak arra, hogy a
sírfeliratot olvashatóvá tegyem, ha Isten is
éltet és lehetőséget ad annak megvalósítá
sára, most már megértheted.
Ne vedd rossznéven, hogy így elhalmoz
talak gondolataimmal és az édesapádra va
ló emlékezéssel esetleg megszomorítottam
néhány lelket, de vallom én is, hogy ember
hal meg akit elfelejtenek.
Igen jóleső érzés tölt el, hogy Ürmössy
Rozáliában olyan meghitt barátnéra
találtál. Jó lélek kell hogy legyen, mert
feleségem is mindig szeretettel emlegette
és gondolt Rá. Ad át kézcsókomat és szeretetteljes üdvözletemet és köszönetemet,
hogy vágyat ébresztett benned a szülőföld
felkeresésére.
Abban a reményben, hogy így már [...]
találkozhatunk, vagyis Ti vártok engem,
én várlak Titeket.
Meleg rokoni szeretettel ölel:
Andris

Egy általam tisztelt, régi sajtóstól – a „régi”
itt nem az életkor, hanem a pályán szerzett
tapasztalat és az ezt fölhasználó bölcsesség
mértékegysége – olvastam nemrég a következő mondatot: „Egy hírnek minden esetben
öt alapvető kérdésre kell választ adnia: Ki?
Mit? Mikor? Hol? és Miért?”
És e kritérium kapcsán elgondolkozhat
tam azon, hogy micsoda torzszülött, „gén
kezelt” és ezért „egészségünkre ártalmas”
hírözönnel árasztanak el minket az arra
hivatottak nap, mint nap. A következő gon
dolatom viszont az volt, hogy ha ez az állítás
igaz, akkor nem csupán a friss-meleg vagy
éppen forró, szenzációs, idegborzoló tudósí
tások számíthatnak igazi hírnek, nem csupán
azok érdemelnek figyelmet, amelyekben
a KI vagy MIT kerül szalagcímbe, hanem
azok is érdeklődésre tarthatnak számot, me
lyek talán éppen a MIÉRT-re próbálnak – ha
mégoly félénken is – választ keresni.
Ez bátorított egy olyan eseményhez való
visszatérésre, amely nagyon vékony sajtó
nyilvánosságot kapott ugyan, de hatásában –
remélem – túlnő ezen. No, de lássuk szépen,
sorjában, az említett kérdések szerint.
Ki?
Antalné Sebestyén Ágnes és Antal Imre
neve – Istennek hála – egyre ismerősebben
cseng most már a Barcaságon is. Az Er
dőszentgyörgyről, illetve Csíkmadarasról
indult utak a temesvári Műegyetemen
találkoztak, hogy aztán Erdélyből Ausztria
felé kanyarodva haladjanak a kettős cél
felé: egyrészt – Ábel módra – valahol otthon
lenni a világban, másrészt – ember módra
– hasznossá lenni benne. És Antaléknak
sikerült. Látszólag igazi világpolgárokként
járnak-kelnek Európa magyarlakta vidékein,
és elmondásuk szerint egyaránt otthon érzik
magukat az ausztriai Streiffingben, a szerbiai
Újvidéken, a felvidéki Pozsonyban, és Bu
dapesten is, de mindeközben – Mikes módra
– el nem feledhetik Erdélyt.
Mit?
Előadás, hangverseny, műsor? Talán
mindhárom és egyik sem. Mert a „Be
szélgetések Istennel” valami külön műfajt
képvisel. Meghatározatlan, beskatulyázni
sem engedi magát. Akár Augustinus „Vallo
másai”, egyszerre szent és profán, az Istent
és önmagát kereső ember számára nagyon
ismerős. Létkérdések rózsafüzére, de nem
filozófiai magasságokban szárnyaló, hanem
emberközelben, lélek-közelben maradó.
Kérdések és válaszok emberségről, hitről,

Tomos Tünde: Boldog Apor Vilmos templom

2007. május 27-én, pünkösd vasár
napján, a hosszúfalu-alszegi, Boldog
Apor Vilmos templomban, az Ausztriában élő Antal házaspár Beszélgetések
Istennel című előad ását hallgathatta a
szép számú közönség.

döntésekről és azok felelősségéről, családról,
népről, nyelvről, magyarságról és európa
iságról. Szolgálat ez, amit Antalék vállaltak,
a leghitelesebb „közszolgálat” – kimondani
azt, ami annyiunkban feszül vagy épp szun�nyad. Előadás, hangverseny, műsor? Inkább:
bizonyságtétel.
Mikor?
Május 27-én, pünkösd vasárnapjának
délutánján, kicsit talán Csíksomolyó hatását
meghosszabbítva, a közös nyelv és közös
hullámhossz megtalálásának örömét is el
lehetett mondani Istennek. És a közösség
ünnepén együtt énekelni olyan imákat, me
lyekben évszázadok megpróbáltatásai, de az
ezeket lebíró hit minden megtartó energiája is
belefoglaltatott – mint letűnt korok kövületeibe
a gazdag élet-információ lenyomatai.
Hol?
Négyfaluban, a hosszúfalu-alszegi Boldog
Apor Vilmos katolikus templomban. És itt
kezd „igazi hírré” érni ez a megkésett tudó
sítás. Mert az, hogy két ember (vagy más
alkalmakkor akár több is) a templom falai
között énekkel-verssel tesz bizonyságot arról,
ami benne él, nem volt ritka alkalom. És nem
az a XXI. század Erdélyében sem. Folytatása
ez egy olyan igyekezetnek, ami a népnevelés
ezerszer elátkozott gyakorlatát vészterhes
időkben a templomba menekítette. És nem
csupán rejtegette ott, hanem éltette, művelte
is. Sokszor párhuzamos világokat teremtve,
hiszen vele egyidejűleg egy másik népnevelés is folyt az államosított iskolákban, a
gazdaköröktől, közbirtokosi egyesületektől
elorzott kultúrotthonokban. De voltak olyanok, akiket nehezebben lehetett átnevelni,
akik jobban érezték magukat a templomokban, és így válhattak az erdélyi templomok
egy Isten-arcú emberiség kultúrája számára
utolsó menedékké – szemben az ember-arcú
kommunizmussal. A példa nem új keletű; a
középkor tatárdúlásai elől a veszélyeztetett
értékeket a templomokba menekítették. Ma

pedig a vásári hangon rikácsoló középszerűség
támadásai elől kell a végveszélybe került, véd
telen kultúra értékeit templomba menekíteni.
Miért?
Azért, mert úgy emberi, úgy tisztességes,
hogy abból, amit az előttünk járóktól kap
tunk, és ami tartást, szépséget, tartalmat adhat
a mi életünknek, önzentel szolgálattal juttatni
valamit másoknak is.
Ezért volt jó ott lenni Hosszúfaluban,
pünkösd vasárnapján délután. Hiteles bi
zonyságtétel részesévé lenni olyan emberek
szolgálata által, akik nem szégyellik gyen
geségeiket elmondani annak, aki nemcsak
meghallgat, de segíteni is tud. Jó volt ráébredni újra arra, hogy a templom falai között
hitelesebbé válhat az emberi szó, hogy a
felcsendülő népdal igazabb itt, mint a modern kultúrpaloták rivaldafényében. Itt még
a taps is meghittebben hangzott, még akkor
is, ha másutt talán több tenyeret lehetett volna
szolgálatba állítani.
Természetesen, ezzel az állásponttal nem
kötelező egyetérteni. Lehet vitatkozni azon,
hogy ma, a XXI. században nem vált-e ana
kronisztikussá az egyház, a templom kultú
ra-mentő szerepéről beszélni. Én mindjárt
elmondom – ha tetszik, vitaindítóként –,
hogy jól érzem magam a templomban akkor
is, ha nem istentiszteleten vagy misén ve
szek részt, hanem „csak” orgonakoncerten,
szavalóesten, kórustalálkozón vagy éppen
Antalék bizonyságtételén. És az esetleg vi
tázni szándékozóknak figyelmébe ajánlom
a következő bekezdést.
*
* *
Kós Károly, az erdélyi hegyek szerelmese
írta le, hogy nem érti, miért nem szereti az
emberek egy része a hegyeket. Hiszen ott
fönn tisztább a levegő, korábban kel a nap
és később nyugszik, és közelebb az Isten.
És aztán hozzátette: „Talán éppen ezért nem
szeretik az emberek a hegyeket?”
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