Független művelődési és helytörténeti havilap * XIII. évfolyam 8. (557.) szám * 2007. augusztus 30. – csütörtök

Szerkesztők: Hochbauer Gyula,
dr. Kovács Lehel István

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

• Szerkesztőség

Érettségi találkozó a Zajzoniban
A tíz éve végzett diákok iskola-világát idézzük
egykori kicsengetési szövegükkel.
*
Fiatal, alig hétéves középiskola negyedik vég
zős évfolyama vagyunk. Iskolánk fiatalságából
éppúgy volt előnyünk, mint hátrányunk.
Javarészt fiatal tanárainkban közvetlen,
emberséges, megértő társakra találtunk,
akik a legjobbat, a legkorszerűbbet akarták
nekünk nyújtani, akikkel lehetséges volt a
kommunikáció, gondolataink kölcsönös ki
cserélése, önmagunk folytonos építése.
És az úgynevezett hátrányok sem tulaj
donképpeni hátrányok. Ezek azok, amelyek
életre edző keménységünket, munkabírá
sunkat kialakították, megerősítették. Mert
nem lehetett tétlen maradni, mert nem
lehetett karba tett kézzel ülni: a Barcasági
Alapítvány kis házát tatarozni kellett; fel
kellett újítani a tömösi emlékművet; a
csűrben rendet kellett tenni; ablaküvegeket,
zárakat, konvektorokat kellett felszerelni;
nyomdagépet, nyomtatót, függönyrámát,
omladozó vécéfalakat, harmóniumot kellett
javítani; gázcsöveket kellett festeni; le kellett
bontani a fásszínt, eltakarítani a hulladékot,
rönköket hasogatni a tüzeléshez, szemetet
gyűjteni; RMDSZ-felmérést kellett készíteni.
És fiúk, lányok mind kivettük a részünket – hozzáértésünk szerint – ezekből a
munkálatokból. S a munkánk nyomán
tapasztalt rend, tisztaság, megelégedettség
kárpótolt a munka fáradságáért.
És hasonlóképpen örvendeztünk, amikor
a stúdiófelelősök munkája nyomán virulni
láttuk a stúdiót, melynek köszönhetően
szünetekben zenét, rövid vetélkedőket, kis
műsorokat közvetítettünk az osztályoknak.
A fiúk kifestették a stúdió helyiségét, taka
rítottak, poszterekkel tették otthonosabbá,
kazettákat vásároltak, kábeleket szereltek.
És tizenegyedikes korunkban nem kicsi
volt az örömünk, mikor kezünkben tarthat
tuk a Hétforrás első – általunk írt és szer
kesztett, nyomtatott és sokszorosított – példá
nyát. XII-ben különszámot szerkesztettünk.
Most pedig annak örülünk, hogy mind
ezekre emlékezhetünk, és egy korszerűbb,
felszereltebb iskola falai közt mindezt
felidézhetjük mint hősi múltat.
Elhangzott 1997. június 13-án. Felol
vasta Taizs Attila.

*
Vannak az ember életében olyan csúcsok,
ahonnan kilátás nyílik a már megtett útra, és
beláthatóvá válik a jövő is.
Mi, búcsúzó véndiákok is egy ilyen csú
cson állunk, s nem léphetünk tovább, míg
végig nem tekintünk a homályba vesző
múlton, míg emlékezetünkbe nem idézzük
középiskolás éveinket. És emlékeinket mindmind e tarisznyába gyűjtjük, hogy szükség
esetén erőt, vigasztalást meríthessünk belőle.
És eszünkbe jut, hogy a 9., majd a 10.
osztály befejezése után mint Ábel-ösz
töndíjasok kellemes heteket tölthettünk
Budapesten, a főváros XVII. kerületi MDF
szervezetének jóvoltából.
És eszünkbe jutnak az apró ünnepi meg
lepetések, melyekkel a tanári kar, a refor
mátus tiszteletes úr megörvendeztetett.
És eszünkbe jutnak a gyermeknapi rendez
vények, amelyeken egyesek a hegyen, mások
árkon-bokron át a tájfutó versenyen, megint
mások pedig a bogrács és a fakanál mellett
igyekeztek díjat szerezni osztályunknak.
És eszünkbe jut a gólyabál, a Gergelynapi ünnepség, a közös farsangünneplések
bűvészmutatványokkal és maszkákkal, a
sok-sok Sulinap, a Maturandus-ünnepély,
a gólyák avatása. És elég egy szó, egy
emlékeztető szó, hogy újra érezzük azt
a kellemes, lázas izgalmat, mely mind
annyiunkat akkor hatalmába kerített.
És eszünkbe jutnak a szentgyörgyi Ta
mási Áron Színház Társulatának előadásai, melyeknek kedvéért Szentgyörgyre
utaztunk, vagy a bukaresti nemzetközi
nagyvásárra tett látogatásaink.
És eszünkbe jutnak a Honismereti Kör
rendezvényei, versenyei, március 15-ék, a
templom és a temető, a tömösi emlékmű.
És eszünkbe jutnak a rendszeresen ismét
lődő Matek-versenyek, melyek verseny
szellemében csiszolódott ki jónéhányunk
matematikai fogékonysága, tudása.
És eszünkbe jutnak a természettel való ta
lálkozásaink: Bucegi-i kirándulás Kis Budai
tanár úrral, a tusnádi lakkcipős kivonulásunk
Kalit tanár úrral, a május elsejei ditrói, gyí
mesi, tusnádi kirándulásaink, a besenyői
sátorozásaink, Nagykőhavas-túránk.
És nem léphetünk tovább, míg nem mon
dunk köszönetet azoknak, akik anyagi hozzá

Informatika tábor a Zajzoni Rab István Középiskolában
járulásukkal lehetővé tették a rendezvénye
ken való jutalomosztást. Kiemelt helyen
kell köszönetet mondani a sok négyfalusi
vállalkozónak, akik ajtaja mindig nyitva a
kilincselő diák számára, a türkösi evangé
likus tiszteletes úrnak, a református tiszte
letes úrnak, a katolikus plébános úrnak, a
Kolping Családnak, melynek jóvoltából
bentlakó osztálytársaink költségeik kiegészítésében részesültek.
És nem léphetünk tovább, míg köszönetet
nem mondunk a nagybetűs Iskolának, mely
tanáraink építő munkája révén lehetővé tette
mindezt számunkra.
Elhangzott 1997. június 13-án. Felolvasta
Jónás Melinda.

• Kovács Lehel István

Informatika tábor

Idén 16 diák vett részt az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által
szervezett Számítástechnika Diáktáborban, a
négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskolában.
Volt kirándulás Brassóba, valamint a
Nagykőhavasra. Voltak szabadidős prog
ramok és esténként filmvetítés is.
És volt szakmai gyakorlat is. Előadások
és laborok, feladatmegoldó verseny.A
számítógépes grafika és a hálózati kom
munikáció képezte a tábor fő tematikáját.
Előadásokat tartott Lőrentz István és dr.
Kovács Lehel István.
Köszönjük a ZRIK igazgatóságának és
a Barcasági Csángó Alapítvány elnökségé
nek, hogy a tábor rendelkezésére bocsátot
ták az iskola és a bentlakás épületeit!

• Kovács Emese, ZRIK, VI. oszt.

Idén is Tuzsér

Ebben a táborban már tavaly is voltam,
és nagyon megtetszett, mivel sok mindent
tanultunk, énekeltünk, táncoltunk, játszot
tunk, s még versenyeken is részt vehettünk.
Amikor idén is meghallottam, hogy újra
mehetek, nagyon megörvendtem.
Amikor odaértünk, agy jót pihentünk,
majd elmentünk a Tisza-partra fürödözni.
Már első nap sok táborozóval megismer
kedtünk, és emellett örvendeztünk azoknak, akik már tavaly is ott voltak.
Délelőtt gyerekjátékokat és különböző
néprajzi tájegységek népdalait tanultuk,
délután pedig gyöngyfűzést, batikolást, ne
mezelést, kosárfonást, bogozást. Ez tetszett
a legjobban, mivel ez megmaradt, elraktáro
zódott emlékezetünkben. Az esték fárasztóak
voltak, de ugyanakkor jól teltek, mivel nagyon
sok táncot tanultunk vagy pedig énekeltünk.
A két hét táborozásból az elsőn egy kicsit
unatkoztunk is, de a második annyira jól
telt, hogy nem is akartunk hazamenni. A
tábor végén versenyeket szerveztek. Vá
lasztani lehetett ének, tánc és mesemondás
közül. Én az ének versenyen vettem részt és
első lettem. Nagyon örvendtem, mivel ta
valyi teljesítményemet ismételtem. Szörnyi
Szilárd a mesemondásra nevezett be, s ő ott
lett első. Utolsóelőtti napon egy táborzáró
ünnepségen vettünk részt, ahol előadtuk
azokat a gyermekjátékokat és dalokat,
amelyeket a két hét folyamán tanultunk.
Úgy érzem ez volt a legjobb tábor, ame
lyen részt vehettem.
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2. oldal
• Miklós Levente, tanár

Vendégeink
A szentegyházi Gyermekfilharmó
nia zenekara és kórusa vendégek
voltak a brassó-bolonyai plébánia
templomban.
Hétfőn, augusztus 20-án a Szent István,
első magyar királyunk ünnepén, megtisztelt jelenlétükkel a 150 tagú Szentegyházi
Gyermekfilharmónia. Az együttes csodálatos ünnepi hangulatot teremtett a sok résztvevők számára. A brassó-bolonyai Jézus
Szent Szíve tiszteletére szentelt templom
férhetetlennek bizonyult. A Gyermekfilharmónia 1982-ben alakult a szentegyházi
1-es számú Általános Iskola tehetséges
diákjaiból. Azóta a kápolnásfalvi és szentkeresztbányai diákok is járnak próbákra és
előadásokra. Az együttes 100 tagú kórus
és 40 tagú szimfonikus zenekar alkotja. A
hangszeresek amatőr muzsikusok, a helyi
Tanulók Háza zenekörén tanultak meg
játszani. Az együttes repertoárját főleg
magyar népdalfeldolgozások alkotják, de
vannak román, német és francia dalok is,
történelmi dalok, valamint részletek klas�szikusokból. 1990 óta rendszeresen szerepelnek külföldi hangversenykörutakon
– elsősorban Magyarországon. Az együttesnek két hangfelvételt (CD lemezt) sikerült megjelenteni: Nóták szálljon (2000) és
Angyalok szózata (2004). Jelen felvétel az
elmúlt három év koncertanyagait örökíti
meg. Köszönjük az együttes vezényének
Haáz Sándornak, hogy foglalkozik ezekkel
a gyermekekkel, ami sok türelmet igényel.
*
Az együttes sikere a kis muzsikusok ügy
szeretetében, a kórus káprázatos szépségé
ben rejlik. Méltón választották maguknak
a mottókét Bach Parasztkantátája sorait:
„... nótánk szálljon, ily szép nap csak vir
rad ránk!”
*
Köszönetet mondunk a szervezőknek dr.
Nagy-György Attila plébános úrnak, hogy
meghívta és így lehetővé tette itt Brassóban
is a híres szentegyházi Gyermekfilharmónia együttes megtekintését és a szentegyhá
ziaknak, hogy elvállalták ezt a meghívást.
*
Akik szeretnének felvenni a kapcsolatot
velük a következő címen lehet megtenni,
vagy több információt a Gyermekfilhar
mónia Alapítvány, 535800 Szentegyháza
(Vlahita) Köztársaság u. 24. sz. – RO, Tel:
+40-266246130, +40-744763513, vagy
e-mail: gyerekfili@freemail.hu címre, a
honlapja www.fili.ro.
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• Gyulai-Nagy Mária, nyelvtanár

Magyarul beszélni és gondolkodni
„Csak az a történelmi emlék él igazán,
amit a népi emlékezet éltet, ami kilépett a
könyvek lapjai közül.” (Beke György)
Ha valakinek azt mondom, hogy öt feje
van, nagyon megbotránkozna. Pedig tény
leg így van: a fejünk a nyakunkon: az egy,
ezt követi két kézfej, és két lábfej. Csak
így együtt ezzel az öt fejjel egész a testünk.
De ne essünk kétségbe: más „irtózatosan”
szép dolgokat is rejt a nyelvünk. Csak rájuk
kell figyelnünk, ahogy Cervantes mondta:
„Vannak dolgok, amikben először hinnünk
kell, hogy aztán megláthassuk őket.” Aki
két-ségbe esik, azaz kettő-sségbe: az itt van
a poláris világban, a jó és rossz, a fehér és
fekete, a szép és csúnya világában. Ez a
földi élet kettőssége. Ha arra gondolunk,
hogy ezentúl van a pokol meg a mennyország, elfog a fél-elem: vagyis kiesünk
az egészből, az egy-ségből, és csak egy
fél-nek a részei vagyunk. Azért félünk, mert
felek vagyunk. Ha megtaláljuk a másik félt,
akkor válunk egésszé, eggyé. A férfi másik
fele a fele-ség. Az ember keresi a párját,
addig nyugtalan. A család – az egység,
az egy, férj és feleség – az egész, két fél
együtt. A testrészeknél maradva: a magyar
nyelv egyes számban beszél a páros test
részekről: van két kezem, (nem kezeim),
két lábam (nem lábaim), két vesém (nem
veséim), ezzel bizonyítva az egységes
gondolkodást. Mit is ígér a vőlegény a
kedvesének? Hogy szerelme a mennyek
országába emeli. Ezért a lány a meny
asszony, a mennyek asszonya, ezért üli a pár
a menyegzőt – sem lakodalmat, sem csak
esküvőt. Ez a kapcsolat a mennyekig kell
szálljon. Éjfélkor a nászéjszakát a fiatal pár
a padláson töltötte, oda volt elkészítve nekik
a nászágy: így is közelebb voltak a men�nyekhez. Az asszony (régi sah-son szóból)
jelentése: úrnő, a nőnek a földön elérhető
legmagasabb méltósága: fejedelemasszony,
királyasszony. A menyasszony: a mennyek
asszonya. Ilyen felemelő érzés, ilyen nagy
jelentőségű a menyegző, a család a magyar
nép életében. (hogy is van a mai „modern”
vadházassággal? – a neve is megadja a
feleletet.) A növény, mint nö-vevény, növekedési tendenciára utal. Innen a nő, az
asszony másik megnevezése, ugyancsak a
növekedéssel közös tartamú. Sokáig tudták,
hogy a család fejlődési szintjét a nő adja
meg. Az állat – ezzel szemben állapot-szerű
létezésre utal. Ha jelen vagyunk az életünkben (azaz tudatosak), ha a jelen-lét-ben
vagyunk, akkor a lét-ünk a jel-en alapszik,
mert felismerjük, megértjük a hozzánk jutó
jel-eket. Ha valakinek pl. pénz kell, azt
mondja: “szükségem van”… az ő szűk-sége hogyan változhat bő-séggé? Képzelni
kell, képet, képpé alkotni, vagy még több:
teremteni, teret alkotni valaminek. Talán

igy elő-ter-emthetjük a bő-séget is. Újabb
tudományos kutatások eredményei a magyar nyelv kezdeteit Kr. E. 8000-re teszik.
Létezett egy ősnyelv, mely szótagnyelv
volt, ezért minden szóban benne van az
ősi szó-tag, amiből kifejlődött. A nyugati
nyelvelmélet, a glottokronológia (1952 óta)
szerint létezik egy kb. 100-200 szavas lista,
amelyek ellenálltak a változásoknak.
*
A magyar nyelv szógyökökből álló nyelv,
mindegyik szógyököt lehet ragozni. A nyel
vünkben található meg a legősibb szókészlet
döntő megléte, ugyanis Sorbonne-ban
kimutatták, hogy ezen ősi szógyökök elő
fordulása a mai angolban 4%-os, alatinban
5%-os, a héberben 5%-os, a tibeti szanszkritban 12%-os, az ős-törökben 26%-os, míg
a magyarban 68%-os! Ugyanakkor, magyar
sumerológus tudósaink bizonyítják, hogy a
sumér agyagtáblák 68%-a olvasható, értel
mezhető mai magyarral. A hasonló ábécé
hasonló nyelvet bizonyít. A magyar nyelv
ben szigorú belső-összefüggés van, egy
szótaggal jelölt alapfogalomból nyílnak a
szavak, mint a virág bimbóból. Beszédkészségünk meghatározza gondolkodásmódunkat, viselkedésünket, életvitelünket. Pl. aki
nem munkába megy, hanem „szolgálatba”
(öregeink többsége még így mondta), az a
közösséget megy szolgálni, - így értelme
van annak, amit tesz. Így lehet a gaz-ból
i-gaz. Népünk életében mindig lényeges
volt a szer, ami: „Isten tiszteletére végzett
cselekvés”, illetve „összejövetel, ahol valamilyen szer-tartás keretében (vagyis Isten
jelenlétében) tárgyalták meg a közösség
dolgait.”Innen a szer-tartás, rítus fontossága,
akinél ez hiányzott, az szer-telen volt.
*
A szer elem is, a szer etet is (szer-elem,
szer-etet), de függ a személytől, akitől jön
ez. Az étő – az méreg, az étel – az táplálék.
Tehát a szer éltethet is, mérgezhet is. Az
ír szó fordított változata ró. Innen a rovás,
róni, rú, rúna, róna. A szer-hez tartozott
Babba tisztelete is. Ez a név a szlávoknál
süllyedt gonosz vénasszony alakjáig, mint
mesékből ismert Vasorrú Bába. De ma
már azt is tudjuk, ez mást jelentett: vas oru
baba: bronz (fém) öntvényből készült női
szobor a Babba tiszteletére, amit minden
falu magaslatára helyeztek. A runka – lehet
már ismert: erdei tisztást jelentett. Innen a
megmaradt név: Babarunka – már sokat
mond nekünk. Vagy a Babele: szer-kövek
a Bucsecsen. A homp régi szó jelentése:
halom, határ, csúcs. Innen a hom – hon: honcsok – földtúrás, vakondtúrás. A hétfalusiak
kell, hogy ismerjék. 1860-ban dél Iránban

felfedezték az ú.n. Iszfaháni kódexet, egy
hun-örmény szótárat, benne 2700 hun
szóval és teljes hun nyelvtannal. Harangozó
Imre Csángó imakönyve bizonyítja, hogy
a csángó szavak (moldvai) benne vannak
ebben a kódexben.
Még megemlíteném, hogy Kr.u. 550 kö
rül Arrán püspöke lefordítja a Bibliát hun
nyelvre. Kb. ebben az időben készült az
említett szótár is. Mit ér ez az egész? Azt,
hogy megtudjuk, milyen er-dőből er-edő
er-ecske vezet az er-edethez: a Karácsony
(Karácsony-kő) – kerecsen-sólyom, a Ráró
(Rarau) – ráró-sólyom, a Csalhó (Ceahlau)
– csalhó-sólyom. A népmesék sok kulcsot
rejtenek magukban. Lassan-lassan meg
fejtik ezeket a rejtélyeket, amik mindig
szemünk előtt voltak, cask nem láttuk őket,
mert nem hittünk bennük. Manapság már
nem „divat” olvasni, főleg népmesét. Talán
kiröhögnek, ha azt olvasol, nem a Harry
Pottert. Pedig: a világ legnagyobb mese
kincse a miénk, a világon a legtöbb népdalt
nálunk jegyezték le: hivatalosan 200 00-et!
Talán ezért van az, hogy nagyon sok ma
gyar népmesében előforduló kifejezést, for
dulatot nem lehet szó szerint lefordítani más
nyelvre, mert ezek nem ismerik a fogalmat:
pl. hetedhét országon túl, hétfejű sárkány,
egyszer volt, hol nem volt, köd előtte-köd
utána, ásó, kapa s a nagy harang, boldogan
éltek, míg meg nem haltak, stb.
*
Így hát beszéljünk – magyarul, és ne fe
ledjük, az esőtartó nem feltétlenül „falusias”
szó, összehasonlítva az esőernyővel, mert
miegyebet tesz ez a tárgy, ha nem az esőt
tartja a fejünk fölött?

A 150 tagú szentegyházi Gyermek
filharmónia
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Miniszté
riuma támogatta.

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

• Kicsi Orsolya - részletek az államvizsga dolgozatból

Hétfalusi magyar népmese változatok

Jegyzőkönyv

helyüket a fiúk. Mindkét esetben szerző
désről van szó, Erős János nem haragudhat
meg gazdájára, mert akkor bocskort és
szíjat vágnak ki a hátából, Nagyerejű János
pedig a háhorú vállaja a fél királyságért és
a királykisasszonyért.
Mindkét mesében előforduló motívumok a szerződés, a temérdek erő, a háború,
a széna és a csűrelmozdítás, a király és a
bíró alakja. Az utóbbi kettő azonban nagyon különböző módon jelenik meg: az
első mesében a bíró a gonosz, ő hősünk
ellensége, míg a király a megjutalmazója.
A második mesében a király tölti be az
ellenség szerepét, ő próbál szabadulni Jánostól, de a bírót csak megemlíti a szöveg.
A mesékben közös motívumok ugyanúgy
jelennek meg, semmiben nem változnak a
átvett elemek: ugyanúgy megy háborúba
a két János, cselekedeteik megegyeznek a
csata folyamán is, és a disznótereléskor is
ugyanúgy járnak el. Együgyüségükben is
azonos a két szereplő, hiszen mindketten
disznóknak nézik a vadálltokat, a medvét
Miklós bának hívják, nem ismervén, hogy
nem emberről van szó.
A két változat azonban, minden ha
sonlósága mellett, másképp végződik, az
egyikben a hős elnyeri méltó jutalmát, a ki
rálykisasszony kezét, a másikban azonban
nem jut hozzá megigért jutalmához, hanem
annyiban áll elégtétele, hogy bosszút állhat a vele gúnyolódó gazdáján. Mindkét
esetben a hős felülkerekedik elnyomóján,
felsőbbrendűségét bizonyítja.
A közös vonások mellett ott vannak a
Nagyerejű János című mesében olyan
motívumok is, melyeket a szerző nem a
forrásmesébő vett át, hanem idegen mo
tívumokat is belesző szövegébe. Ilyenek
a fiú születésére növekedésére vonatkozó
részletek, a vasórrú bába legyőzése, valamint a király kiűzése a palotábol. Ezek
bevezetésével, és most a vasórrú bába
alakját fontos megfigyelni, más típust is
bevezet Sipos Bella. A varázseszköz, a
nem valós világhoz tartozó lény jelenik
meg a mesében.
*
Érdekes megemlíteni mindkét mese kez
dő és záróformuláit, melyek a barcasági
magyar népmesegyűjteményben egyedien
hosszú és teljes.
„Csaptak egy akkora lakodalmat. Tál,
kanál elég volt, de istenes ember volt,
ki egy csepp levet kapott ott. Én is oda
mentem, kértem, hogy adjanak egy kicsi
húst. Egy ember a csonttal jól megdobta
a ballábamat, máig es sántikálok véle. Itt
közél a szomszédban volt egy öreg em
ber, annak a feje tiszta kopasz volt. Fejér
Márton Samunak hítták volt, az es odajött
volt s kérte, hogy adjanak egy csepp levet.

tekintve a múltra rámutat azokra az eseményekre amelyek az erdélyi ág. hitv. ev.
magyar gyámintézetet létrehozták s annak,
mint a magyer esperesség előkészítőjéről,
fellendüléséről és hanyatlásáról emlékezik
meg. Azután az egyházakat és fiókköröket
felhívja, hogy saját jól felfogott érdekükben igyekezzenek az erdélyi ág. hitv.
ev. magyar gyámintézetet ismét életre
kelteni. Végül köszönetet mondva ünnepi
szónoknak Rozsondai Károly zajzoni ev.
lekésznek beszédéért, valamint az EMKE
daloskörnek szíves közreműködéséért a
gyűlést megnyitja.
A közgyűlés elnök megnyitóját sokszoros éljenzéssel fogadja.
*
2. Elnök bemutatja Bohus Pál apácai
lelkésznek, mint az erdélyi ág. hitv. ev.
magyar gyámintézet jegyzőjének f. év
október 26-án 240 sz. alatt kelt iratát,
melyben a mai gyűlésről való elmaradását
el nem hagyható hivatalos teendőkkel indokolja s a jegyzői állásról való hivatalos
lemondását jelenti be.
A közgyűlés az értesítést tudomásul veszi s
jegyzőjévé közfelkiáltással Rozsondai Károly
zajzoni lekészt választja meg, ki a bizalmat
megköszönve a jegyzői tisztet elfogadja.
*
3. Kiss Árpád egyházi elnök évi jelentését olvassa fel, amint következik:
Mélyen tisztelt közgyűlés!
Mielőtt az erdélyi ág. hitv. ev. magyar
gyámintézet ez évi működéséről jelentésemet megtenném, engedje meg a mélyen
tisztelt közgyűlés, hogy a múltra röviden
visszatekinthessek s a múltnak a jelennel
való összehasonlításából a jövőre következtetések vonhassanak le.
Az erdélyi magyar gyámintézet eszméje
17, alakulási ideje 15 esztendőt számlál,
tehát azon időre esik, mikor az elméket és
szíveket az együvétartozás érzete hatotta
át, mikor a közös célért munkálni és áldozni versenyre keltek jobbjaink. Igazi lelki
gyönyörűség még csak visszagondolni is
azokra az időkre, melyben mindannyiunkat a közös cél: egyházaink szellemi és
anyagi felvirágoztatása, gyülekezeteink
kormányzatának nemzeti alapokra fektetése, az elnyomatás alóli szabadulás vágya
és reménye testvéri szeretetben összeforrasztott. Mennyi erő, bátorság, lelkesedés
és áldozatkészség nyer kifejezést ebben
az összetartásban?! Egymásután vívatnak
ki a legszebb eredmények. Az erdélyi
magyar gyámintézet rövid időn fellendül,
számban és vagyonban gazdaggá lesz. A
magyar esperesség megalakul s széttépi a
százados béklyót, mely egyházi életünkre
lidércnyomásként nehezült.
(Folytatás a 4. oldalon.)

(Folytatás előző lapszámunkból.)
A Sipos Bella által 1969-ben kiadott vál
tozat sokban hasonlít az 1906-ban meg
jelenő mesére, azonban motívumaiban
helyenként el is tér tőle.
A gyerektelen szegény házaspárnak
megjósolják, hogy gyerekük születik,
azt pedig húszonegy éves koráig jól kell
etetni, mert akkor nagyon erős lesz. El is
nevezik a gyermeket Nagyerejű Jánosnak,
nevelik, etetik a szülők míg be nem tölti
a húszonegyet.
Ekkor a király elszegődteti udvarába
szolgának, ahol a legnehezebb munkát
hagyják rá. Egyszer hadat üzennek a ki
rálynak, így kerül János a csatába, mert
fele királyságot és a királykisasszony
kezét ígérik neki. Puliszkafőzéssel kezdi
a háborúzást, azonban megzavarják az
ágyúgolyók, mellette süvítenek, megütik,
végül összetörik üstjét. Erre megharagszik, elkezdi ütni az ellenséget János, mire
ez megijed és elmenekül.
Mikor visszaérkezik az udvarba, a
király megtagadja az igért jutalmat, de
szolgája erősködésére, új próbatételt szab
meg, hogy gyémántrétjéről kiűzze az
ördögöket. János ereje semmít nem segít
ebben az esetben, mert minél jobban üti az
ördögfiókákat, annál jobban szaporodnak.
Két madárkától megtudja, hogy a vasórrú
bábát kell elpusztítania. A királytól lovat
és kardot kér, de csak rozsdás kardot és
rossz lovat kap, amelyek nem segítenek
neki küldetésében, így a bábá bezárkozik
egy sziklába. Éjjel az egereket hallja a
szarvasfűrő beszélni, mellyel bármilyen
zárat ki lehet nyítani. Megtalálja a fűvet,
így sikerül megnyítani a sziklát és elpusztítani a vasórrút.
Ekkor sem akarja vetartani szavát a ki
rály, kitalálja, hogy disznóit terelje haza a
szolga, melyek az erdőbe vannak. Ezeket
János azonban nem találja, csak vaddisz
nókat lát, ezeket hajta a palotához az őket
kerítő medvével együtt.
Latja a király, hogy tereli a vadállatokat,
és bezáratja a kaput. Erre megharagszik
ezért János, a palota előtt nekikezd levágni
a disznókat, nagy tüzet rak, hogy megper
gelje őket, és a palotát is égeti egyben.
A király most már bármit megfogadna,
megígérne, de János már nem törődik
vele, csak rakja a tüzet. Így a király lányostól elmenekül a kastélyából.
*
A két mese más-más alaphelyből indul:
az özvegy asszony lusta fia az elsőben, a
gyerektelen házaspárnak jósolnak a má
sodikban. Mindkét fiú nagyon erős, be is
bizonyítják erejüket és így szegődtetik el
a bíró, illetve a király udvarába. Itt nehéz
munkákat kell elvégezni, de megállják a

Egy megharagudott s egy tál forró lével
leöntötte. Szegény feje úgy halt meg, ko
pasz fővel. A fiatal párok máig is élnek, ha
meg nem hóltak. Itt a vége, fuss el véle.”
Ebben a formulában fontosak a mesélő
saját korára, tapasztalataira vonatkozó in
formációk, hiszen a szöveget egyes szám,
első személyben mondja el, névszerint
megjelöli azt, akiről beszél; korabeli la
kodalomhoz kapcsolódó szokásokra utal,
ahol a faluból mindenki megjelent.
*
E mese vátozatában, a Nagyerejű Já
nosban ugyanez a formula található meg,
de átírva:
„János akkor disznótort rendezett, ami
lyen még nem volt a kerek földön. Min
denkit meghívott rá Hétfaluból. Kukella
Samu is odament, kért egy kicsi kolbászt.
A szakácsné megdobta egy csontal a bal
lábát, azóta sántikál búfeje.”
Itt azonban leginkább a kezdő formula
vonja magára a figyelmet.
„Volt egyszer, hol nem volt, volt egy
akkor cseresznyefa, hogy a hegye a felle
geket támasztotta. Fogtam a kis baltámat,
belevágtam a fa oldalába, s avval másztam
fölfele, míg egy nagy ágat értem. Meg
ráztam az ágat, hogy hulljon cseresznye.
Annyi mese hullott, hogy tele lett a fa alja;
aki arra járt mind szedett belőle. Mire a
fáról lejöttem, csak ez az egy szem maradt,
amit most elmondok.”
(Vége.)
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Az erdélyi ág. hitv ev. magyar gyáminté
zet 1900. október hó 28-án d.e. 11 órakor
Csernátfaluban az ág. hitv. ev. templom
ban Rombauer Emil világi és Kiss Árpád
egyházi elnökök elnöklete alatt tartott
közgyűlésről.
Jelen vannak:
Rombauer Emil világi és Kiss Árpád
egyházi elnökök. Brassóból: Rombauer
Emil alapító tag, Bácsfaluból: Borcsa
Mihály lelkész törzstag, Türkösből: Deák
Sándor lelkész rendes tag, Csernátfaluból:
Kiss Árpád lekész, Papp János, Gyurka
József, Papp Márton, Kiss János, Jakab
Péter István, Gyurka János, Kapitán János
rendes tagok, Rozsondai Károly lelkész
rendes tag Zajzonból, Pürkerecről Feyér
Gyula lelkész alapító és Kocsis János,
Tóthpál János rendes tagok, Barcaújfaluból: Horváth László lelkész alapító és
Sántha Márton rendes tagok, Krizbáról:
Rozsondai József lelkész rendes tag.
Tárgy:
*
1. Rombauer Emil világi elnök vissza-

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2007. * ISSN 1582-9006 *

4. oldal
(Folytatás a 3. oldalról.)
Öröm s lelkesedés sugárzik az arcokon,
boldog jövő reménye dobogtatja a szíveket.
Gyűléseinken, ünnepélyeinken az általános
érdeklődés, a közügy iránti áldozatkészség,
munkakedv, barátság, mind megannyi bi
zonyítékai az együvé tartozásnak – oly igen
szépen nyilatkoztak. Miért is nem maradha
tott ez így örökre?! Mennyivel szebb volna
az élet, mennyivel könnyebb volna a munka
ha ki-ki teljesítené az apostol intését: egy
másnak terhét hordozzátok és úgy töltsétek
be a Krisztus törvényét!
Ámde az idők változtak, s vele együtt
megváltozott az érzés, a gondolkodás és
cselekvés is. A megalakult magyar esperes
ség az erőket a maga körébe koncentrálta,
minek következtében az alapvető magyar
gyámintézettől az érdeklődés s vele az
áldozatkészség is lassan-lassan elfordult.
Ehhez járult a vezető egyének között- a ma
gyar esperesség megalakulásával felmerült
ellentéteken kívül még az a sajnálatos körülmény is, hogy a gyámintézet vagyonáról
megalakulásától vagyis 1885-től 1896-ig
tehát 11 évig számadás nem adatott. 1898
évi jelentésemben reá mutattam azokra
a körülményekre, mik az erdélyi magyar
gyámintézet működését oly hosszas idő
kön át megzsibbasztották, azért ezzel most
foglalkozni nem kívánok. A nehézségeken
ma már túl vagyunk, vagyoni állapot, a lehetőség határai között, rendezve, az alapszabály
szerinti működés folyamatban van.
Arról van most szó, hogy akarjuk-e, tud
juk-e fenntartani az erdélyi magyar gyám
intézetet? Ha igen, égy álljunk annak szol
gálatába, legyünk, mint kezdetben valánk
munkás és áldozatkész tagjaivá!
Nem kell ehhez nagy áldozat: egy kis
jóakarat, egy kevés ügybuzgalom új életet,
új erőt adhat annak megint. Alakítsuk csak
meg a fiók gyámintézeteket! Hiszen vannak
még nekünk áldozatra kész egyháztag
jaink, kik filléreiket ennek oltárára szíve
sen teendik le. Csak mi legyünk buzgók,
csak mi járjunk elől jó példával, a jövőbe
még mindig reménnyel tekinthetünk. Ne
feledjük, hogy az erdélyi gyámintézet a
mienk, amit ezért teszünk, önmagunknak
használunk vele!
Ezek előre bocsátása után évi jelentése
met az alábbiakban részletezem:
Az alapszabályok 4 §-a értelmében az
erdélyi ág. ev. magyar gyámintézet kép
viseletét, az egyes fiók gyámintézetek
elnökeiből és egy-egy világi küldötteiből,
alapító, törzs és rendes tagjaiból alakult közgyűlés képezi. Ezen § értelmében az erdélyi
gyámintézetnek, amennyiben az adatokból
megállapítható volt, az egyes egyházközsé
gekből következő tagjai vannak:
Brassóban alapító tagok: Moór Gyula,
Rombauer Emil és Magyari István; törzsta
gok: Skita Mihály, Szabó Mihály, Szépréti
Béla, Lukács János, Lukács Márton, Folyo
vics Miklós, Koós Ferenc, Koszta Lajos,
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Sipos Ferenc; rendes tagok: Radányi József,
Rozsondai József és Lukács István.
Bácsfaluban törzstag: Borcsa Mihály
lelkész; rendes tagok: ifj. Borcsa Mihály,
Kövér Lázár, Köpe János, Szén András, Bálint János, Domokos István és Szén István.
Türkösből törzstag: Deák Sándor, rendes
tagok: Molnár János, Veres Borcsa István,
Antal Bacsó Mihály, Kocsis András, Mag
dó Sámuel,Borcsa Bodolai János, Gyerkó
János és Köpe [a kersztnév a kéziratban
hiányzik].
Csernátfaluból alapító tag: Sipos János.
Rendes tagok: Kiss Árpád, Papp János
Gyurka József, Papp Márton, Kis János,
Gyurka János, Kapitán János, Erdélyi Mi
hály, Jakab Péter István, ifj. Káplár Mihály.
Hosszúfalu-Alszegből alapító tag: Masz
nyik Gyula; törzstag: Sánek Páter, Islik
András; rendes tagok: Kovács Mihály,
Kelemen György, Petonszki Anna, Kupcsai János, Nagy Mihály, Lörincz Samu,
Gödri István, Magdó András, Csorik János,
Dávid Miklós Mihály, Metsch János, Köpe
Falnagy András, Bartsai István, Horváth
József, id. Köpe István, t.t. Schil József,
Magyartosi Ferenc, Thiess Keresztély.
Hosszúfalu-Fűrésznezőről rendes tagok:
Petrovics Pál, Gócza András, Páter István
János, Buda M. János.
Tatrangból rendes tagok: Szórády Lajos,
Tóth András, Foris Mihály, Sára Mihály;
alapító tag: Szonda Péter.
Zajzonból rendes tag: Rozsondai Károly.
Pürkerecről alapitó tag: Feyér Gyula;
törzstag: Rab Samu; rendes tagok: Kocsis
János, Papp János, Feyér Árpád, Magyari
Karolina, Sipos Márton András, Korodi
Samu, Jonás János, Studvek Gyula.
Barcaújfaluból alapitó tag: Horváth László; rendes tag: Szabó László.
Krizbáról Rendes tagok: Rozsondai Jó
zsef, Buna Sándor, Szabó Gergely, Ilyés
András, Sándor András.
Apácáról alapító tag: Debiczky Mihály;
rendes tagok: Bohus Pál, Szilágyi Márton,
Boszint Antal, Imreh János, Orbán András,
Varga Mihály, Márton Pál. Gáspár János,
Orbán Mihály.
Ezen névsorba felvettem az újonnan jött
lelkészeket is, akik a 3.§ értelmében hiva
taluknál fogva a helyi gyámintézeteknek
elnökei. Az alapító és törzstagok a fiók
gyámintézeteknek mindenkori tagjai lévén,
ahol ilyenek vannak, azok kiegészítendők
új alapító, törzs és rendes tagokkal, ahol
pedig a tagok elhaltak, vagy a gyámintézet
meg sem volt alakulva, mint Zajzonban, ott
a fiók gyámintézetek szervezendők. A fiók
gyámintézetek szervezése és működésbe
hozása elsősorban magának az egyháznak
áll érdekében, mivel úgy az alapszabályok
szelleme, valamint az 1899 évi közgyűlés 7.

határozatában kimondta, hogy amely egy
ház évenként az erdélyi gyámintézet számá
ra nem szolgáltat be gyűjtéseket, segélyre
nem számíthat. Ugyanezen kozgyűlés
ugyanezen határozatában kimondatott az
is, hogy az alapszabályok 4.§-ban körülírt
jogot csakis azon alapító, törzs és rendes
tagok gyakorolhatják, akik tagsági díjaikat
befizették, és hogy minden rendes tag csak
azon polgári évben tekintetik rendes tagnak,
amelyben tagdiját befizette.
Tisztelettel jelentem továbbá, hogy a múlt
évi közgyűlés 7. határozatának 1. pontja
értelmében ugyancsak múlt év október
havában „Erdélyi ág. ev. magyar gyámin
tézet” felirattal lakattal lezárt perselyeket
küldtem Apáca, Barcaőjfalu, Bácsfalu,
Csernátfalu, Fűrésznező és Tatrang részére,
Krizba, Türkös, Hosszúfau-Alszeg, Pür
kerec, Zajzon és Brassóban ilyen feliratú
perselyek már korábban lettek beszerelve.
Ugyanakkor felhívtam a fiókkörök elnökeit, hogy a perselyek tartalmáról minden év
december 31-ig számoljanak be. Ez a múlt
évben meg nem történvén, a mai közgyűlés
meghívójában ismételten kértük az elszá
molást a mai napra.
A bizottság a beérkezett perselyekben a
következő összegeket találta:
1. Brassó: 0; 2. Bácsfalu: 5 korona 58
fillér; 3. Türkös: 3 korona 20 fillér; 4. Cser
nátfalu: 3 korona 4 fillér; 5. Hosszúfalu-Al
szeg: 0; 6. Hosszúfalu-Fűrészmező: 1 ko
rona 44 fillér; 7. Tatrang: 1 korona 84 fillér;
8. Zajzon: 2 korona 62 fillér; 9. Pürkerec:
60 fillér; 10. Barcaújfalu: 1 korona 68 fillér;
11. Krizba: 2 korona 66 fillér; 12. Apáca: 0;
Összesen: 22 korona 66 fillér.
Ehhez adva a mai erszény jövedelmét:
8 korona 88 fillért, összesen 31 korona 54
fillér.
Végül tisztelettel jelentem, hogy az erdélyi magyar gyámintézet 1899 évi számadását a bizottság 1900 évi július 17-iki ülésén
felülvizsgálta és azt 3 744 forint 37,5 krajcár
tiszta vagyonnal jóváhagyta. Ezen száma
dást mellékleteivel együtt f. év szeptember
hó 8-énaz egyházmegyei számvevőszékhez
beterjesztettem. Ugyanezen ülésben a bi
zottság tárgyalta a segélyért beadott kérvé
nyeket. Segélyért folyamodtak az egyházak
részéről: az esperességi központi pénztár,
Barcaújfalu és Hosszúfalu-Fűrészmező; a
tanulók közül: Hosszúfalusi Sánek Sándor
VI. oszt. főreáliskolai tanuló, zajzoni Jakab
István tanító-képzőművészeti növendék,
pürkereci Fejér István és bácsfalusi Szén
András V. oszt. polgáriskolai tanulók. A
bizottság az 1899 évi számadás szerint mu
tatkozó 3 744 forint 37,5 krajcár tőke 187
forint 21 krajcár kamatját az alapszabályok
19.§ értelmében az egyházak és tanulók
között következőleg osztotta ki: 187 forint
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21 krajcárt két részre osztotta s fele részéből
az egyházmegyei központi pénztár részére
az 1899 évre kiadott 60 krajcár levonásával
fennmaradt 33 forint 60 krajcárból Barcaújfalu egyházának egyhangú határozattal 16
forint 80 krajcárt, Fűrészmező egyházának
szavazattöbbséggel 16 forint 80 krajcárt
szavazott meg. A tanulók között felosztás
alá került 93 forint 60 krajcárból Sánek Sándor és Jakab Istvánnak egyenkint 31 forint
20 krajcárt, Fejér Istvánnak és Szén Andrásnak egyenkint 15 forint 60 krajcárt utalt
ki a bizottság. Egyben kimondatott az is,
hogy jövőre a tanulók folyamodványaikat
illetékes lelkészeik útján és ajánlatával
terjesszék be.
Midőn ezekben jelentésemet meg
tenném, kérem a mélyen tisztelt közgyűlést,
hogy a bizottságnak a jelentésben felsorolt
intézkedéseit jóváhagyni, az erdélyi ág. hitv.
ev. magyar gyámintézet ügyeit felkarolni
és minket ezen munkánkban továbbra is
támogatni szíveskedjék.
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi,
elnöknek köszönetet szavaz és az egész je
lentésnek jegyzőkönyre vételét határozza
meg. A jelentéssel kapcsolatban elhatároztatik:
a. Segélyben csak oly egyházak része
síthetők, hol a fiók körök mag vannak
alakulva, s az évi gyűjtésekről évenkint
december 31-ig elszámolnak s működésükről jegyzőkönyvet terjesztenek be. A
segélyezéseknél a megelőző évi állapotok
irányadók.
b. A bizottságnak jelentésbe foglalt 1899
évi számadásokra és 1899 évi kamatjöve
delmek felosztására vonatkozó intézkedései
tudomásul vétetnek és jóváhagyatnak.
c. Tudomásul veszi a közgyűlés Barca
újfalu fiókkörének 12 taggal történt meg
alakulását és a sikeres működéshez Isten
áldását kéri.
d. Hivassanak fel a fiókkörök, hogy
az elhalt, eltávozott és általában törlendő
tagokról tegyenek jelentést.
*
4. Az elnökség felhívja a közgyűlést,
hogy a mai jegyzőkönyv hitelesítésére
bizottságot küldjön ki.
A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére
az elnöjség mellé Deák Sándor és Papp
János közgyűlési tagokat küldi ki.
*
Több tárgy nem lévén, elnök a gyűlést
bezárja.
K.m.f.
Kiss Árpád, egyházi elnök
Rozsondai Károly, jegyző
Hitelesítjük:
Lásd 1901 november 27-iki bizottsági
ülés jegyzőkönyvét.
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