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Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben, sikerekben gazdag áldott új esztendőt kívánunk!

Egyszer, először már, amikor még 
senki nem ismerte még itt, Leopoldus 
felkapaszkodott a dombra, amelyről 
Brassóban beszélt volt neki Francis-
cus superior, s ahonnan már napok óta 
próbálgatta gondolatban, képzeletben s 
még álmában is, hogy hangzik a rábízott 
szó. Különös látvány lehetett, amint 
előbb keletnek, majd napnyugta felé, 
aztán a síkság, negyedjére a hegyek 
felé fordulva latinul dicsérte az Urat. 
Csak a közeliek kapták fel a fejüket a 
négy Te Deum-ra, s a távolabbiak már 
csak háromszor, a még távolabbiak 
csak kétszer hallották, vagy csak az ő 
égtájuk szavát.

Mikor átadta a helyét, utódjával 
megtervezték a keresztállítást, s hi-
vatalos helyen a további terveket 
is, mert Szent Mihálynak tere kell, 
hogy maradjon e hegyaljában is. De a 
keresztet nem aszerint állították, mintha 
egy jövendő templom oltára fölött állna, 
hanem úgy, hogy a síkság felé nézzen. 
Hat láb magasan. 

Az itteni magyarok két templomába 
harangszó hívta a híveket. Ide csak a 
szó, s ez a kereszt. 

Nem sok idő telt el a kereszt állítástól. 
Hol egyik, hol másik próbálta egymásnak 
is segítve, meddig hallatszik az ige a 
kereszt tövéből. Volt, mikor 200 lépésny-
it is hagyta szállani a szót a csönd, 
amiből akkor még bőven volt, máskor 
ugyan annyira röpítette a háttérhegyek 
fuvallata. Felfele nem is kellett soká 
kapaszkodnia a gondolatnak, mert arra 
más hiten élők, más nyelvet beszélők 
éltek inkább, akik a Barra dombi példán 
felbuzdultak. Pedig az izmos arcú páter 
néha a hegy felé is beszélt, mert erre sz-
entelték fel, s megbízatását csak érlelték 
a dombig nyúló égtájak.

Nem merte senki rontón illetni, pedig 
közbirtokon volt, ami még a városbíró 
előtt is sérthetetlen, a császár számára 
is tabu volna, de hol trónol innen az! 
Pedig nem is volt olyan messze, mint 
amilyennek hitték sokszor, mert, úgy-e 
József herceg is járt már errefele. 
Na meg ennek a páternek a szava is 
messzi hallszik, s valaki látta, hogy 
a zokat a betegeket is látogatja, akik 
már elindultak odaátra. Meghallgatta 
azt is, amit a Kőbáról mondott neki a 
vén falábú, akivel valaki látta egy elmúlt 
miesnap a római sáncok mögötti török 
síroknál gyertyát gyújtani. 

A rendházból ekkor már elindították 

az írást a császárné felé, akit, ha már 
messze kerül a földről, templomos csá-
szár ként is emlegethetnek, annyi helyen 
állíttatta vissza a katolikusok templomait. 

Ez a mienk afféle misszionárius 
páter, hogy bármire képes. Láttad, 
még az arcán is uralkodik? Az ilyen-
nek nincsen messze Bécs. Pláne, ha 
igaz, hogy nem ő az egyetlen ilyen az 
országban. Tudom, hogy igaz, mert a 
világ sok királyát is tanították uralkod-
ni is, s ez csak úgy lehetett, ha sokan 
fakadtak egy tőről. Leopoldus tud az ő 
nyelvükön is, bár nem értem, miért pré-
dikál nekünk a két porkoláb kedvéért 
úgy németül is, hogy szász szavakat is 
belekever. Fontos, hogy mikor hozzánk 
beszél, a latin mellől is elfordul, s szere-
tem, ahogy a mi, Vaskarus Mihálytól 
felszedett szavainkat is ízlelgeti.

Lesz itt templom is egyszer. A 
kereszthez igazítjuk majd a falakat. 
Ha szükség, még a domb tetejét is 
elmozgatjuk. Csak az égtájakkal lesz 
valamicske gondunk, mert nem éppen 
kedvünk szerint állanak. De ebbe mi 
nem szólhatunk bele. 

A helybeliek eleinte gyanakodva néz-
ték, aztán, amikor megtudták, hogy 
Isten igéjét jött hirdetni közéjük, kíván-
csiak lettek, mit tudhat ő arról. Az itte-
ni, Luther elvein levő János papot már 
hosszú esztendők óta tudták, de ez va-
lahogy másnak mutatkozott. Pár idevaló 
már az első napján köréje került. Lehet, 
ismerhették valahonnan. Utóbb kiderült, 
hogy a városi főbíró szavakkal terjesz-
tett ajánlatai is eljutottak hozzájuk. 

Maga Seewald főbíró is többször ki-
kocsizott szemlére. Lehet, Franciscus 
superior kérésére, aki a rend pénz-
tárából megvásárolta a telket, s kereszt-
állításkor már megáldotta. Seewald 
azt is vállalta, hogy festett címerpajzsa 
védjegyként kerüljön a kereszt legalsó 
felére, pedig sokáig töprengett ezen, 
hogy méltó-e erre. Mindenesetre, sok 
szem rögzítette ezt annakidején. A gon-
dolatot befolyásolta, hogy az égtől lefele, 
vagy a földtől felfele indult-e a tekintet.

Esztendő nem telt, s imaházat 
építettek Seewald városbíró pa ran csá-
ra, s az oltárt a superior ajándékozta a 
brassói temetőkápolnából.

Karácsonykor is megtelt a kápolna, 
pedig a csodára járó vendégek már el-
maradtak. De a huszonhat lutheránus, 
akiket a bíró építkezni parancsolt volt, 
az ő istentiszteletük mellé a domb al-

jából hallgatta a prédikációt. Egyik 
éneket, amelyiket régebbecske elkért 
volt már az esztendők óta három fi-
acskájával Brassóban lakó Székely 
Jan csi, közben tanulgatták, s most a 

kereszt felé fordított tekintettel énekelt-
ék. Mások is kerültek köréjük, s nem-
csak a bodolai Béldi János ajándékozta 
miseruhát csodálták, hanem bekap-
csolódtak a felfele szálló dallamokba. 

Kovács Lehel István: Tél a havason

ady eNdre

KarácsoNy – HaraNg cseNdül...
I.
Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba’ 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 
De jó volna tiszta szívből 

– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra.
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Mátyás béla
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„A Fény Nemzetközi Éve 2015” prog-
ramsorozat keretében az Oktatási és 
Fejlesztő Intézet meseíró pályázatot hir-
detett az általános iskolák II.–VIII. osz-
tályos diákjai számára FÉNYMESÉK 
cím mel, két kategóriában: 7–10 éve sek-
nek és 11–14 éveseknek.

Iskolánkból is pályázott 3 tanuló a 
7–10 éves kategóriában (Mátyás Tímea, 
Máté Zselyke, Hajdu Anett – II. osztály) 
és 2 tanuló a 11–14 évesek kategóriá-
jában (Dumitrache Róbert Leonárd, 
Kovács András Apor – IV. osztály).

Több mint 400 beküldött mese közül 
válogathatott a zsűri, és a 49 legjobb-
nak ítélt mese bekerült a FÉNYMESÉK 
című meseantológia kötetbe, amelyek 
között olvasható a Mátyás Tímea és a 
Dumitrache Róbert Leonárd meséje is. 
Az ünnepélyes könyvbemutatóra 2015. 
december 10-én került sor a budapesti 
Mesemúzeumban, amelyre hivatalosak 
voltak a kis „meseírók” is. Tímea is részt 
vett a nagy eseményen, és bár hosszú, 
fárasztó volt az út – megérte, mert boldo-
gan tért haza a saját meséskönyvével, 
amelyből mások is elolvashatják mesé-
jét a Szemfényről.

A pályázatot segítő, támogató in-
tézmények és szervezetek: Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA), Magyar Ol-
vasástársaság (HUNRA), PIM Múzeum.

*

A szemfény
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy család, melynek neve 
Mátyás család volt. A család tagjai az 
anya – Róza, az apa – Zoltán, az ők 
szemefényük – Zsófi és a Zsófi sze-
mefénye a kiskutyája – Bodri volt.

Egy nap Zsófi és anyukája elmentek 
sétálni Bodrival a parkba. Lassan bees-
teledett. Zsófi megpillantotta Bodri 
világító szemeit. Nagyon meglepődött.

– Anya, miért világít Bodri szeme? – 
kérdezte Zsófi.

– Ilyen az ő szeme fénye. Sötétben 
világít – felelte anya.

– Miért fontos ez neki?
– Mert kell lásson a sötétben.
– De miért? – érdeklődött tovább 

Zsófi.
– Hogy őrizze a házat.
– Érdekes Bodrinak a szemfénye – 

csodálkozott a kislány – A miénk is ily-
en?

– Nem, mert mi éjszaka alszunk.
Hazafele menet Zsófi még sok 

világító szempárat látott és megértette, 
hogy a szemfény az egy kincs.

Tanuló: Mátyás Tímea – II. osztály
Zajzoni Rab István Középiskola – 

Négyfalu – Brassó megye
Tanító: Ádám Hajnalka

Fénymesék
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy Jack nevű furcsa fiú. A 
legfurcsább benne az volt, hogy úgy tíz 
éves korában elbűvölte a Nap fénye.

Egyszer megkérdezte apukáját:
– Apu, tudom, hogy ez egy furcsa 

kérdés, de... milyen fényes a Nap?
– Jack, Jack, Jack, most nagyon 

megleptél, erre még én sem tudok 
válaszolni.

– Miért? – kérdezte meglepődötten 
Jack, hiszen ő úgy gondolta, hogy éde-
sapja mindenre választ tud adni.

– Szerintem, ezt csak a tudósok tudják.
– És most én honnan szerezzek 

tudósokat!? – ordította a dühös kisfiú.
– Jack, nem azt mondtam, hogy hívjál 

tudósokat, és ne ordíts többet. – mond-
ta az apja.

– Hát jó!
Elszomorodva ment a szobájába, de 

egyszer csak támadt egy ötlete, s így 
gondolta magában:

– Ha a felnőttek segítségére nem 
számíthatok, akkor majd én egyedül 
oldom meg.

Három óra számítógép és újságol-
vasás után talált egy cikket, amelyben 
egy tudós munkájáról írtak, aki a New 
York-i egyetemen tanít csillagászatot. A 
fiú majd kiugrott a bőréből, hívta gyor-
san apukáját.

– Apu, apu, kérlek azonnal vigyél el 
engem a New York-i egyetemre! Meg-
találtam, amit kerestem.

– Jól van. – mondta édesapja 
meglepődve, nem is tiltakozott, hisz 
látta, hogy mennyire csillognak Jack 
szemei.

Ahogy odaértek, a fiú így szólt:
– Most pontosan tíz óra van, ami 

csak annyit jelent, hogy nagyszünet. 
Pár órára hagyjál itt engem, innen már 
magam is boldogulok.

– Jól van fiam, délben érted jövök.
– Itt az idő! – mondta kicsit megi-

jedve, de kihúzta magát, és belépett az 
egyetem kapuján.

Sok diáktól kért útbaigazítást, míg 
végül az egyik elmondta, hogy hol van 
a tudós dr. Hachseben.

Bekopogtatott az osztályba, várt, 
majd félénken benyitott.

– Elnézést a zavarásért. – mondta a 
kisfiú.

– Semmi baj. – felelt barátságosan a 
tudós. – Miben lehetek a segítségedre?

– Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy 
milyen fényes a Nap. – bökte ki bátran 
Jack.

A tudós mosolyogva nézett a kisfiúra.
– A Nap helyét, a napon lévő anya-

gok energiája alakítja, és a föld összes 
fényénél is fényesebb. El tudnád ezt 
képzelni?

A fiú elgondolkozott, majd csillogó 
szemmel bólintott. Megköszönte, és 
boldogan sietett édesapjához, hogy el-
mondhassa, végre tudja, hogy milyen 
fényes a Nap.

Szerintetek vajon mire gondolhatott, 
mikor elképzelte a Nap fényességét?

Tanuló: Dumitrache Robert Leonard – 
IV. osztály

Zajzoni Rab István Középiskola 
Négyfalu Brassó megye Románia

Tanító: Benedek Káplár Ildikó

fé N y M e s é K

zriK – diáKsaroK

A volt Szabó-terem bejárata

(Folytatás előző lapszámunkból.)
1977.V.7-én meg is tartottuk a pre-

miert Bácsfaluban, majd előadtuk 
V.15-én Zajzonban, V.26-án Bácsfa-
luban, VI.4-én Középajtán, VI.10-én 
Brassóban, VI.26-án Városfalván és 
Szentpálon, VII.16-án Újtusnádon, 
VII.22-én Kézdivásárhelyen. Pár napra 
rá mentünk Nagyváradra nyaralni. Aki a 
színjátszó csoportból nem tudott jönni, 
azt idejében he lyettesítettük. Azokon a 
napokon, amikor előadás volt, délelőtt 
fürödtünk Félixen, délután pedig men-
tünk szerepelni: VII.28-án Székelyhídra, 
VII.30-án Bihariba, VII.31-én Diószegre, 
VIII.2-án Semlyénre, VIII.6-án Margit-
tára, VIII.7-én Körtvélyesre, VIII.9-én 
Nagyszalontára, majd hazamenvén ot-
thon folytattuk: IX.3-án Uzonban, IX.8-

án Feketehalomban, XI.3-án Bácsfa-
luban, 1978.II.11-én Krizbán, III.19-én 
Nagybaconban, IV.8-án Nagyajtán, 
V.10-én Bácsfaluban, XI.25-én Illye-
falván.

A szereplők a következők voltak: 
Bányai Márton – Mátyás Béla, Bor-
bála (Béla felesége) – Bekey Matild, 
Irma (Béláék lánya) – Bakó Enikő és 
Kovács Mária, Etelka (Béláék másik 
lánya) – Szén Anna Mária és Székely 
Jolán, Béla (Irma férje) – Szén János, 
Rettegi Fridolin (színi igazgató) – Glied 
Rezső, Róza (szobalány) – Mátyás Ilo-
na, Rapósa Bogdán (bőrkereskedő) – 
Ábrán Domokos, Kobak (iskolaszolga) 
– Jánossy Gyula, Szendeffy (színész) 
– Szén János.

Rendező: Mercuşné, díszlettervező: 

Mercuş, Segédrendező: Mátyás Béla, 
súgó: Miklós Ibolya, ügyelő: Buda Sán-
dor.

Érdekességként megjegyzem, hogy 
az előadás azzal kezdődik, hogy Ko-
bak, az iskolaszolga a színpad elejéről 
kihirdeti, hogy vándorszínész társulat 
érkezett a településre:

„Közhírré tétetik: ...” Rettegi Fridolin 
vándorszínész helyett Rettegi Frido-
liont olvasott be.

Megjegyzem, hogy bármely mag-
yar együttes, színjátszó csoport, népi 
együttes vagy bábszínház (köztük volt 
a kecskeméti is!) vendégszereplésekor 
én voltam a házigazda.

1976-ban megkeresett Barabás Sán-
dor, a Művelődés című folyóirat akkori 
főszerkesztője, és megkért, hogy ír-
jak kismonográfiát a négyfalusi (ak-
kor szecselevárosi) színjátszásról. Ez 
meg is jelent a Művelődés 1978/10-es 
számában.

1975 után is sok helyen szere-
peltünk. Jó együttműködés alakult ki a 
kultúrigazgatók között. A településen-
ként megismert kultúrigazgatók: Csík-
szentdomokos: Kristóf Lajos, Kőhalom: 
Ştefan Gheorghe, Halmágy: Antal Ber-
ta, Alsórákos: Blanárcsik Irén, Ürmös: 
Bedő Ákos, Málnás: Papp György, 
Mikefalva: Juluián Lajos, Barcaújfa-
lu: Dani Ferenc, Pürkerec: Despan 

Luc reţia, Tatrang: Gothárd Anna, Vi-
dom bák: Nágáevschi, Nagyajta: Gaz-
dag Géza, Alsócsernáton: Gyergyai 
Ká roly, Felsőcsernáton: Jancsó (?), 
Ür mös: Bedő Ákos, Feketehalom: 
Fleischer Kata, Csíkszereda: Feren-
czy (?), Ozsdola: Lázár János, Po-
ján: Szalad Árpád, Maksa: Antal Béla, 
Kéz divásárhely: Császár (?), Nyujtód: 
György Magdolna, Lemhény: Táncos 
Klára, Homoródalmás: Oláh Béla, Ho-
moródoklánd: László János, Balán-
bánya: Barabás (?), Homoródszent-
pál: Csomor Márta, Kökös: Kiss Klára, 
Ráty: Kovács Lajos, Gelence: Bened-
ek János, Torja: Háromszékiné, Barót: 
Kaptca Mária, Városfalva: Jakab Fer-
enc, Zágon: Domokos Dezső, Csíksz-
entsimon: Bándi (?), Csíkszentmárton: 
Holló Árpád, Csíkszentkirály: Mihály 
Antal, Nagyborosnyó: Szécsi Dénes, 
Zabola: Bara László, Magyarhermány: 
Balló G. József, Gyergyószentmiklós: 
Kémenes Lajos, Szárhegy: Tódor(?), 
Gyergyóremete: Csibi Ferenc, Alfalu: 
Csegezi Ferenc, Homoróddaróc: Máthé 
Ferenc, Apáca: Bibó Margit, Újtusnád: 
Moldova István, Nagytusnád: Kosztán-
di Vilma, Székelyzsombor: Kaporné 
(?), Ilyefalva: Tökbandi Ibolya, Szent-
katolna: Mikó László, Kézdimárkosfal-
va: Cibak László, Csíkdánfalva: Szász 
János.

(Folytatjuk.)



* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési társaság – © HMMt, 2015. * issN 1582-9006 *

3. oldAlH é t f a l u2015. december 24.

 dr. beNcze MiHály

M á t y á s  e r N ő 
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Fotó: mAgdó iStván

Az orgona elhallgat. Léptek hal-
latszanak a régi falépcsőn A kántor 
meg jelenik a padsorok között, majd 
elmegy az oltárhoz, magához veszi az 
Úr szent vacsoráját, és sietős léptek-
kel megy vissza az orgonához, mert a 
szolgálatnak még nincs vége. Ő a mi 
kántorunk, a csernátfalusi evangélikus 
gyülekezet kántora: Mátyás Ernő, aki 
több mint 50 éve minden vasárnap és 
ünnepnapon hűséggel szolgálja Istent 
és a gyülekezetünket. 50 éve neki a 
vasárnap és az ünnepnap nem a pi-
henést és a szórakozást jelentette, ha-
nem a szolgálatot. Számokban ez 2600 
vasárnap és az ünnepnap, és több mint 
60 000 km, amit a szolgálat érdekében 
megtett ez idő alatt.

*
Mátyás Béla (Székelyzsombor, 1907. 

december 21.–Pürkerec, 1998. január 
2.) evangélikus lelkész és Rolik Etel-
ka (Budapest, 1912. március 17.–Pür-
kerec, 1996. december 23.) okleve-
les tanítónő házasságából öt gyerek 
született: Béla (1937. január 19.), Ernő 
(1941. július 7.), András (1943. január 
28.), Lajos (1948. június 28.) és Etelka 
(1952. május 4.). 

Mátyás Béla 1932–1973 között Pürk-
erec lelkésze volt, felesége pedig tanító 
addig, amíg a kommunisták meg nem 
fosztották tanítói állásától. Ezután az 
egyház kántora lett. Apja hivatását La-
jos fia folytatta, aki 1973–2013 között 
volt Pürkerec lelkésze.

Mátyás Ernő az elemi iskoláit Pür-
kerecen és Zajzonban végezte, 1948 
és 1955 között. A Zajzoni Egyház-
községben 1952-től 1958-ig volt kántor. 
1955-ben beiratkozott a brassói 6-os 
Líceum esti tagozatára, de sajnos nem 
tudta elvégezni, mert letartóztatták. 
1957–58-ban dolgozott a brassói Vörös 
Zászló üzemben, mint lakatos segéd.

*
1958. augusztus 18-án a brassói 

szekuritáté letartóztatta. Két hónapot, 
augusztus 18-tól október 15-ig volt a 
brassói szekuritátén, majd október 15-
én faüléses dubával átszállították a 
marosvásárhelyi szekuritátéra. Bras-
só ban tűrhető volt a kihallgatás, de 
a mikor átvették a vásárhelyi tisztek, a 
helyzet megváltozott, öt hónapi rette-
gést, kínzást kellett túlélnie. Visszaem-
lékezései szerint Bihari, Bartos, Golica 
Dénes voltak az ő kihallgató tisztjei, 
akik az éhezett farkas tekintetével foly-
tonosan mindenkiben az áldozatot ke-
res ték. Ernő legkegyetlenebb kihallgató 
tisztje Golica volt. Öt hónap alatt legke-
vesebb 10-szer vette elő a pisztolyát 
az íróasztal fiókjából, „meglövöm, mint 
egy verebet” – ezzel fenyegette azokat, 
akik nem írták alá azt, amit ő akart. 
1958. december 24-én, Karácsony este 
volt. Kivitte a tiszt kihallgatásra Ernőt, 
és leültette a padlóhoz rögzített székre. 
Látszott a tiszten, hogy nem jókedvéből 
jött munkába, mert hosszasan ásíto-
zott és nyújtózkodott. Kint nagy hópe-
lyhek hulltak, rövidesen megkondult 
a vásárhelyi templom nagy harangja, 
Karácsony estére hívni a gyermekeket. 
Mátyás Ernő papi családban nőtt fel, 
méghozzá kántor is volt. Nem tudja leír-
ni azokat az érzéseket, amelyek erőt 

vettek rajta az első fogságban töltött 
Karácsony estén. A tiszt mégis kérdez-
te tőle: „Ugye Mátyás, milyen szépen 
havaz kint?” Nagyjából csend volt, mert 
nem volt kedve beszélni, csak ásítani. 
Eszébe jutott, hogy a csomagjában van 
két csomag cigaretta, s milyen jó lenne 
az ünnepre egy csomaggal belőle. Meg 
is kérte, legyen szíves adni egy csomag 
cigarettát. Amire a tiszt az felelte kaján 
mosollyal: „Nem adhatok, mert akkor 
túl szép lesz a karácsony”. Hát így tel-
tek a napok, a hónapok a rettenetes 
szekuritátén. Vala hogy megérte 1959. 
március első napjait. Golica úr kivitette 
kihallgatásra, és nagyon kedvesen a 
tudomására hozta, hogy véget ért a 
szórakozás. Elébe tette a dossziéját, 
és szépen megkérte, hogy türelmesen 
olvassa el, és írja alá, mert ezzel véget 
ért a kihallgatás. Ernő erre azt felelte, 
hogy nem olvassa el, mert semmi ér-
telme, mert miután elolvassa, a tiszt 
még betehet 10 oldalt, úgysem ellenőr-
zi senki. Így hát aláírta, s ezzel elváltak 
egymástól örökre. Annyit még megkér-
dezett, hogy szerinte mennyi büntetést 
kap. Erre ő azt kérdezte, hogy szerinte 
mennyi büntetést érdemel. Erre azt fe-
lelte, hogy semmit, mert senkinek nem 
vétett semmit, de ahogy a rendszert 
ismeri, kb. 15–20 esztendőt. Erre mo-
solyogva a tiszt azt felelte, hát kb. an-
nyit. Igaza volt, sajnos. Március elején 
átszállították a marosvásárhelyi börtön-
be, ahol várták 10-ét, a tárgyalás kez-
detét, mert 9 napot tartott a tárgyalás. 
Március 19-én volt az ítélethirdetés, ami 
5 évtől 25 évig terjedt. Mátyás Ernőt 
20 évi kényszermunkára és 10 évi 
jogvesztésre ítélték, és teljes vagyon 
elkobzására. Megkapva az „ajándékot”, 
visszakísérték a börtönbe, de most 
már géppisztollyal. Visszaérve a cellá-
ba, mindegyikük leült az ágyra, és síri 
csendben gondolkoztak a jövőjük fe-
lett. Velük volt Opra Benedek tanát úr, 
a legjobb magyartanár Brassóból, ő 25 
esztendőt kapott. Percek múlva ő törte 
meg a csendet egy mondással, amiről 
az évek során sokan meggyőződtek, 
hogy fontos volt. Azt mondta: „Fiaim, itt 
nem a 25 évvel van a baj, hanem az a 
baj, hogy ezt emberekkel kell letölteni.” 
Ebben tiszta igaza volt.

* 
1957 februárjában Mátyás Ernő beállt 

az Erdélyi Magyar Ifjúsági Szövetség-
be, röviden EMISZ. Március 14-én este 
24 fiatal, elmentek Fehéregyházára, 
hogy másnap megünnepeljék 1848. 
március 15-ét, a Petőfi Sándor emlék-
műnél. Az emlékművet megkoszorúz-
ták, szavaltak, énekeltek, a nevüket 
beírták a vendégkönyvbe, s mint akik jól 
végezték dolgukat, hazamentek. Ernő 
bűnei közé sorolható, hogy magyar volt 
és az is maradt, hogy apja pap volt, 
hogy lelkéből gyűlölte a kommunistákat 
és az oroszokat, végül meg azt, hogy 
szimpatizált az 1956-os magyar forra-
da lommal. Ezek a vádak miatt ítélték el 
20 évi kényszermunkára. 

1959. július elején elvitték Szamos-
új várra, és itt kezdődött számára a 
pokol. Öt évet dolgozott a börtöni bút-
orgyárban, és itt kapta meg az asztalos 
minősítést, amit szabadulása után nyu-

gdíjazásáig folytatott. A gyárban 10–12 
órát dolgoz tak. Nehéz volt a munka, 
nagy volt a norma. Hat év alatt kapott 
egy 5 kg-os élelmiszer csomagot és egy 
ruhás csomagot. Az étel nagyon gyenge 
volt, úgyhogy nem az étel, hanem az Is-
tenbe vetett hit és a remény tartotta élet-
ben. Így teltek a napok, a hónapok és 
az évek a nehéz börtöni körülmények 
közt. 1964. június 23-án kivitték kihall-
gatásra egy Brassóból érkezett szekus 
tiszthez, aki tudomására adta, hogy 
rövidesen szabadlábra helyezik. Elébe 
tette a csomag cigarettát és maga elé 
egy darab papírt, nyomtatványt, ami 
arra szolgált, írassa vele alá a „besúgó” 
szerződést. Azzal indokolta, hogy a 
Román Köztársaság megkegyelmezett 
14 esztendőt a büntetésből, és ezt meg 
kellene hálálnia Ernőnek is, de Ernő 
határozottan visszautasította. Erre a 
tiszt visszavette a csomag cigarettát és 
a papírt. Ernő erre azt mondtam, ha ez 
az ára a szabadulásának, inkább ma-
rad, a börtönben pusztuljon el, de ak-
kor sem írja alá. Hála az Istennek, hogy 
megérhette június 25-ét, a szabadulá-
sa napját. Csak akkor volt biztos, hogy 
szabad, amikor a vonat elindult Brassó 
felé, mert nem bízott a gyilkos gazem-
berekben. 

*
Június 15-én hazaérkezett, a család 

nagy örömére. Két legkisebb testvére, 
Lajos és Etelka meg sem ismerték, 
hiszen ők kicsik voltak, mikor Ernőt 
letartóztatták. A legelső dolga az volt, 

hogy apjával kimentek a templomba, 
az oltár előtt hálát adtak Istennek, hogy 
hat éven keresztül vele volt, nem hagy-
ta el, és végre megsegítette, hogy haza 
jöhessen. Utána az orgonához ült, hogy 
lássa, még tud-e az orgonán játsza-
ni. Hát minden úgy ment, mint azelőtt, 
mert az ember, amit jól megtanul, azt 
sohasem felejti el. Rövidesen munkába 
állt a Fa és Bútor Szövetkezetben, itt 
dolgozott egy és fél évet, majd átment 
a Gyógyszerraktárba, itt dolgozott négy 
évet, innen átment az Építészeti Líce-
umba, itt dolgozott 33 évet, mint kar-
bantartó asztalos, innen nyugdíjazták 
2002-ben. 

*
1965. október 30-án megnősült, 

feleségül vette Papp Irént (Brassó, 
1946. június 26.–2011. május 26.), 
házasságukból két lányuk született, 
Irén (1966. június 12.) és Katica (1969. 
május 24.). Mindkettőjüknek van egy-
egy gyermeke: Irénnek Ibolya, Kat-
icának Palika. Így még van két szép 
unokája. 1965. július 26-án átvette a 
kántori szolgálatot a csernátfalusi Evan-
gélikus Egyház templomában. Ezt vég-
zi most is. 50 éves kántori szolgálatot 
nem sokan tudnak felmutatni Erdélyből. 
2015. augusztus 9-én ezt ünnepelte a 
csernátfalusi gyülekezet.

*
Tisztelt Mátyás Ernő kántor Úr! 

Népünk érdekében kifejtett munkája 
megbecsüléseként fogadja a Zajzoni 
Rab István díjat! Isten éltesse!
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 Nádudvary györgy
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fé N y M e s é K

Az Erdélyi Kárpát Egyesület brassói 
turistái mikulástúrát szerveztek vasár-
nap, 2015. december 6-án. A huszon-
egyfőnyi csapatot a csernátfalusi 
Hát  tetőn magas, ezüstszínű, hosszú 
szakállas Mikulás várta és vezette a 
Garcsin völgyébe, a Pünkösdi Rózsa 
menedékházhoz. Kellemes illatok ter-
jengtek a menedékház udvarán. Balázs 
Mihály barátunk már főzte az íny-
csiklandozó délebédet, egy nagy üst-
ben. Jól esett a forralt bor, a fahéjas tea 
a szikrázó napsütéses de fagyos de-
cemberben, a Nagy-kőhavas lábánál. 
Turistáink ügyes kézművesei nekilát-
tak karácsonyi díszeket, koszorúkat, 
ajándéktasakokat, gyertyatartókat ké-
szí teni természetes anyagokból: tobo-
zokból, fenyőágakból, galagonya ter-

méséből. Az eredményes munka után 
jól esett a Misi főzte finom babgulyás. 

A bőséges, ízletes ebéd után a Mi-
kulás percei következtek. Ajándékaival 
az egészséges életmódra is felhívta fi-
gyelmünket. Puttonyából mindenkinek 
jutott különféle zöldség, mandarin, egy 
kis csoki kiséretében. Virgáccsal ösz-
tönözte jövőbeni túrázásra azokat, akik 
az idén az átlagosnál kevesebbszer 
jöttek el találkozóinkra. 

A Mikulás szerepét kitűnően ala kította 
Vajda Péter tagtársunk. 

Mikulástúránk élményszerűen sikeres 
volt, megerősítette baráti kapcsolatun-
kat, hozzájárult, hogy a jövőben jobban 
figyeljünk egymásra. Külön is köszön-
jük a rendezőknek: Mihály Melindának 
és Illyés Károlynak.

„Élmény volt számunkra, hogy méltó 
módon ünnepelhettük meg november 
13-án a magyar nyelv napját. Iskolánk 
rendhagyó módon ünnepelte meg ezt 
a napot.

A felső tagozatos és a középiskolás 
diákok osztályonként vettek részt a 
Simon Enikő, magyartanárnő által 
összeállított versenyen. 

Ez a verseny hat próbából állt. Előbb 
a három játékos a nyelvi feladatokat 
tartalmazó feladatlapot kellett mego-
ldja. Megfigyelőtanárok pontozták a 
csapatmunkát. Minden osztály válasz-
tott egy zsűritagot, aki nem vett részt 
a feladatlap megoldásában, hanem 
a javításban segített a tanárnőnek, il-
letve minden osztályból egy fiú és egy 
lány zenei anyanyelvből vizsgázott. 
András Csilla zenetanárnő egy magy-
ar népdalt tanított nekik, amit elő kel-
lett adniuk, előbb a tanárnőnek majd a 
diákközönségnek.

A feladatlapok érdekesek voltak. 
Nagyon meglepett osztályunk össze-
tartása és együttműködése. Mindenki 
beleadott mindent, amit tudott. Minden-
ki törekedett arra, hogy jól teljesítsünk, 
és, hogy nyerjünk. Az utolsó meg-
próbáltatás a nyelvtörő volt. „Te tetted 
e tettetett tettet? Tettetett tettek tettese 
te!” harsogta osztályunk, amikor bejött 
a zsűri, hogy meghallgasson. Nem is 
volt hiábavaló a fáradozásunk, mert 
második helyezést értünk el. A XII. 
osztály lett az első.

Az esemény tetőpontja talán az 
volt, amikor a román anyanyelvű 
romántanárnő mondta el a nyelvtörőt. 
Sikerült elmondania hibátlanul, ezért jó 
nagy tapssal díjaztuk.

(Székely Anna-Zsófia, X. osztály) 
*

„A magyar nyelv napján a játékok 
összehozták az osztályunkat és meg-
éreztük a csapatmunka örömét. Min-
denikünk élvezte a játékokat, és a 
nyelvtörőt még most is tudjuk és mon-
dogatjuk.” 

(XII. osztály)
*

„A magyar nyelv napja érdekes volt, 
és nagyon jól telt. Nagyon érdekesek 
és játékosak voltak a feladatok. Az 
énekversenyen nagyon sokat ka-
cagtunk. Nekünk a nyelvtörő tetszett 
a legjobban, mert érdekes volt a 
szövege. Fekete bikapata kopog a pe-
pita patika köveken.

A III. helyezéssel is nagyon meg 
vagyunk elégedve, hiszen nagyon szo-
ros küzdelem volt. Iskolánk Szülőbi-
zottságának köszönhetően jutalomban 
is részesültünk. Nyereményünk egy 
fából készült kincses ládikó, egy kép-
keret, egy kulcstartó és egy nagy zacs-
kó édesség volt. A ládikót és a kép-
keretet azóta Kovács Tünde tanárnő 
irányításával népi motívumokkal dí szí-
tettük.” 

(Kapitány Partin Tímea és 
Csáka Zsuzsanna, VII. osztály) 

Vetélkedő a Zajzoni Rab István Középiskolában a Magyar Nyelv Napján
2015. november 13-án.

Fénymesék
Egy nap, otthon számítógépeztem, 

amikor ez elkezdett világítani, és egy di-
menziós átjáró lett belőle. Képzeljétek, 
elvitt Fényországba, ahol találkoztam a 
fények urával.

– Nagy gond van fiam. – mondta a 
fények ura.

– Miféle gond? – kérdeztem.
Erre ő így felelt:
– A rettenetes sötétségszörny kisza-

badult.
– A rettenetes sötétségszörny!? – 

kiáltottam ijedten.
– Igen, úgy, ahogy mondod.
– Akkor én legyőzöm azt a szörnyet! 

– mondtam bátran.
– Jó, gyere készítsünk fel a harcra.
Kis idő múlva kaptam egy fény 

páncélt, kardot és pajzsot. Hamarosan 
elértem a szörny barlangját.

– Nem fogsz te engem legyőzni ! – 
ordította a szörny.

– De fénykardom van. – s kihúztam a 
kardot a tartójából.

– Neeee! – ezt nem bírom!
Persze, hogy nem bírta. Amint a 

fénykardot meglátta szétfoszlott pilla-
natok alatt.

– A szörny legyőzve. – jelentettem.
– Ügyes! – mondta a fények ura. Ki 

kell tüntetni ezt a bátor fiút.
Megköszöntem az átadott díjat. 

Később megépítették a dimenziós ka-
put, így könnyebben érhettem haza.

Otthon minden a régi kerékvágásban 
haladt tovább, csak én tettem néha-
néha kisebb utakat a dimenziós kapun 
keresztül.

Tanuló: Kovács András Apor 4. osz-
tály

Zajzoni Rab István középiskola Négy-
falu, Brassó megye, Románia

Tanító: Benedek Káplár Ildikó

A csodálatos napfény
Reggel mikor felébredtem és kinyitot-

tam a szemem, – hát mit látok? Egy 
ragyogó fényt. A napocska mosolygott 
rám.

– Kelj fel! A hasadra sütök! Gyere 
játszani!

Mentem is gyorsan, nehogy valamiről 
lemaradjak. A napocska vidáman tán-
colt a fejünk fölött. Egyszer csak egy 
nagy fekete felhő jelent meg. A napocs-

ka elkeseredett.
– Fussatok gyermekek, mert jön az 

eső! – kiáltott le onnan fentről.
A gyerekek elszaladtak.
– Viszlát, napocska! Holnap találko-

zunk! – kiáltották vissza.
Tanuló: Hajdu Anett – II. Osztály
Zajzoni Rab István Középiskola – 

Négyfalu – Brassó megye
Tanító: Ádám Hajnalka 

Peti és a Nap fénye
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy kisfiú, akit Petinek hívtak. 
Egyik nap, mikor Peti iskolába ment, 
a szemébe sütött a nap erős fénye. 
Mamától ezt kérdezte Peti:

– Mama, miért süt a nap a szemem-
be?  

– Mert a napfényre szükségünk van – 
válaszolta mama.

– De miért süt ilyen erősen? – 
érdeklődött Peti tovább.

– Azért, mert örül, hogy lát téged.
– Jobb lenne, ha nem sütne a nap! – 

mondta Peti. 
A Nap megharagudott Petire és 

másnap, amikor a Hold aludni tért nem 
sütött ki többé. Mikor Peti felébredt, 
nagyon meglepődött.

– Mama, miért nem süt a nap? – kér-
dezte.

– Biztosan megharagudott a tegnapi 
viselkedésed miatt – válaszolta mama.

Peti ahogy kilépett elesett.
– Áuuu... jajdult fel.
Az iskoláig botladozott. Peti nekiüt-

között az ajtónak. Ahogy belépett az 
osztályba, nem látta hol a padja. A 
tanító nénit sem látta és a táblát sem. 
Egész nap csak ültek a sötétben. At-
tól a naptól kezdve soha nem zavarta, 
hogy szemébe süt a nap. Nagyon örült 
a Napnak.

Tanuló: Máté Zselyke – II. osztály
Zajzoni Rab István Középiskola – 

Négyfalu – Brassó megye
Tanító: Ádám Hajnalka 
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