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Tomos Tünde

Egyik dombról a másikra...
A Sziget. A nagy diófa árnyékában
ücsörgött, lábait a patakba lógatta. Rövid
nadrág, térdígérő zokni, teniszcipő. Unot
tan maga elé bámult, apró kövecsekkel a
patak csörgedező habjait célozgatta. Fel
nézett a víztükréből. Előbb felfele, majd
lefele. Semmi. Hirtelen nagy fékezés és
porfelhő. Megérkezett a bicikli-brigád.
Már hárman ültek a patak partján. A fris
sen kikapott nagy vakáció unalmára való
gyógyírt firtatták. Tervek születtek. Foci a
Szénafűben!... Nem lehet, most kaszálják
éppen a rétet. Ilyenkor nagy bolondság
lenne Jani bácsi orra előtt labdát pat
togtatni. Már a múltkor is jól megjárták,
mikor fű taposásért fülükbe kapaszkodott
az illetékes. Hát mi legyen? ...A Nádas!
Az jó bújócska hely, csak egy kicsit lápos,
tehát a sárral is egybe hozható, ami Sa
nyunak otthon nem igazán tetszene, főleg
ha a vadi új zokni is piszkosan térne haza.
Ekkor eszükbe jutott egy régi mese, amit
akkor hallott Pista mikor a sarokban ülve a
kicsi padon a nagyok beszélgetését fülelte.
Belevágott tehát a hallottak ecsetelésébe a
vadregényes múltról, miszerint a szabadságharc idején itt tanyázott az oláh tábor és itt
eskették fel kardok alatt átbujtatva a magyarokat a császár hűségére. Ez a hely nem más
mint a Csernátfalu és Türkös közti határt
jelző Tóvölgye pataka, amelyet a falun
alól Rajna patakának neveznek, valamint
a Cserna patak és a Dirba találkozásánál
fekvő Halmok. A kard szó hallatára fel
csillantak a szemek, ezután már sokat
nem teketóriáztak, betolták a bringákat
az udvarra és gyalog vágtak neki. Nem
volt náluk más csak Zoli bicskája. Nem
is képzelték el, hogy ez az út olyan lesz
mint a mesékben a szegény legény sze
rencse útja, aki neki vág az ismeretlennek,
leküzd mindenféle akadályt, hogy a végén
jutalomban részesüljön. De lényegében
nem is a jutalom a fontos, hanem az úton
kiállt bátorság-próbák.
Ahogy elhagyták a Vásár utca utolsó
házát máris a régi Vágóhídhoz értek.
Kopott, mogorva épület volt. Most hasz
talanul állt, eredeti elrendeltetésétől már

rég megfosztották, a termelőszövetkezet
megalakulásakor bezárták hatalmas ka
puit. A bárdok csattogásait, kések élezé
sének hangját, de még a marhák utolsó
halálhörgéseit is magukba szívták az
omladozó falak. Sapu mesélte, hogy a
régi szép időkben halat is lehetett fogni a
mellette elfolyó patakban. A Vágóhídról
kiszivárgó vér szaga ide csalogatta az éhes
pikkelyeseket. De már hol van az az idő,
most már csak a szennyvíz bűzét sodorja
tovább apró kövein megtisztulni vágyó
Dirba. Most nyers fakerítés övezte, az
udvaron hatalmas hársfa pöffeszkedet, ki
húzott kötélen ruhák táncoltak a szélben.
Hirtelen kitárult az ócska kapu s Virgil
nagy port kavarva kihajtott hangos kis
teherautójával. Ő volt az a pár traktor
felvigyázója, amelyek a volt Vágóhíd ud
varán landoltak. De volt ott még valami,
valami titokzatos, valami hátborzongató,
valami szomorú. A Vágóhíd egyik romos oldalán hulladék fából és farostból
összetákolt rongyos kis kunyhó állt. Még
kéménye sem volt, csak egy lyuk az épít
mény közepén, ahol a füst távozhatott.
Az udvaron semmi mozgás, nyugodtan
haladhattak tovább a fiúk. Összesúgta:
„nincs itthon Bolond Anna” s kuncogva
a kerítésbe rúgtak. S akkor, mintha a
semmiből jött volna elé, megjelent az
öreg anyóka. Szitkokat szórt maga elé, s
botjával utánuk eredt, hogy elkergesse a
pimasz betolakodókat. Meg is rémültek
a fiúk, bármilyen bátraknak is tartották
magukat, nagy őrjöngéssel menekültek
az első fűzfa bokor mögé. Onnan néztek
vissza Annára. De az csak ott állott az út
közepén, hosszú, piszkos, fekete szoknyá
ja a porba ért. Üres tekintetében a múlt
nagyszerű emlékei kavarogtak, amikor
ő volt a Nagyváros legkedveltebb nője, a
kávéházak zaja, a pezsgős, fényes éjsza
kák visszhangja még most is ott lebegett
szeme előtt. De a fényre sötét borult, sú
lyos megbetegedése után kitoloncolódott
a falu végére s elkezdődött örökös harca
a múlt kísérteteivel.
(Folytatása a 3. oldalon.)

A Peltán-ház, hátul a Peltán-halma
A ZRIK Tantestülete és Szülőbizottsága

20 éves a Zajzoni Rab
István Középiskola
20 nap – 20 év: egy rendezvény
lánccal tervezzük megünnepelni a 20
éves iskolánkat:

•
•

• Testvérosztályok (Hosszúfalu,

•

•
•
•
•

•

Háromfalu, Csernátfalu) kirán
duása, május 7., 9 órától (Tömös–
Rozsnyó)
Mesemaraton, május 14., 10 órától (Múzeum)
Rajzkiállítás, május 16., 13 órától
(az iskola homlokzata 20 napon
keresztül)
Havadi, május 16., 13 órától
(Díszterem)
Iskolanap a volt diákokkal, május
20., 11 órától, furulyások (meghívottak + ZRI), diákok viccparádéja, 16 órától (Díszterem),
képvetítés a suli életéből, nyitott
kapu napja, táncidő
Kéknefelejcs, május 21. (Díszterem), Hétfalusi pedagógusok
napja, 17 órától (XII. osztályterem), képvetítés a suli életéből,

•
•
•

•
•

zenélő diákjaink estje tábortűzzel
Fúvószenekar, május 22., 18-tól
Kis Gergelem, május 23., délben
(Díszterem)
Bábosok, május 24., 14 órától
(Díszterem)
Nyitott kapu napja, május 26.
(Infoterem, iskola)
HMIK-zenebona, május 27., 18
óra (Díszterem)
Szülők majálisa, május 28., 11
órától, Tomos Tünde kiállítása (az
iskola udvara, Díszterem), négyfalusi vegyeskórus, 15 órától,
fúvószenekar, 16 órától, kézművesek, árnyjátékok (Díszterem),
képvetítés a suli életéből
Gyermeknap, június 1.
Nagyszülők a vendégeink, június
2. (Infoterem)

És az eseménysorozat még foly
tatódik... – Építsük együtt, tovább
iskolánkat!
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Hétfalusi iskolák

D i á k s a r o k

Ügyes matematikuskák
Jól szerepeltek a hétfalusi diákok a
Matematika Körverseny 36. fordulóján.
A legeredményesebb diákok:
Miklós Botond, VII. osztályos (Zajzoni
Rab István Középiskola) I. díj
Jakab Edina VII. osztályos (Zajzoni Rab
István Középiskola) II. díj
Gósuly Róbert VIII. osztályos (Zajzoni
Rab István Középiskola) II. díj
Baricz Anita VIII. osztályos (George
Moroianu Középiskola) dicséret
Gósuly Timea V. oztályos (Zajzoni Rab
István Középiskola) dicséret.
Tatrangi iskolások sikere
...Egy átlagos napnak indult. A reggel
a szorongás jegyében telt el. Elő kellett
venni az ünneplőt, bátorságot kellett gyűjteni, s már szálltunk is fel a buszra. Mikor
észbekaptunk, már száguldottunk is a Noa
negyed 9-es iskolája felé. Megérkeztünk.
Kint viszonylag csendesség volt, de bent
az épületben izgatott zsivaj, népi öltözetek,
kellékek kavalkádja került szemünk elé...
(Székely Tas, VII. osztályos)
*
...A Noa negyedbeli iskolában kipakol
tuk a ládikákat, ékszeres dobozokat, kulcs
tartókat az iskolánk nevével megjelölt asz
talra. Már jöttek is kérdezgetni. Annyira
megtetszettek a portékáink, hogy meg
is akarták vásárolni. Mi a tanárnőnkhöz
küldtük őket érdeklődni. Sokáig vártuk,
míg megérkezett a zsűri. Elmeséltük
nekik, hogy a ládikók fenyőfából vannak,
mert azon könnyebb dolgozni. Lesmirglizzük, lealapozzuk, lefestjük. Ha azt
akarjuk, hogy a fa vonalai látszódjanak,
akkor csak egyszer húzzuk rá a festéket, ha
azt, hogy ne látszódjanak, akkor többször
lealapozzuk, majd újra lesmirglizzük. A
ládikákat sötét barna, kék, vöröses barna
és zöld színre alapoztuk. Megvárjuk,
hogy megszáradjon, majd indigóval
rajzoljuk rá a virágmotívumokat. Ezek
rózsa, tulipán és színes bogyók. A tulipánt
a „zesztrás” kelengyés ládára rajzolták,
mert az jelképezi a termékenységet. A
tulipánt soha nem rajzoljuk fejjel lefelé,
mert az betegséget jelent. A motívumokat
kiszínezzük, árnyaljuk, kontúrozzük, majd
miután megszárad, lelakkozzuk. Ezeket
a ládikókat a VII. osztályosok készítik a
VIII. osztályosoknak emlékül.
Úgy látszik, hogy a zsűrinek is tetszett
mindaz, amit hallottak és láttak a mi asz
talunknál, mert I díjat kaptunk...
(Csíki Francseszka, VII. osztályos)
*
...Csángó ruhába öltöztünk, mivel mi
csángók vagyunk, és azért is, mert Hét
falu leghíresebb bútorfestői is csángók
voltak. A ládikófestés a bútorfestésből
indult el, jobbanmondva ezáltal őrizzük a
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hagyományt. (...) Mivel emlékbe adjuk,
beleírunk idézeteket is, és azt is, hogy
kinek adjuk...
(Szász Andrea, VII. osztályos)
A Tatrangi Általános és Szakiskola
diákjai.

Mesemeraton
Idén május 14-én, szombaton
reggel 10 órakor kezdődik a hét
falusi magyar népmese maraton
Négyfaluban a néprajzi múzeum
ban: mesemondás, mesejátszás bár
milyen játékműfajban (színjátszás,
bábozás, pantomim, árnyj át ék,
más), meseillusztrálás bármilyen
eljárással, helyben.
*
Egyetlen szabály: magyar népme
sét válassz!
*
Kérés: rajzoláshoz, festéshez a
választott eljáráshoz szükséges fel
szerelést hozzál.
*
Kisgyerekek, gyerekek, ifjak,
felnőttek és idősek jelentkezését
szeretettel várjuk.
*
Szervezik: a Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaság, a Brassó me
gyei Néprajzi Múzeum, a Brassó
megyei óvónők, tanítók, magyar
szakos tanárok módszertani körei,
a Zajzoni Rab István Középiskola
Tantestülete és Szülőbizottsága.

A p a d l á s t i t k a i b ó l ( 4.)
Barkó Etelka néni jóvoltából került
elő a padlás titokzatos rejtekeiből Veres
András Dalos könyve 1882-ből.
Amolyan igazi mindenes füzet, valós
metszetét adja az akkori iskolai okta
tásnak, szép példája az ékes írásnak, a
díszítésnek – úgy, ahogy akkor, a 19.
században tanították, tanulták.
A dalok, énekek közül nem hiányoz
hatott a Himnusz, a Szózat. Megannyi
katona és hazafias dal köszön vissza az
elsárgult lapokról, de számos vicces,
mulatós nótával is találkozhatunk.
A dalok közé beékelődik egy-egy
történek, monda, legenda királyainkról:
Salamon, Szent László, Nagy Lajos, II.
Lajos, Zsigmond stb.
Szintén ez a füzet szolgált egy-egy
levél piszkozatául is. Így tudatja például 1882. december 4-én Veres András

szüleivel, hogy 19 frank bért kap Bukerestben, gazdája Bálint Mihály, egy
nagyon jó ember, de pénztári kis naplót
is vezetett benne tulajdonosa.
Ugyanebben a füzetben gyakorolta
Veres András a hirdetmények, térítmé
nyek, kérvények vagy számlák írását,
de egy-egy hosszabb írást is találunk
például a természetről, a Földről, az
Égről, az országok fővárosairól, fontos
találmányokról a 16–18. századból, a
mezőgazdaságról, nyelvtanról stb.
Egyes oldalakra térképeket rajzolt,
egzotikus állatokat, vagy akár híres sze
mélyek portréit, címereket. Érdekesek a
szöveg mellé beragasztott lehúzósok is,
egy-egy találó színes kép a szöveg mellé.
Értékes kincs került elő a padlás titka
iból, tanúja az éveknek, az eltelt időnek,
az akkori műveltségnek.

Támogassa jövedelemadója
2%-ával a HMMT-t!
A 2010-es jövedelem után befizetett
adó alapján kitöltött űrlapokat május
16-ig lehet benyújtani a helyi adóhiva
talhoz.
A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară
din cele şapte sate
CUI: 14314771
Cont bancar IBAN:
RO70BRDE080SV05848600800
Köszönjük támogatásukat!
A tavalyi támogatást a Zajzoni Rab
István Középiskola két gyerek-tánccsoportjának működtetésére fordítottuk.
A Zajzoni Rab Istvan-díjat kiosztó
Bizottság felkéri mindazokat, akik
a 2011-es díjazásra életrajzzal ellátott írásbeli javaslatokat, jelöléseket
akarnak küldeni, hogy mindezeket
legkésőbb 2011. június 30-ig küldjék
el a következő címre:
Bencze Mihály, str. Hărmanului
nr. 6., 505600 Săcele / Negyfalu, jud.
Braşov, România, e-mail: benczemihaly@gmail.com.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Kiszabadult ősz hajszálait visszasi
mította fejkendője alá, még motyogott
valamit magában, majd egyet kacagott
s befordult a kerítés mögé. Pár év múlva
egy márciusi éjszakán tűz lobbant fel a
Vágóhíd felől. A kicsődült tömegben azt
hangoztatták, hogy Bolond Anna a ház
közepébe rakott tűzhelyről pattant ki a
végzetes szikra. Szegényt a tűzoltók már
nem tudták megmenteni, megfulladt a
füstben. Hozzátartozó nélkül a Tanács
temetette el a névtelen katona sírja mellé
a csernátfalusi temetőbe. A Vágóhíd nem
égett le teljesen, de Virgiléket kiköltöztették. S az épület lassan omladozni kezdett,
míg nem egy szép nap lebontották s hatalmas hársfát is kivágták előle.
A három jó barát megnyugodva a Fű
részgyár felé vette útját, mert e mögött ott
húzódott a célpont, a Peltán halma vagy
Hosszú-halom, ahogy régen nevezték
hosszan elterülő alakja miatt. A Peltán-ház
maga nem látszott a gyár forgatagában,
aki nem tudta nem is sejtette, hogy a
Fűrészgyár udvarán egy magánház áll,
pedig ott volt a halom tövében, zsalugá
teres ablakai figyelmesen lesték a gyári
nyüzsgést, de valamikor a Vásár utcát
vigyázták, sőt volt idő mikor a marhapiac alkudozásait is nyomon követhették,
mely közvetlenül az előterében volt.
Az öreg Peltán valamikor a múlt század
elején vette meg az első föld darabot itt a
halomnál és építette fel azt a kis csángó
házat, mely szerényen most is ott húzódik
a halom alján. Gyermekei tovább bővítették a gazdaságot, gyümölcsfákkal ültették
be egy részét a halomnak és zöldséges
kertet is kialakítottak. A nagyobb részt
kaszálták. Sokszor a meleg nyári estéken
a Peltán fiúk kiültek a halom tetejére s
trombita bravúrt fújtak egymással, mely
messzire elhallatszott az alkonyatban.
Pár évre rá. hogy a család odaköltözött,
a 20-as években épült köréje a Köpe
féle fűrészgyár, de ott volt a marhapiac,
mészégető kemencék, disznónevelde is.
Aki négyfalusi volt mindenki tudta hol
laknak Peltánék.
A kapusház bejáratánál nyüzsgő kutya
falka arra kényszeríttette a fiúkat, hogy a
gyárat nyugatról megkerülve érjenek fel a
halomra. Arra indultak hát, a régi trámváj
láthatatlan sínét követve. Végig ugráltak
és mászkáltak a fenyő rönkökön, amelyek
a gyár előtt hatalmas rakásokban várták
csodálatos átalakulásukat. Sokszor annyi
rönk volt, hogy a Szénafű sarkát is megtöltötték velük. Azóta is sokan repesgetik,
hogy ezekkel a farönkökkel hozták le az
erdőről a csórécsigákat, melyek nagyon
elszaporodtak a környéken, a zöldséget
termelő gazdák kárára.
A rönkrakások végénél elérték a Ná
dast, melyen keresztül ösvény vezetett a
Cigány halomra. Ez egy kisebb, ugyan
csak hosszúkás domb, a Peltán halmától
nyugatra. A Nádason áthaladva a halom
elejéhez értek, könnyű volt megmászni
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Tomos Tünde

Egyik dombról a másikra...

Az egykori Köpe-féle fűrészgyár romjai.
Háttérben a négyfalusi hegyek: Bolnok, Nagy-kő-havas.
mert alig pár méter magas. A halom
füves hátán egy-két csipkebogyó bokor
és az elmúlt idő fakó emlékei lebegtek a
mezei fuvallatban. Hamar megtalálták a
Nagyti által említett második világháborús bombázás nyomait, mivel itt húzódott
a háború idején a légelhárító sánc, de több
lövész árok nyomai is észlelhető volt.
Jókora kráterek tátongtak a domb tetején
s ki tudja még hány régi lövedék-töltény
lapult a föld alatt. Hátrafele haladva ráakadtak a cigányház romjaira. Innen ered
a halom elnevezése is. Ebben a kis kőből
épített házikóban lakott a népes Gábor
cigány család, tíz rajkó is szaladgált hajdan a ház körül. Csatorna készítéssel és
javítással foglalkoztak. Aztán amikor rajta
kapták, hogy a földben futó gáz vezetéket
megfúrták, el kellett költözniük. A ház az
idő és az ember martaléka lett. A fiúk csak
az alapját találták ott. Körbe szimatoltak,
nem találnak-e valami kis emléket a volt
lakosoktól. De nem volt ott más csak egy
fűvel benőtt, kövekkel körberakott régi
tűzhely. Pedig volt ott még valami amit az
idő múlása lassan feledésbe sodort. Régen
a cigányház helyén állat-krematórium
működött. A hatalmas kemencében az
elpusztult beteg állatok tetemeit égették,
nehogy a kor tovább terjedjen. A más
okból elpusztult állatokat a Peltán-halom
végében fekvő Dögkertben hantolták el.
Az égbe nyúló kéményéből áradó füst
szag sokszor megkeserítette a faluvégén
lakók életét. De ezeknek nyoma már
sehol sem volt mikor a kis csapat arra járt.
A halom tetejéről még vetettek egy
utolsó pillantást a tájra. A falu mögött
húzódó hegyek meleg karként ölelték a
falvakat. A Kerek domb, a Pancsó, hátul
a Hegyeshegy. a Fenyős, a Bikkos, a Bol
nok vigyázott már kitudja mióta a lábánál
elterülő vidékre. Mögöttük a Nagy-kő-ha

vas büszke ormai hasították az eget. Vele
szemben a Schuler pipált. A Tömösi szoros mélyén a Bucsecs őrködött. A Cenk
is ide látszott titokzatos erdeivel. Észak
nyugatra a mező nyújtózkodott, melyet
a Dirba szelt keresztül.
Leereszkedtek a halomról, északra
fordultak, elérték a Fűrészgyár nyárfákkal szegélyezett kerítését, majd mellette
haladva hátulról kerülték meg a Gyárat s
már ott is voltak a Peltán-halom tövében.
Felkapaszkodtak a kökény bokor mellett,
az eléggé meredek oldalon. Ősz fele
mikor visszatértek nemcsak a hecserli
piros bogyói, a kökény fanyar íze fogadta,
hanem a halványlila őszi kikerics-tenger
is. A halom tetejéről jól be lehetett látni a
gyár udvarára. Nagy nyüzsgés volt, za
katoltak a fűrészek, dolgoztak az emelők,
fűrészkorpa szaga szállt fel a levegőbe.
Hátra mentek a halom farkára, ide szok
tak járni télen szánkózni. Az is mindig kü
lön élménynek számított. Télen a halmot
nem a Cigány-halom a felől közelítették
meg, hanem a Dirba patakán átkelve
értek ide. Ez az út sokkal rövidebb volt,
de a patakon való átjutás komoly kihívás
volt a szánkózók és síelők számára. Sze
rencsés alkalom volt mikor befagyott a
patak vize, de sokszor megesett, hogy a
jég betörött s akkor haza kellett menni
átöltözni. Egyik évben megsokallva a
kisebb-nagyobb kellemetlenségeket, a
faluvégi apukák kis fa pallót készítettek,
sajnos másnap reggelre eltűnt, valaki ha
zavitte tűzifának. A téli szezon beálltával
különböző sí- és szánkópályák alakultak
itt ki. A szánkózók java része a halom farkát választotta, mert ott kellemesen lejtős
volt, csak a merészebbek mertek a Csipke
bogyósnál beereszkedni, mivel ez sokkal
meredekebb, szöktetős volt. Ilyenkor csak
amúgy csengett a gyerekhangtól a határ.

3. oldal

Itt egy kicsit leheveredtek a fűbe s te
kintetük végig szaladt a mező rengetegen
s látni vélték Szentpéter tornyát. A Dir
baláb, a Hosszak, Kü’sőláb, a Misuláb,
a Halomláb búzatáblái és pityókaföldjei
akár egy kockás abrosz, mely közepéből
mint két meleg kenyér dudorodott ki a
Kuti halma, kicsit arrább pedig a Fásha
lom. A messzeségben a Csukást vélték
látni.
Visszafele indultak. Elhaladtak a
Csipkebogyós mellett s elérték Peltánék
kertjének végét, mely a halom tetejéig
húzódott. A kertben éppen Peltán néni
a zöldségesben sürgölődött, köszöntek
neki, majd befele ereszkedtek az oldalon.
Andris eleredt lefele, majd utána lendült
Zoli is, meg Pista is. Versenyt szaladtak a
halom aljáig. Az egyikük megbotlott, s a
többieket is magával rántva nagyot buk
fencezett, majd egymásnak borulva óriásit nevettek, nem bánták már, hogy nem
találtak kincset vagy valami régi dolgot,
pedig még volt ott egy hely, ahol találhattak volna, de azt már annyira felnőtte a
bozót, hogy nem is vették észre. A halom
északi oldalában, a második világháború
idején a Fűrészgyár tulajdonos egy bunkert vájatott, hogy bombázás esetén oda
meneküljenek a munkások, de már akkor
beomlott, így csak egy kis része készült
el, de hamarosan az is feledésbe merült.
Aztán eszükbe jutott, hogy kéne igye
kezni hazafele, mert már sötétedett. Egy
kis kolónia lapult meg itt a laposban, ron
gyos kis fa barakkok nyújtottak otthont a
gyári munkásoknak és családjuknak. Meg
kísérelték a munkás telepen való átkelést
a vízen. Itt pallók voltak a patakon át. De
nem igen volt merészségük behatolni erre a
területre, így hát úgy döntöttek, hogy megpróbálják átugrani valahol a Dirbát. Találtak
is egy keskenyebb részt, ahol ha jól neki
iramodnak át is ugorhatják az árkot. Nekirugaszkodtak, s szép sorjában átrepültek
a túlpartra, megkapaszkodva a hatalmas
labodákba. A mezei úton pár lépés után a
Vasútgödréhez értek. Kikapaszkodtak a
töltésen, majd a rozoga fahídon átmenve
máris a Vágóhídnál voltak. Bolond Anna
mosolyogva cseresznyével kínálta őket,
mire ők meglepődve rohantak tova,
egészen a Gyerkóék előtti kútig, hogy
lemossák a cipőjükről a sarat. Majd az út
porából felszívódtak otthonukba...

A Címer Veres András daloskönyv
ében (1882)
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Magyar-török testvériség Barkó Etelka kitüntetése
(Folytatás előző lapszámunkból.)
A második szórész a -LI- valószínűleg
az ÉL, Éli, a Lion = oroszlán (egyiptomi)
kifejezést hordozza, amit még a tigris
(indiai) mitológiája is megtestesít. A -T
szóvégi mássalhangzó értelmezheti a terület, tanya, teremtő, vagyis valaminek az
élőhelyét, és ezt jelöli meg. Összeolvasva
a kérdéses névszót: Kalit = Ország-orosz
lán-tanya, értelme: Oroszlán-országánaklakója, ha ember (értsd például: egyip
tomi). Ha állatra vonatkoztatjuk, akkor
ebből a fogalomból képződhetett a kalitka
fogalom, vagyis az ókorban a befogott
vad oroszlánokat kisméretű ketrecekbe,
lakokba zárták be, és ezekben a kalit
kákban szállították le a megrendelőnek.
De a madár-kalitka társítás is hasonlóan
képződött fogalom. Egy másik megközelítés a következő lenne: K(a) = kő, ko, ka,
szintén valami kö-vel határolt földrajzi te
rületet, de akár körországot (birtokolható
terület) is jelenthet + -al- = al, földi, vagyis
nem mennyei + -it = anyai vagy égi-erede
tű teremtő személy. Összeolvasva: Kalit =
Földi-ország-lakója, férfi esetében terem
tő erő, női jelentésében anyai teremtő erő.
Átvitt értelemben egyes emberi lakokat,
később ólakat és házakat, az országlakót
is jelentve. A szittya vonalon Indiához is
kapcsolódik, a mundán asztrológiához,
a világ történelmének témájában. Az ősi
India történelemi felfogása nem lineáris, hanem ciklikus, azaz ugyanazok a
ciklusok követik egymást újra és újra.
A négy fő korszak sok más kultúrából is
ismert, mint arany-, ezüst-, réz-, és vas
korszak. Jelenleg a Kali vaskorszakában
élünk, melyre képmutatás, viszályok,
és fokozatos hanyatlás jellemző. Ez a
korszak kb. 5000 éve kezdődött el, még
42700 évig fog tartani, és a végén egy
újabb aranykorszak jön el. Kali a korszak
személyisége, aki a romlást és vallásta
lanságot terjeszti. Az Úr Brahmának (az
univerzum teremtőjének) egy másik fia a
Vallástalanság (Adharmaszja) volt, akinek
feleségét Hamisságnak (Májá) hívták.

Egyesülésükből két démon született,
akiket Dambhának, azaz Ámításnak és
Májának, Csalásnak neveztek. Mindket
tőjüket egy Nirriti nevű démon rabolta el,
akinek nem voltak gyermekei. Dambhától
és Májától megszületett Mohóság (lóbha)
és Nikriti, azaz Alattomosság. Kettőjük
gyermekei Krodha (a Düh) és Himszá (az
Irigység) voltak, tőlük pedig megszületett
Kali és nővére, Durukti (a Durva Beszéd).
Kali és Durva Beszéd egyesüléséből
megszületett Mritju (a Halál) és Bhíti (a
Félelem). Az ő gyermekeiként világra
jött Dzsátaná (a Rendkívüli Fájdalom)
és Niraja (a Pokol). Tehát Káli istennő
(Káli szanszkritül feketét jelent) az indiai
mitológiában Siva kísérője, az átalakulás,
vagy is a halál és az újjászületés istennője.
Csak pusztulás, megsemmisülés árán
jöhet létre valami új a világban. Az élet és
a halál elválaszthatatlan egységet alkot. A
kali a kala nőnemű alakja, jelentése fekete.
A kala homonímia jelentése kijelölt idő,
mely esetleg a halált is jelentheti. A népi
etimológia kötötte össze a két különböző jelentésű szót. Kálí Siva hitvesének
(Párvatínak) talán a legvadabb formája.
Tigrisen utazik, tüzet okád, de egyben
Kalkutta város névadója. Kezeiben íjat,
nyilat, korongot, kardot, pajzsot, hurkot,
lándzsát, kagylókürtöt, egy koponyát és
egy holdkorongot tart. A finn-ugor nyel
veken Kalit a Kali többes száma. Kali
istenségét Kalit-ban hozták le az emberek
közé, vagy a szertartásokra. Ide kapcso
lódik a Turul madarunk mitológiája, mert
a Turul madarat is röptetésekre, a szertar
tásokra, szintén Kalit-ban szállították. A
Kalit az isteni dimenziók, a szellemi terek
emberi másolata, kicsinyítése. Törökül
a Kalit maradékot jelent. Ez talál a fenti
metafizikai értelmezéshez is. De egyben
azt is jelenti, hogy: izzik, lángol, parázslik,
ragyog, sugárzik. Fordított változata laka
tot is jelent. Indiában a Kalit azt is jelenti,
hogy a jelentések szerint. Kalit pelazg
változatban, valamint binisaya nyelven
meteort, meredek hegyet, gyors, impulzív

Élő Örökség-díjat kapott Barkó Etelka
nyugalmazott tanárnő az írott tojások
hagyományának megőrzéséért, ápolá
sáért és továbbításáért. Az UNESCO
(az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi,
Tudományos és Kulturális Szervezete)
kezdeményezte kitüntetést Oana Petrică,
a Kulturális és Örökségvédelmi Minisz
térium Nemzeti Hagyományápoló és
Őrző Igazgatóságának aligazgatója,
Adrian Văluşescu, a Brassó megyei

Hagyom ányá poló és Népszerűsítő
Központ elnöke valamint Prahoveanu
professzor úr adták át. Barkó Etelka
tanárnő mellett még négyen kapták meg
ezt a díjat, közöttük egy korondi magyar
fazekas, valamint szintén egy Brassó
megyei, egy măndrai szűcs.
Gratulálunk Etelka néninek, e neves,
értékes kitüntetésért, Isten segítse to
vábbra is áldásos tevékenységét Négy
faluban!

embert is jelent. Az Erdélyben élő blak
népcsoport egy maradékát is Kalit-nak
nevezték. A Kalit név a szittya-hun és a
magyar-török vonulat egyik összekötő
láncszeme, és ezeken a területeken a mai
napig is használt családnév. A Németföl
dön fennmaradt hun-avar nyomtelepeken
a Kalit egy leginkább fonott kas (20-30
cm széles és 40 cm magas), amelyet főleg
a brandenburgi Uckermark-ban használ
tak a parasztok az étel hordozására, ami
kor a mezőn dolgoztak. Gyakran fűzfából
fonták és a teteje is hasonló anyagból ké
szült, így az ételt biztonságban tarthatták.
Még a filmipar is felhasználja ezt a nevet,
hisz a csillagok háborúja film egyik sze
replője Kalit egy Jawa törzsvezér, akinek a
törzsébe tartozott Iasa, Thdeit és az ő társa
Aved Luun. A Kalit fontosabb földrajzi
vonulatai a következők: Kalit (India, N
32° 53’ 0’’ E 74° 33’ 0’’), Gora Kalit (Ka
zaksztán, 451m magas hegy, N 49° 45’
40’’ E 67° 27’ 6’’), Kama-kalit (Burma,
N 17° 43’ 0’’ E 96° 48’ 0’’), Kalit (Mauri
tania, N 21° 2’ 13’’ W 11° 30’ 4’’), Kaliti
(Litvánia, 57° 14’ 00” N 021° 59’ 00” E),
Kalita (Irak, 36° 32’ 06” N 044° 42’ 51”
E), Kalita (Oroszország, 58° 04’ 50” N
038° 24’ 44” E), Kalita (Észtország, 58°
05’ 46” N 024° 55’ 45” E), Kality (Fehér
oroszország, 52° 16’ 00” N 025° 33’ 00”
E), Kalitz (Németország, 52° 06’ 00”
N 012° 01’ 00” E), Kalita (Ukrajna, 50°
45’ 00” N 031° 01’ 00” E), Káli Tanyák
(Magyarország, 47° 44’ 00” N 020° 16’
00” E), Kálitag (Magyarország, 47° 43’

00” N 020° 17’ 00” E), Kalitsa (Bulgária,
42° 29’ 17” N 022° 50’ 08” E), Kalitea
(Görögország, 40° 16’35” N 022° 34’42”
E), Kalitka (Lengyelország, 53° 42’ 00”
N 019° 43’ 00” E), Kalita (Oroszország,
58° 04’ 50” N 038° 24’ 44” E), Kalita
(Oroszország, 54° 45’ 26” N 033° 06’ 47”
E), Kalitar Kaur (Pakisztán, 27° 27’ 41” N
065° 46’36” E), Kalitelepak (Indonézia, 08°
21’38” S 114° 05’49” E), Kalitu (Tanzánia,
03° 55’ 00” S 033° 43’ 00” E), Kalitabog
(Fülöpszigetek, 09° 08’ 34” N 118° 07’ 15”
E), Kalita (Zambia, 14° 06’ 00” S 028° 09’
00” E), Kalitini (Kenya, 00° 59’ 00” S 038°
15’ 00” E), Kalité (Côte d’Ivoire Savanes
10° 22’ 28” N 005° 29’ 23” W), Kalito
(Uganda, 01° 50’ 00” N 033° 10’ 00” E),
Kalité (Chad Mandoul 09° 13’ 13” N 017°
10’ 15” E).
A Borcsa őshonos hétfalusi székely
családnév - nemzetségnév is- , férfi ágon
a következőképpen értelmezhető: Bor=
föld, és a csa= jó, vagyis jó föld. A me
zőgazdasági munkák (szántás, vetés)
szakrális részének táltosai, tordái (druidái)
voltak. Eldugottabb helyeken maradt meg
a név valódi alakja, így a Barcaságon
is. Női vetülete már inkább újabb kori
névképzés eredménye lehet, de egyben
kapcsolódik a Boricához is. A bor = víz
az ősi értelmében, a -csa pedig a családdal
összefüggő szótő. Egybeolvasva: Borcsa
= Vízmenti család lánya, olyan tanya
lánya, amelyik család a vizes élőhely
mentén él és tevékenykedik.
(Folytatjuk.)
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