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Sipos Gaudi Tünde: A király bolondja (meseillusztráció)

A  négyfalusi Disz Tipo kiadásában je-
lent meg 2008 februárjában Sipos Bella A 
há rom csángó... című mesekönyve, újabb 
kö tettel gazdagítva a hétfalusi csángó írott 
folk lórt (Horger Antal két nemrég kiadott 
me séskönyve után).

Az alábbiakban ezt a könyvet szeretném 
me legen és szeretettel a gyermek-és felnőtt 
olvasók figyelmébe ajánlani.

A könyv 24 mesét tartalmaz, ezeket 
több nyi re a szerző korábban megjelent, ma 
már ritkaságszámba menő kiadványaiból 
vá logatta a szerkesztő. Ha műfaji kate-
go rizálással próbálkoznánk 13 tündér-és 
va rázsmesét, illetve nagyerejű hősökről 
szó ló mesét mutathatnánk ki. A többi a 
no vel lamesék, a tréfás mesék és a falu csú-
fo lók (rátótiádák) műfaji behatárolásának 
mezsgyéjén helyezkedne el.

*
A kötet külalakja is figyelemre méltó 

s  for mai megszerkesztettsége, a gazdag 
és so katmongó illusztráció semmiben 
nem ma rad el a tartalmiságtól, mi több 
értékében nö veli azt. S ha már a formai 
megítélésnél tartunk, szóljunk arról  is, 
hogy dícséretes a szerkesztők azon tuda-
tos betűszedése, mely - figyelembe véve, 
hogy elsősorban gyer mekolvasóknak 
szánták - jól olvasható, nagy közökkel 
elválasztott karakterekkel nyom tatta  a 
meseszöveget. A mese vi lág ban megele-
venedő történésekhez jól il lenek a rajzok 
uralkodó pasztellszínei. A bum fordi képű, 
nagyorrú, kajla fülű együgyű csán gó képe 
elevenedik meg ezeken  a raj zokon, egy rég 
letűnt világot idézve. A me sevilág sajátos 
báját növeli a csángó ala musziság palástja 
alatt megbújó kó pé ság, furfang és fortély 
felmutatása, ez teszi rend kivül élvezhető-
vé, szórakoztatóvá eze ket a történeteket.

A mesei bevezető és záró formulák a 
le hető legváltozatosabb képet mutatják.

Elődeink letűnt korának reminiszcenciái 
ezek a mesék, az egykori életmód, gon dol-
kodásmód és öltözködéskultúra tükrözői.

Képet kapunk eleink étkezési szoká-
sai mel lett mindennapi ruházatukról, 
hétköznapi elfog laltságaikról, a fennálló 
társadalmi rend hez való viszonyulásukról, 
a korabeli szó használat ízes fordulatairól.

El felejtett, de még mindig jól értett 

táj nyel vi szavak, eredeti, változatos  ki fe-
je zé sek, az 50-100 évvel ezelőtti élethűen 
köz vetített nyelvhasználat alakítják a 
me sék sajátos nyelvezetét. Az olvasó 
magát az egyszerű gondolkodású csángók 
közé va lónak érzi, tudja .., átéli, megérti 
az egy ü gyű hétfalusi csángó kalandjait.

A hétfalusi helységnevek, helynevek 
al kal mazásával lokálissá avatódnak a világ-
i rodalom legismertebb szűzséit tartalmazó 
me sék is, innen ered a mi-tudat, a miénk-
tu dat kialakulása a kötet olvasása során.

Végezetül a felnőtt olvasóknak sze-
retném el mondani a meseolvasás, a me-
semondás fö lötte szükséges és hasznos 
voltáról szóló tud nivalókat:

Egy kultúra értékét a  mesekincs fel tér-
képezésével is le lehet mérni. Hisz min den 
mese mögött sok-sok tanulság, az élet 
sze retete, egy nép, egy kor megtisztult böl-
cses sége, problémái, értékszemlélete van. 
Min den mese egyfajta kísérlet  a világ ér-
tel mezésre. Egyben jó lehetőség a nemzeti, 
he lyi identitás meghatározására. Mert a 
múl tunkat, s egyben a népi kultúránkat 
is merni, vállani kell.Tudnunk kell honnan 
jöt tünk, kik vagyunk, ahhoz, hogy biztos 
alap ról tovább tudjunk lépni. A mese ré-
vén is tudatosítani kell gyermekeinkben 
mennyire meghatározza kap cso lat rend-
sze rün ket, mindennapi interakcióinkat 
a népi kul túra, az áthagyományozódott 
tudás, e gazdag örökség.

A mese célja: értékekben gazdag élet 
meg élésére biztassa hallgatóját. Aki egy 
me sét, egy irodalmi művet élvezni tud, 
az ké sőbb az életet is élvezni fogja tudni a 
ma ga gazdagságában. A jó mese élni segít. 
E zért biztatok mindenkit arra, hogy minél 
több eredeti mesét olvasson, mondjon gyer-
me keinek. A jövőjét alapozza meg ezáltal.

*
Tartalmas és élménydús olvasást ki-

vá nok!

A Hétfalu szerkesztősége a kö vet ke
ző Sipos Bella mesével kíván min den 
gyermeknek június elsejére bol dog 
gyereknapot, kitüntetetten ked
veskedve azoknak, akik részt vet tek 
a 2008. május 17én meg szer vezett 
mesemaratonon.

Sipos Bella

 A király bolondja
Volt egyszer, hol nem volt, kásahegy 

al jában, kolbászfa odvában egy kicsi fa-
lucs ka. Lakott ott egy szegény ember a 
fiá val, akit Sámuelnek hívtak. Ez a Sámuel 
o lyan táltosféle volt: szeme kancsi, füle, 
mint két lapát, esze kevesebb is, több is 
a kel leténél.

Akkortájban a király lóháton járta az 
or szágot, hogy utánanézzen: vajon az 
adó sze dők az utolsó garasig behajtják-e 
alatt va lóitól a kincstári adókat. Amint 
ment, me negetett őkelme, a falu szélén 

meg pil lantott egy öreg faházat. Rozzant 
zsin dely fedele, madzagos kilincse igazi 
szegény ségre vallott, de a királyt ösztökél-
te a kapzsiság, belül is látni akarta a kicsi 
haj lékot. Lovával odaléptetett, kinyitotta 
a bándoros ablakot és benézett a szobába.

– Ki van odabent? – kérdezte.
– Másfél ember meg egy lófej – felelte 

bent ről Sámuel. Csakugyan annyian voltak 
bent a szobában: a fiú meg a király derékig 
be hajolva, azaz másfél ember s még a ló feje.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Tomos Tünde

 M e s e v a r á z s  k é p e k b e n

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

Hochbauer Gyula

 M e s e m a r a t o n  2 0 0 8
A maratoni távolság 42 195 m. Ez pon to-

san mérhető, de vajon hány mesényi be széd 
tesz ki egy mesemaratont? Ele gen dő-e ehhez 
420 perc? 102 mese?

*
2008-ban ekkora volt a hétfalusi magyar 

me semaraton. 30 óvódás és 72 iskolás me-
sélt össze ekkora szövegtávolságot. Ek kora 
szövegszépséget futottak be. S ha Kr.e. 490. 
szeptember 12-én a gö rö gök perzsák fölötti 
győzelmét hirdette – a monda szerint – e 
távot befutó, 2008. má jus 17-én a magyar 
mese mutatkozott meg győztesként a sokféle 
szöveggel szem beni küzdelemben.

*
Nem tudom más így értékeli-e, de én úgy 

érzem, hogy a mesemondás öröm for rás és 
kötelesség. Mert öröm lehet egy szép világot 
fenntartani. És mert az ö rökölt értéket, me-
lyet „három mirhának ne vez egy hétfalusi 
csángó mesemondó” kö telesség továbbadni.

*
Hallgassanak bele a 2008 májusában 

kö rülöttünk magyarul is folyó szö ve gek be! 
Hasonlítsák össze ezeket a május 17-én is 
mondott mesékkel! Ha ezek után úgy dönte-
nek, hogy érdemes, jöjjenek, ör vendjenek a 
meséknek a 2009-es me se maratonon. Ezért 
tartom fontosnak, hogy a mai magyar olvasó 
elé is terüljön a Horger Antal, Sipos Bella, 
Seres And rás gyűjtötte itthoni világban 
fogant me sék ből is. 

*
Nem tartom nyilván a környék magyar 

tan intézményeit, de bizonyára több mint 
ti zenkettő. Ennyiből jöttek mesét mondani 
idén a magyar nyelv és irodalom egyik it teni 
ünnepén, melyet most mintegy 30 ma gyar 
pedagógus tartott fontosnak. Amelyet azért 
támogat a Brassó megyei nép rajzi múzeum 
immár negyedik éve, mert az ő értékőrző 
szerepével egy be cseng. Nem lényegtelen, 
hogy a 420-ból 210 percnyi mesét a múzeum 
tisz ta szobájában mondhattak el.

(A múzeum anyagilag is támogatta a ren
dezvényt, s már második éve a Com mu nitas 
Alapítvány is, negyedik éve a dé vai könyv
kiadó, ötödik éve a DISZ TIPO vállalata és 
első alkalommal a fű rész mezei evangélikus 
egyház.)

Miklós Botond, ZRIK IV. osztály

 K u r u t t y o l n i  j ó !
Amikor a tanító néni az év elején kér-

dezte, hogy ki akar menni a Kurutty ál-
ta lános műveltségi vetélkedőre, lelkesen 
jelentkeztem, nem is sejtve, hogy mennyi 
mun kát és örömöt jelent majd a verseny. 

Csapatunk neve Tóbajó lett. Csa pat tár-
sa immal, Deák Tímeával (I. o.), Dombi 
Or solyával (II. o.) és Gósuly Kingával (III. 
o.), sokat játszodtunk, olvastunk, tanul-
tunk, raj zoltunk. Felkészítőink, Székely 
Edit, Csáka Mária, Benedek Erzsébet, 
Ádám Haj nalka és Szitás Mária tanító 
nénik, sokat se gítettek, biztattak. Ennek 
ered mé nye kép pen eljutottunk szerre a 
körzeti sza kasz ról a megyeire, a megyei 
forduló győz te seiként pedig az országos 
döntőre. Ennek hely színe Nagybánya volt. 
Nagyon meg ö rültem, amikor megtudtam, 
hogy egy régi ba rátomnál leszek elszál-
lásolva. Igy al kal munk volt beszélgetni 

és jókat játszani. Nagybányán az tetszett, 
hogy elmentünk az ásványtani múzeumba 
és a koltói várba. A versenyen egy kicsit 
rosszul esett, hogy az egyik témakörből 
más feladatot kaptunk, mint ami a tájé-
koztatóban szerepelt. Ezt kár pótolta a sok 
ajándék, Kurutty-emléktárgy, a Napsugár 
különdíj és a szép ju talomkönyvek. Külön 
élmény volt a Kurutty 10-dik születés-
napjára behozott torta.

A verseny különböző szakaszain meg-
is merkedtünk 18 állattal, Weöres Sándor 
Bó bita című verseskötetével, az Európai 
Uni óval, öt zeneszerző műveivel, világ-
na pokkal, érdekes matekfeladatokat, 
rejt vé nyeket oldottunk meg, verset írtunk, 
pla kátot és játékokat készítettünk. 

Irigykedve gondolok arra, hogy a társa-
im jö vőben is kuruttyolhatnak. Szeretném, 
ha V. osztálytól is lenne Kurutty.

(A Sipos Gaudi Tünde illusztrációit 
mél tató szöveg elhangzott Sipos Bella: 
A három csán gó című me sés köny vé nek 
négy falusi és brassói bemutatóján.)

Arra kértek fel engem, hogy e könyv 
illuszt rációiról beszéljek. Egy kicsit furcsa 
hely zet számomra, mert nem szoktam 
illuszt rációkról beszélni, hanem rajzolni 
szok tam őket. Először mikor meg te kin-
tet tem e rajzokat, a Szent Mihály Napi 
so kadalom keretében, kellemesen meg-
le pőd ve jegyeztem fel magamba, ni-ni 
ebből lesz egy szép könyv.

Ha belépek egy könyvesboltba, mindig 
meg állok a gyerekeknek szánt részlegen is. 
Végignézem a kínálatot, rengeteg könyv 
van, belekukkantok néhányba, első sorban 
a képek érdekelnek. Nagy a választék, 
van nak fehér-feketék, színesek, tiri-tarkák, 
nem mindegyik tetszik.

Vajon mennyire fontos az, hogy milyen 
mi nőségű könyvet vásárolunk?

Elsősorban azért, mert gyerekek kezébe 
ke rül majd az a könyv, nagyon fontos mit 
a dunk a jövő generáció kezébe – nem csak 
a szöveg, hanem egy könyv külseje is mi-
nő ségű kell legyen –, mert nekünk adatott 
a lehetőség, hogy ízlésüket irányítsuk.

A gyerekek szeretnek mesét hallgatni 
és olvasni is. A meséskönyveket is szeretik, 
fő leg azokat amelyekben képek is vannak.

Mikor gyerek voltam, szerettem mesét 
ol vasni. Nekem nem voltak olyan díszes 
köny veim mint manapság, de azért nagy-
apám Benedek Elek Többsincs királyfiját 
több ször is átolvastam.

Szerettem ha egy könyvben voltak ké-
pek, egy biztos kiindulópontot jelentetek 
szá momra, olyanok voltak, mint egy kulcs-

in dítás a fantáziám kocsiján. Ott van egy 
pil lanat, a többit majd oda lehet képzelni.

Tündének egy érdekes feladata volt, 
a mikor elkészítette ezeket az illusztrációkat, 
mert mesét illusztrálni a legérdekesebb 
fel a dat. Csak elolvassuk a szöveget és 
hagy juk, hogy képzeletünk legenerálja a 
képeket. A kinek ez sikerül, az elsősorban 
az ő sajátos vi lágán keresztül jeleníti meg. 

Sipos Bella a hétfalusi ember me se vi-
lá gát gyűjtötte össze.

Vajon azok az emberek, akik ezeket 
a me séket kitalálták és nemzedékeken 
át csi szolgatták, milyeneknek képzelték, 
látták a mesehősöket, az adott helyzeteket, 
az e gész mesét?

Tünde az utolsó gyöngy a fűzéren, ő is 
ugyanúgy elolvasta, gondolatában átrágott 
min den egyes mesét, majd végül lerajzolta. 
Ő így képzelte el azt a világot, amit ezekből 
a mesékből kiolvasott.

Az okkeres, zöldesbarnás, földvöröses 
ké pek egy érdekes hangulatot teremtenek 
a mesét olvasóban. Az a nagy orrú pa-
raszt, a görbe hátú boszorkány vagy azok 
a girbe-görbe emberkék, vajon miről is 
mesélnek? Arra késztetnek minket, hogy be-
le ol vas sunk a szövegbe. S ha ezt megtettük 
akkor az illusztrátor feladata sikeres volt.

Az ember élete során rengeteg könyvet 
la poz fel, olvas el vagy akár csak végig 
né zi a képeket. De csak azok maradnak 
az emlékezetében, amelyek mondanak is 
va lamit számára, nem csak a szövegre ér-
tem, hanem maga a könyv is maradandó 
le het egy emlékezetben.

Remélem, hogy aki végig lapozza ezt 
a könyvet, többször is szívesen olvassa 
végig és végig is nézi majd.

Tomos Tünde és Sipos Gaudi Tünde a Négyfalusi könybvemutatón.
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2008. május 22. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal

Sipos Bella

 A  k i r á l y  b o l o n d j a

Bálint András

 B a r c a ú j f a l u

(Folytatás az 1. oldalról.)
A király nevetett egyet a találó vá la szon.
– Apád hol van? – kérdezte megint a fiút.
– Elment egy kárból kettőt csinálni 

– vá laszolta Sámuel. Igazat mondott: a 
lovuk va lami fűtől felfújódott, az apja 
hívta a ci gányokat, hogy agyonüttesse 
velük a lovat.

– Bátyád van-e, s ha igen, hol van? – 
fag gatta tovább a király.

– Kint van a mezőn, s aki elébe kerül, 
mind levágja – adta vissza a szót Sámuel. 
Csak ugyan úgy volt: aratni ment a bátyja.

– Hát nénéd mit csinál?
– Tavalyi örömét siratja a hijuban. – 

Sá muel nem hazudott; a lányt elhagyta 
a sze retője, bánatában elbújt sírdogálni 
a pad lás ra.

– Hogy hívnak? – kérdezte a király. – 
Úgy, mint apámat.

– Hát apádat hogy hívják? – Úgy, mint 
en gemet.

A királynak tetszett a fortélyos beszéd, 
úgy gondolta, hogy a fiú jó volna udvari 
bo londnak. Éppen akkor jött haza Sámuel 
apja. Azt mondta neki a király:

– Hallod-e, te csángó ember! Legyen 
gon dod rá, hogy a fiad három napon belül 
meg jelenjen előttem a palotában. Mint 
bo hóc szolgál majd az udvarnál. Sok 
dolga nem lesz, engem kell mulattatnia.

Aztán Sámuelhez fordult:
– Látom, nyálas fajta vagy, ezért előre 

meg intelek: nehogy parasztul viseld ma-
gad. A palota földje szép szőnyegekkel van 
beborítva, vigyázz, le ne köpd őket! Ke ress 
olyan helyet, ahol kopaszság van, oda 
sercinthetsz. – Avval a király ellovagolt.

Harmadnap reggel Sámuel elbúcsúzott 
ap jától, testvéreitől és útnak eredt. Mire 
delet harangoztak, már jelentkezett a 
palota ka puját őrző strázsáknál. Rögtön 
utat en ged tek neki, mert nagy vendégség 
volt oda bent, kellett a szórakoztató.

Az ebédlőteremben arannyal-ezüsttel 
volt terít ve a hosszú asztal. Főhelyen ült 
a király, jobb keze felől a burkus császár, 
balján a tal jánok királya. Sorban lejjebb 
az udvari mél tóságok.

– Ez itt udvari bolondom! – mutatott 
Sá mu elre a király. No, lépj előbbre, 
bolond – biz tatta a fiút –, mutatkozz be a 
császár őfel ségééknek.

Sámuelnek elakadt a szava a gazdagon 
te rített asztal láttán.

Életében nem kóstolt még olyan finom 
pe csenyéket, borokat. Összefutott szájában 
a nyál, neki köpni kellett. Nézett erre, 
nézett arra, hát éppeg egy királyi tanácsos 
feje búb ját találta.

– Micsoda orcátlanság! – szörnyülköd-
tek a vendégek.

– Hogy merted ezt, Sámuel? – ripakodott 

a király. Sámuel vállat vont:
– Hát nem őfelsége parancsolta, hogy 

sző nyegre ne köpjek, csak oda, ahol ko-
pasz ságot látok?

– Megállj, bolondja, majd megtanítlak 
én mó resre! – fenyegette a király. – Áll a 
pa lota kapujában egy kőoroszlán, mint ka-
pu bálvány. Ha a bőrét egy fertályórán belül 
ide nem hozod, alacsonyabb leszel egy 
arasszal, mert fejedet vétetem a hóhérral.

Sámuel kiment a kapuba, ahol a kő o-
rosz lán állt. Elővette bicskáját, megfente, 
mint ha meg akarná nyúzni a kőállatot. 
Mind a mennyi strázsa, inas, szobalány meg 
egyéb lé hűtő volt a palotában, mind oda-
gyűlt száj tát ni. Csúfolkodtak Sámuellel:

– Rosszul fogtad, bolond, beletörik a 
bi csa kod.

Sámuel tűrte egy darabig, aztán indult 
vissza a király elébe. Az már látta az ab-
lak ból, hogy jön, küldte az őrtállókat, 
kapják le lábáról a bolondot, verjenek rá 
huszonötöt.

– Halt! – kiáltott Sámuel az őrtállók-
ra. – Hozzám ne nyúljatok egy ujjal se. 
Mond já tok meg a királynak, hogy átadom 
én a kő oroszlán bőrét, csak előbb vétesse 
vérét a király, mert élő állatot nem szokás 
meg nyúz ni.

A vendégek jót kacagtak a válaszon, így 
a király nem bántotta Sámuelt.

Majd egyszer később azt parancsolta 
neki a király:

– Eredj az istállóba, ahol a királyi tehenek 
van nak, hozz nekem egy csupor habos 
tejet. Ha nem vigyázz! A csupor fedője 
ugyanattól a tehéntől legyen, amelyiktől 
a tejet fejik.

A szolgáló megfejte az egyik tehenet, 
és úgy habosán csuporba töltötte. A sza-
kácsné lepényt sütött, megkente tejfellel 
és rátette fedőnek a csuporra. Sámuel éhes 
volt, mikor kijött a konyhából, a lepényt 
meg  ette. No, most mivel fedje be a tejet? 
Fel  vett a földről egy száraz marhalepényt, 
az zal takarta be a früstököt, és úgy vitte 
be ezüsttálcán őfelségének.

A király iszonyatosan felháborodott:
– Ezért meglakolsz, bolond!
– Őfelsége parancsolta, hogy a tej is, a 

csu por fedője is egyazon tehéntől legyen – 
mondta Sámuel. – Azért tettem a csu por ra 
marhalepényt.

– Eltakarodj előlem! Ne lássam többet 
az ábrázatodat! – dühösködött a király.

Sá muel hátrament az udvarba, s mint-
hogy egyéb dolga nem volt, lefeküdt aludni 
a szénapajtába. Éjszaka megébredt, és látta, 
hogy esett egy kis hó. Gondolt egyet, szer-
zett egy rostát a kamrából. A rosta fenekét 
ki ütötte, négy darabra törte, és felkötötte 
a két tenyerére meg a két talpára. Aztán 
össze járta a palota udvarát azzal a rosta-

csi nált lábakkal.
Reggel a király kitekintett az ablakon, 

észrevette a nyomokat. Ugyan, miféle 
vadállat járt az éjszaka? Berendelte a 
vadászokat:

– Valami recés talpú vad bujkál az ud-
va ron, lőjétek meg!

A vadászok jöttek-mentek, átkutatták a 
palotaudvar minden szegelikát. Benéztek 
a sütőkemencébe is. Ott bújt meg Sámuel. 
Nem ismerték fel, mert a kemencében be-
kormozta magát. Hívták gyorsan a királyt: 
jöj jön, nézze meg a furcsa állatot.

A király benézett a kemencébe. Sámuel 
négy kézláb állt és a hátsó felét fordította 
oda a királynak.

– Hogy merted ezt megtenni, te ilyen-
olyan? – toporzékolt dühében a király.

– Hát nem őfelsége parancsolta, hogy 
ne mutassam többé az ábrázatomat? – kér -
dezte Sámuel. –No, ha a képes felem nem 
tetszik, nézze ezután a hátamat!

Kovács Lehel István

 F ü l e m i l e
A 2008-as pünkösdhétfő igencsak fü le-

mülefüttyösnek bizonyult Négy fa lu ban. A 
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Szín ház 
bábtagozata látogatott el 2008. má jus 
12-én Négyfaluba, hogy a fű rész me zei 
Keresztyén Csángó Ház nagy ter mé ben 
előadja Arany János A fülemile cí mű 
versének bábváltozatát.

Négyfalu óvodásai, iskolásai hangosan 
ne vettek Péter és Pál, a két „jó szom széd” 
játékos ve sze ke dé sén, a vas út ál lo más 
allegóriáján, a bírói döntésen.

 A vers sorait példázandó (Péter és Pál 
(tudjuk) nyárban / Összeférnek a nap
tárban), a színészek fényképes nap  tá rat 
ajándékoztak a résztvevőknek. 

Szeretettel várjuk a következő báb já té-
kot is, reméljük lesz folytatás!

(Folytatás előző lapszámunkból.)
A régi harangok kőzül a nagy, 5 mázsás 

ha rangot, melyen e sorok állották: „Cura 
Mar ton Bartha Past. T. D. Mich. Czakul 
Arend. et Mich. Székely vil. Neo fusa 
1809. Est haec. Campona.” – a háború a latt 
elrekvirálták. A kisebb 800 kg súlyút az 
egyház egy 152 kg-os haranggal cserélte be 
14 790 lejért, amelyen ez olvasható: „Bar-
czaujfalusi evang. magyar egyház. 1922. – 
Halljátok szavamat s meg ne ke mé nyedjen 
a ti szívetek”. – Ezenkívül szer zett még a 
gyülekezet ugyancsak 1922. év ben egy 53 
kg. súlyú kisharangot 6265 lej költséggel.

Az egyházi edények és más fel sze re lé
sek az 1916 évi menekülés alkalmával 
el vesztek, azóta a hívek áldozatkészsége 
és a konfirmandusok adományából gya ra-
podott az egyház egy új kehellyel, os tya-
tartóval és egy korsóval, továbbá külön fé le 
térítőkkel és egy értékes pénz szek rénnyel.

A régi paplak 1451-ben épült, a jelenlegi 
1672-ben, melléképületei pedig az 1712. 
év ben. Bár időközönként kisebb- nagyobb 
ja vításokat eszközölt ezeken az egyház, – 
azért éppen elérkezett az ideje, hogy a mai 
kor körülményeinek megfelelő lelkészi 
la kásról gondoskodjon.

A lelkészek nevei csak az 1633. évtől 
ma radtak fenn, ebből az évből való az 
egy ház község legrégibb irata is.

Lelkészek voltak: Fabricius György 1633–
1654, Buscius Mihály és Croner N. 1654–
1712, Hermann N. 1712–1713, Nuss bächer 
György 1713–1716, Schullerus Már ton 
1716–1726, Rhéter Ferenc 1727–1736, 
Binder Simon 1736–1740, Dűr János 1740–
1751, Czirner András 1751–1781, Ri ener 
Lukács 1781–1788, Gödri János 1788–1795, 
Modjer Frangott 1795–1799, Bartha Már-
ton 1799–1817, Köpe János 1817–1849, 

ifj. Köpe János 1851–1876, F óris János 
1876–1883, Horváth László 1883–19127, 
Jónás András 1912–1921, Banczik Aladár 
1921–1925, Molnár Sándor 1925–.

Felügyelők: Az egyházközség fölötti fel-
ügyelet 1549-től kezdve a szász országos 
ev. egyház által kinevezett inspektorok 
gya ko rolták. A magyar ev. egyházhoz való 
csat lakozása után felügyelői voltak: Rom-
ba uer Emil 1887–1899, Dr. Debiczky Mi-
hály 1908, Dinka István másodfelügyelő 
1911–1923, Aronsohn Arnold 1923–1926, 
Ba logh György 1927–.

Az evangélikus népiskola. Újfalu ma gyar-
sága abban a legsúlyosabb időben, a mikor jö-
vedelmének legnagyobb részét hű bérurainak 
kellett beszolgáltatnia, nem csak evangélikus 
egyházát gyarapította, ha  nem gondoskodott 
jövőjének biz to sí tá sá ról is azáltal, hogy 
gyermekei részére hit vallásos népiskolát 
tartott fenn saját e re jéből. Hogy melyik évtől 
kezdve mű kö dött iskolája, azt csak a tanítók 
felsorolásból gon dolhatjuk. De volt saját iskola 
épülete, a melyet türkösi Köpe János lelkész 
ide jé ben, 1847-ben új iskolaépülettel cserélt 
fel. Azonban felekezeti iskoláját 1870:ben be-
szüntette s át adta iskolaépületéi a köz ség nek 
as zal a kikötéssel: „hogyha va la mi kor vallása, 
nemzetisége vagy pedig ön ál lósága veszélyez-
tetnék, jogában álland a szerződést felbontani 
s felekezeti iskoláját új ból felállítani”.

Tanítók voltak: Müller János, Folbert 
Já nos, bizonytalan időben. Ebert Mihály 
1742–1783, Ethel András 1784, Barthos 
Már ton 1785–1786, Dévai Samu 1785–
1795, Koszta István 1795, Sárai Mihály 
1795–1798, Köpe János 1793–1808, Bartos 
Mihály 1808–1818, Si pos Pál 1818–1822, 
Fóris Márton 1822–1841, Bölöni Lajos 
1841–1848, Korodi Sa mu 1848–1849.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Kapitány László

 A hétfalusi Kapitány család
(Folytatás előző lapszámunkból.)
Következtetések
A következtetéseket így osztályozhatjuk:
· Normális következtetések
· Humoros következtetések
· Szomorú, tragikus következtetések

A normális következtetésekhez tar-
toz nának az alábbiak:

Minden családnak annyi gyermeke szü-
letett ahányat az Isten adott. Ez kö rül belül 
az 1900-as évek elejéig érvényes. Ez után 
már csak egy, kettő vagy három gye rek 
született. Az 1900-as évek vége fe lé a 
gyermekek száma nagyon leesik.

Az 1900-as évek közepéig Hosszúfa-
luból a Kapitányok majdnem teljesen 
kihalnak, vagy elkerülnek másfelé. Az 
1700ű–1800-as években sokan voltak, 
ezeknek csak egy részét sikerült összeírni 
adatok hi á nyá ban. Sokan kimentek a Ro-
mán Ki rály ságba jobb megélhetést keresni. 
Ez ér vényes az egész négyfalusi magyar 
la kos ságra, nemcsak a Kapitányokra. Ki-
men tek mint mesteremberek, kőművesek, 
i parosok, bérkocsisok, a nők mint cselédek 
a gazdag családokhoz. Ezeknek egy része 
vissza jött, a keresett pénzből házakat 
épí tet tek és földet vásároltak. Mások ott-
ma rad tak. A bukaresti evangélikus egyház 
tag jai javarészt hétfalusi csángó szár ma zá-
súak. Kapitány Péter az 1930-as évek ben 
gondnok volt az egyháznál.

A hosszúfalusi Kapitányokra vo nat ko-
zó lag a D, F, H, I, J, K és 1–8 csoportok 
egy helyre tartoznak, csak nem tudtam 
össze fűzni őket.

A férfi és női keresztnevek javarésze: 
István, János, András, Márton, Mihály, 
va la mint Anna, Sára, Kata, Ilona, Furuzs. 
Az 1900-as években kezdnek megjelenni 
a jobban hangzó nevek is. Ez az új divat.

A Kapitányok közül egyesek fontos 
tag jai voltak a falunak, poroszlók, gocs-
mánok, fa lusi tanítók és más bővebb 
kezű ada ko zók. Amint kilehet venni az 
adó össze í rá sok ból egyesek elég jó anyagi 
helyzetbe voltak.

A humoros következtetésekhez tar-
toz nak:

Az egyes kalandos természetű nő sze-
mé lyek ,,megszeplősítése’’ más kalandos 
ter mészetű férfiak által.

Dédnagyapámnak, Kapitány Jánosnak, 
gyer mektartást kellet fizetnie. Az eskető 
pap azt írja: ,,Ahogy a lány figyelmeztetett 
arra hogy a fiatalnak gyerektartást kell 
fi zetnie, ezzel megjegyzetbe hoztam’’.

Egy pár menyecskének törvénytelen 
gyer meke születik. Gondolom éppen 
mikor a menyecskének megszületik a 
gyermeke, ne ki nem nagyon volt humoros. 

Ebbe az ügy be olyan gyanú is keveredik, 
hogy a hal va született gyermek lehet nem 
is szü le tett halva, csak meghaltatták. (Na 
de ne legyünk mindjárt rosszindulatúak).

Tapasztalom hogy egyesek akkor se 
voltak különbek a Deákné vásznánál, 
mint manapság.

Érdekes olvasmányok még a régi halotti 
a nyakönyvek is. Nem mondhatom éppen 
hu morosnak de a halál okának a meg ne-
ve zése sokszor mai szemmel nézve egy 
ki csit különös.

A szomorú, tragikus követ kez te té sek:
Egy pár fiatal asszony belehal a szülésbe, 

ez manapság már nem fordul elő.
Fogyatékos gyermekek születnek, ami 

saj nos manapság is megvan.
Genetikai hibákkal született gyerme-

kek. Pél dául van olyan Kapitány család, 
ahol saj nos mind a 15 gyermek meghalt 
kis ko rában.

Egy pár öngyilkosságról is tudomást 
veszünk. Itt is valami családi fogya té kos-
sá got gyanítok.

Találunk még egy pár gyanús kimenetelű 
ha lálesetet is. Van aki zúzódás áldozata 
lett, van akit megüt a fa az erdőn, van, 
aki va lamilyen erdő-üggyel tűnik el. Itt 
se le gyünk rosszindulatúak, lehet ez igaz 
is, de azt is tudjuk hogy az erdővágáskor 
úgy megy a pálinka, hogy csak. Amikor az 
em ber felhajt a garatra, megjön a mon dó-
kája és nagyon vitéz lesz. Még egy gya nús 
halál eset dédnagyapám esete is. Úgy van 
elkönyvelve hogy ,,külső erőszak és bel ső 
csonttörések’’ által halt meg. Mit tu dom 
én hogy kik és miért verték agyon. (Lá tom 
hogy egy „viharos” dédnagyapám volt, 
gyermektartás, gyanús halál...)

*
Ennyit tartottam én érdemesnek meg-

je gyezni az egész „műből”. Biztos ha 
egy szo ciológus vagy néprajzkutató 
tanul má nyoz ná alaposan, egyéb miden 
is kifejthető belőle.

Én amit akartam, azt megcsináltam, 
meg is mertem a múltunkat, tudom hogy 
kik vagyunk és hova tartozunk. Elődeik 
élete sem volt rózsaszínű, megküzdöttek a 
min den napi kenyérért. Sokan otthagyták 
a fo gu kat a harctereken, részt vettek az 
1848-as forradalomban, családi drá-
mákat szen ved tek. Korabeli járványos 
betegségek so ka kat elvittek. Mindezek 
mellett a nép har colt a megélhetésért és 
fohászkodott az Istenhez hogy segítse 
meg az élet nehezén átesni.

Mi ara kell hogy vigyázunk, hogy ne 
cse le kedjünk olyasmit, ami majd szégye-
nünkre válhat.

Aki ezt elolvasta, annak kívánok:
Bort, Búzát, Békességet, Szép asszonyt, 

Jó egészséget!
vagy
Bort, Búzát, Békeséget, Jó embert, Jó 

egész séget!
*

A brassói levéltárban fellelhető, a csa-
lád fakutatáshoz nélkülözhetetlen anya-
köny vek (zárójelben a levéltári számok):

A bácsfalusi egyház anyakönyvei: Szü-
le tési anyakönyv, 1871–1924, ÉÉ. kötet 
(167); Házassági anyakönyv 1849–1912 
(168); Temetkezési anyakönyv 1848–1889 
(168); Temetkezési anyakönyv 1889–1950 
(169).

A türkösi egyház anyakönyvei: Születési 
a nyakönyv 1864–1897 (188); Házassági 
a nyakönyv 1874–1919 (189); Temetkezési 
a nyakönyv 1868–1921 (190).

A csernátfalusi egyház anyakönyvei: 
Szü letési anyakönyv 1864–1901 (156); 
Há zas sági anyakönyv 1876–1945 (171); 
Te met kezési anyakönyv 1868–1934 (172); 
Ve gyes anyakönyv 1838–1870 (193).

A hosszúfalu-alszegi egyház anya köny-
vei: Születési anyakönyv 1885– (163).

A hosszúfalu-felszegi egyház anya-
köny vei: Születési anyakönyv 1888–1926 
(160); Há zassági anyakönyv 1888–1950 
(161); Te metkezési anyakönyv 1888–1949 
(162); Csa ládkönyv I. és II. kötet (164).

*
Bácsfalusi polgári anyakönyvek: Szü-

letési anyakönyv 1895–1889 (27/664).
Türkösi polgári anyakönyvek: Születési 

anyakönyv 1897–1899 (23/721).
Csernátfalusi polgári anyakönyvek: 

Szü le tési anyakönyv 1895–1896 (21/676); 
Szü letési anyakönyv 1897–1899 (22/677).

Hosszúfalusi polgári anyakönyvek: 
Szü le tési anyakönyv 1895–1896 (24/713); 
Szü letési anyakönyv 1897–1898 (25/714); 
Szü letési anyakönyv 1899 (26/715); Há-
zas  sági anyakönyv 1895–1899 (19/716); 
Te metkezési anyakönyv 1895–1899 
(16/717).

(Vége.)

Kapitány László előadás közben.

 (Folytatás a 3. oldalról.)
Borcsa Mihály 1849, Köpe Já nos 1849–1850, 

Buna Sándor 1850–1858, Szabó László 1858–
1853, Fogarasi György 1863–1767, Czugh 
László 1867–1870.

Egyházsegédkezők: 1870–1876, Csete Bá-
lint 1876–1896, Barcsay Albert 1896–1897, 
Zatureczky Béla 1897–1905, Barkó Já nos 
1905–1918, Line Márton agonista 1919–1921, 
és Erdélyi József 1921–.

A község a jelenben: Barcaújfalu nagy köz-
ség Brassótól 19 km 300 m, a testvér csán gó 
községek közül Krizbától 6 km, A pácától 28 
km 200 m és Hétfalutól 26 km 500 m fekszik. 
312 házszáma 252 la kóháza van. A község ki-
ter je dé se 3080 kat. hold 182 n. öl. Ebből: 1442 
kat. hold 154 n. öl szántóföld; 20 kat. hold 815 
n. öl kert; 301 kat. hold 740 n. öl rét; 1067 kat. 
hold 1203 n. öl legelő; 139 kat. hold 550 n. öl 
erdő és 108 kat. hold. 1020 n. öl ter méketlen 
terület. A község lakóinak szá ma az 1920 évi 
népszámlálási adatok szerint 1049. A lakosság 
4/5 magyar, míg a másik 1/5 része román és 
pár család német. A lakosság foglalkozása már 
a legrégibb idő től fogva a földművelés és az 
állat te nyész tés, s igen kifejlett házipara a faza kas-
ság, amelyben rendkívül nagy ü gyes ség re tettek 
szert. Bár, hogy manapság már csak az érettebb 
korú férfiak foly tat ják, igen jól jövedelmező 
iparággá lehetne ki fejleszteni tervszerű vezetés 
és megfelelő ér té kesítés mellett. Jóllehet, hogy a 
házi i par eme ágának megadóztatása ér zé ke nyen 
érinti a gazdákat és csökkenti a la kos ság mun-
kakedvét, azonban a fa za kas ság hanyatlásának 
igazi oka az értékesítés kez detleges formájában 
rejlik. Ugyanis az üz leti élethez alig értő s a lakos-
ság jó hi sze mű ségét ki hasz náló kufárok minden 
biz to síték nélkül át vál lal ják a készítmények elá-
rusítását, s az eladás után kényük-ked vük szerint 
számolnak el. Ennek az áldatlan hely zetnek a 
meg szüntetése csak egy lel ki ismeretesen ve ze-
tett értékesítő szö vet ke zet utján érhető el.

Igen szép eredményt mutat föl évenként a la-
kosság a földművelés és az állat te nyész tés te rén. 
Reményünk van arra nézve, hogy a fazakas há-
ziipar is hamarjában fel len dül és hogy a község 
jelenlegi fiatal, a gilis papja: Molnár Sándor ev. 
lel kész e kérdés tanulmányozása után megfelelő 
meg  oldást fog találni. S éppúgy meg fogja ten ni 
ezt a la kosság érdekében, mint ahogy min  dent 
el követ, hogy a földművelést a meg szervezett 
gazdakör utján való ter mé nyértékesítéssel, az 
állattenyésztést a kis állat tenyésztők egye sü le
tének létre ho zá sá val fellendítse. Ebben a ne mes 
mun kál ko dásában buzgó támogatója Er dé lyi 
Jó zsef egy ház se géd kező, a Barcaújfalusi ev. 
dalárda lelkes karmestere s iga zi munkatársai 
a zok a megértő újfalusi gaz dák, akik az év szá za -
dos szenvedések alatt örökre megtanulták, hogy 
mi, ma gya rok csak azokat az intéz mé nyei n ket 
mond hat juk igazán magunkénak, a me  lye ket a 
saját erőmegfeszítésünkkel, ál do zat  kész  sé günk-
kel hozunk létre és tartunk fenn!

Bálint András

 Barcaújfalu


