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7 8 0  é v e s  a  D i p l o m a  A n d r e a n u m
II. Endre királyunk 1224-ben bocsátotta 

ki a Diploma Andreanum-ot, a „szászok 
a rany szabadságlevelét”, amellyel lét re-
hoz ta Európa első – jogi alapokra hely-
ezett – területi autonómiáját. De lássuk az 
e lőz mé nyeket...

*
A Szentföldön 1198-ban alakult Német 

Lo vagrendet (Domus hos pitalis Sanctae 
Ma riae Theutonicorum in Ierusalem, Je
ruzsálemiNémetekSzűzMáriárólnevezett
Ispotálya – betegápoló közösségnek in dult 
a rend 1118-ban, 1198-ban lo vag rend dé 
alakult) II. Endre 1211. május 7-ike után 
hív  ta be Ma gyar országra és a Barcaság 
te rületére telepítette őket. A rend fel a da ta a 
ku nok elleni védelem, a határok meg e rő sí-
tése, gyéren lakott vidék te le pe sekkel való 
be népesítése volt, valamint a katolikus hit 
ter  jesz tése a ku nok között és területi hó dí-
tá sok voltak.

Lovagrend uralta vidék határait is II. 
End re tűzte ki: a halmágyi vár gyepűjétől a 
gál ti vár gyepűjéig, onnan Miklósvár gye-
pű jéig, majd az Olton felfelé a prázsmári 
pa tak beömléséig, aztán fölfelé e patak e re-
detéig és a Tömös és Barca vize e re de té ig, 
és vissza Halmágyig.

Ezt a Barcaságnak nevezett területet 
pusz tának és lakatlannak ír ja le az oklevél. 
A király örök birtokba adta a területet, a 
lo vagok szabad vá sárt nyithattak, adót, 
füst pénzt nem fizettek, maguk választották 
bí rá  ju kat és azon fölül csak a király fenn ha-
tó sága alatt álltak. A kunok ellen fa várakat 
és favárosokat építhettek. A földben talált 
kin cseken 50%-os a rányban osztoztak. 

A rend, nagymesterük, Hermann von 
Sal za vezetésével, hozzá is fo gott a föld 
be te le pí téséhez és a kunok elleni hada-
kozáshoz. A lo vag rend del szász telepesek 
is érkeztek. Már 1212-ben új kiváltságot 
nyer tek a ka ma ra haszna adójának 
könnyítésével, és új bir tokot is: Ke reszt
várt (Cruceburg, Kreuzburg) az eredeti 
határokon túl.

A rend hódításai kiválóak voltak, a király 
a Dunáig terjesztette bir tokát. S mivel a lo-
vagrend szervezete hármas tagolódású volt: 
a lo va gok (fratres milites vagy pug nan tes), 

papok (fratres orantes vagy capellani) 
és szol gáló testvérek (fratresservientes 
vagy laborantes), a nyugati ke resz  tény ség 
(római katolikus vallás) hamar el terjedt a 
Barcaságon és a meg hó dí tott te rületeken.

1213-ban Vilmos erdélyi püspök a rendre 
ru házta a plébánosok kinevezési jogát az 
é pítendő templomokhoz. A kinevezett plé-
bá nost azonban kötelesek voltak bemutatni 
a püspöknek. A Bar ca sá gon beszedendő 
ti zedről is lemondott a püspök, de rende-
lete ha tálya a lól kivette a Barcaságon lakó 
ma gya rokat és székelyeket (csángókat?), 
a kik azután is az er délyi püspökségnek ki-
szol gáltatták ki a dézsmát. A ki vált sá gokat 
a pápa 1218. április 19-én erősítette meg. A 
pápai rendelet sze rint a plé bá nos je löl te ket 
azonban nem az erdélyi püspöknek, ha nem 
az eg ri püs pök nek kel lett bemutatni – így a 
Barcaság 1218-tól az egri püs pök ség fenn -
ha tó sá ga alá került.

1221-ben II. Endre rendelkezett az el fog-
lalt várföldek vissza vé te léről, a vég re haj tás 
előtt azonban III. Honorius pápa köz ben-
járására ezt a Német Lovagrendre nem 
vo natkoztatták, sőt még újabb ki vált sá go-
kat kapott a királytól: a szabad sószállítás 
jo gát az Olt és a Maros vi zén, valamint azt, 
hogy a saját jobbágyaik vámfizetés nélkül 
u tazhattak.

1223-ban a pápa három bullában rendelt 
el egy önálló es pe res ség felállítását a Bar-
ca ságon. Ez az esperesség közvetlenül 
a pá pától füg gött volna, sem az erdélyi 
püs pök, sem az esztergomi érsek nem gya-
ko rol hatott felette joghatóságot.

Az erdélyi püspökségből tehát kivált a 
sze beni dékánság és pré post ság, valamint 
Bar caság területe, amelyet az esztergomi 
ér sekség alá ren deltek.

Raynald erdélyi püspök emiatt össze tű-
zésbe került a lovagokkal.

III. Honorius pápa 1224. április 30-án 
négy bullát adott ki a Né met Lo vag rend del 
kapcsolatban. Az elsőben en ge del mes-
ség re intette a pap ságot és a la kosságot, 
a bar casági dékán irányában. A második 
ok le véllel a bar ca sá gi dékánra ruházta a 
Bar ca ság egyházi tör vény ke zé sé nek jogát. 
A har madikban a szentszék védelme alá 

he lyez te a Bar ca sá got, 
s megtiltotta a ma-
gyar országi és erdélyi 
ér sekeknek, püs pök-
nek az egy házi bírói 
ha talom gyakorlását. 
A negyedikben a pápa 
a Barcaságot köz-
vet le nül a pápai szék 
u ral ma alá rendelte.

Hogy a korábban 
Sze  ben vidékére be te-
le pített szászok (1103, 
1148) viszonyát ren-
dez ze a Lo vag rend,
a Német Lo vag renddel behozott szá szok 
és a magyar állam között, II. Endre 1224-
ben kiadta a Diploma Andreanumot. A 
kiváltságlevél megszüntette a szász föl dön 
még létező kisebb ispánságokat és a szá-
szokat a magyar u rak közül kinevezett sze-
beni ispán alá rendelte, betartva a szub szi -
di a ri tás elvét. Kisebb ügyekben a szászok 
sa ját bírái ítélkeztek, nagyobb ü gyek ben 
a sze beni ispán. A régi ispánságok helyén 
hét szász szék a la kult meg. Az Andreanum 
ér telmében Szeben vidéke a szász kö zös-
ség birtokává vált, és területén senki sem 
él hetett nemesi előjogokkal. Királyföldnek 
(Fundus Regius, Königboden) nevezték 
el a szászok területét és olyan fejlődést 
in dult el, amely 700 éven át biztosítani 
tudta a szász nép fennmaradását. A király a 
ki vált ságolt területet a szászok közös tu laj-
do nának tekintette és lemondott háramlási 
jo gáról, vagyis a kihalás vagy hűtlenség 
e se tén gazdátlanná vált föld szabad el a do-
má nyozásáról. A szászok kötelesek voltak 
a király számára 500 katonát állítani és 500 
már ka adót fizetni. Az adórendszer globá-
lis volt és a szász közösség saját tisztviselői 
szed hették be. A kiváltságolt terület lakói 
ma guk választhatták papjaikat, valamint 
bí rá ikat és a szász szokásjog szerint ma-
guk í tél kezhettek. A szabad vásártartás és 
ke res kedelem jogát is elnyerték, sőt saját 
pe csét tel is rendelkeztek.

*
A szászok kiváltságait a magyar 

királyok és az erdélyi fejedelmek 22-szer 

erősítették meg a történelem során. A szász 
autonómia ki alakulásában az 1486. év volt 
alapvető fon tosságú. Ekkor Mátyás király 
ki ter jesz tette az Andreanum kiváltságait a 
Királyföld e gész területére és ezzel létre-
hozta az er dé lyi szászok önkormányzati 
szervét, a Szász Egyetemet vagy Univer
zitást (UniversitasSaxonum, Sächsische 
Nationsinuversität), amely évszázadokra 
meg ha tározta a szász társadalom kereteit. 
De ez már egy másik történet...

*
A német lovagrend hódításai azonban 

egy re intenzívebben lettek, az el fog lalt bir-
to kokat fegyveresen próbálták megtartani. 
A lovagok ön álló államiság kiépítésére tö-
re kedtek, kővárakat építettek, és a leg ma-
ga  sabb pápai kiváltságokra hivatkoztak.

II. Endre 1225 tavaszán, Keresztvár be-
vé tele után, fegyveres erő vel kiűzte őket a 
Bar caságból (eh hez természetesen Gertrúd 
1213. szep tember 28-iki halála is köz re ját-
szott, hisz a rend elveszítette leg fon to sabb 
ma gyarországi tá mo ga tó ját).

Ezt követően a Német Lovagrend a 
Bal ti kumban telepedett le és sa ját államot 
a la pí tott.

*
A Német Lovagrend tizennégy esz ten-

dős barcasági tar tóz ko dá sa alatt je len tős 
ha tást gyakorolt a vidék, Erdély, de az 
egész or szág fej lő désére is, különösen a 
várak é pí tése terén.

(Folytatás a 2. oldalon.)
Kovács Lehel István
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2. oldal H  É  T  F  A  L  U X. évf. 8. szám

Tájszavak: U, Ú, Ü, Ű

K a l e n d á r i u m

K i s s  Á r p á d  n a p l ó j a

• ugya: igen, úgy 
• ugyanvalóst: szintén 
• ujan: olyan 
• unyan: olyan 
• ursziló: rossz szellem 
• uruság: orvosság 
• uzmora: zúzmara 
• ülü: héja, vércse 
• üsmerszik: látszik 

(Folytatás júliusi lapszámunkból.)
Elhagyva mindenünket, egy-egy cso-

mag gal kezünkben indultunk a tram váj-
hoz: én, nőm, Ilona, Margit leányaim, Bí ró 
László káplár Ilona lányom je gye se, Szabó 
Mári szolgálónk.

A tramváj már nem közlekedett, így gya
log, a csomagokat kezünkbe ci pel ve, nagy 
melegben mentünk egész Bras só ig. Itt már 
akkor óriás menés és moz gás, menekülés 
volt mindenfelöl. Út köz ben elmaradtak 
Etus, Mili, Irén és Viktor, Jo lánka velünk 
jött.

Korán reggel (augusztus 28.) izentünk 
Bé láékhoz, ők még akkor semmit sem 
tud tak. Később, 6 órakor indult Viktor 
sze kérrel Brassóba, mikor Béláéktól a 
négy nagyobb gyermeket magukkal vit ték a 
vasúthoz, ahol összetalálkoztunk és együtt 
indultunk útra.

Östvére (augusztus 18.) érkeztünk meg 
Hé jasfalvára, ahol kiszálltunk és Mi há lyi 
Olgánál megháltunk. Igen szívesen fo
gadtak. Másnap, augusztus 29én reg gel 
megérkezett Etus, Mili, Irén és a ki sebbik 
Viktor, akik az utánunk induló vo nattal 
indultak, aug. 28án östvére Se ges várra 
értek, ahonnan 29én reggel vissza jöttek 
Héjasfalvára és innen dél ben együtt in-
dultunk tovább.

Szerencsénkre Héjasfalván nem me ne
külő, hanem személyvonatra ültünk, a mely 
gyorsabban haladt, mint a me ne külők 
vonata. Útközben utolértünk és elkerültünk 

egy olyan menekülő vo na tot, amelyen 
Béla, Rózsika és a kis Ban di plusz Annus 
és két leánykája volt. Bé láék Gyéresen 
leszálltak és Mi hály fal vára mentek. Annus 
a két lánykával to vább ment és szeptember 
1re érkeztek meg Maglódra.

Béláék a kiszállás következtében nagy 
gyöt relmet álltak ki, nem volt hely a me ne-
külő vonatokon, csak egy kalauzi fül ké ben 
utazhattak tovább és csak szep tem ber 3-án 
érkeztek meg Maglódra. Ott a kis Bandi 
beteg lett. A nagy Viktor és fia Árpád elma-
radtak még otthon, mert Viktor szekérrel 
előbb a Béla 4 gye re két, azután Denesné 
anyját vitte Bras só ba, harmadszor meg  
szekeret rakta meg mindenféle csomag-
gal, hogy el hoz za Segesvárig, ott vonatra 
tegye, a lovat és szekeret ott eladja. Ma, 
szeptember 5én ezekről csak még annyit 
tudtunk, hogy aug. 19én útban voltak a 
sze kér rel és hogy Árpád fia a két fiával is 
velük volt.

Sánek Gyula vejem, aki szintén E tu sék
kal indult el Brassóból és Hé jas fal ván 
csatlakozott hozzánk, csak Se ges vá rig jött 
velünk, mert a megyei hivatal ott helyez-
kedett el és ő is ott maradt, de aug. 29tő 
máig (szept. 5) róla nem tu dunk semmit.

(Folytatás a 4. oldalon.)
Kiss Árpád

(Folytatás az 1. oldalról.)
Entz Géza szerint a Német Lo vagrend 

vá rai ,,Erdély, sőt az egykorú Ma gyar or
szág legkorszerűbb várai le het  tek, s egy
séges, magas színvonalú vé delmi rend szert 
alkottak e fontos te rü leten” Az öt lovagvár 
(Marienburg – Föld vár – a Német Lova-
grend fő bar ca sá gi vá ra volt, Szűz Mária, 
a rend vé dő szent je nevét vi selte: castrum 
Sanctae Ma  riae; Kreuz burg – Ke reszt
vár; Ce ta te a Neam ţu lui – Rucăr falutul 
északra; Fe  ke tehalom; Bra sovia vagy 
Höltövény, cast ri Helt wen, Heldenburg 
– még vi ta tott) belső ká  pol nák kal volt 
ellátva a val lás gya  kor lá sa szempontjából, 
de a lovagok a te  le pü lé se  ken is építettek 
temp lo mo kat, vagy u ta sí tásokat ad tak 
templomok é pí té sé  re. Entz Gé za szerint: 
,,A Barcaság kő egy házai mind 1200 
után lé te sül tek, még pe dig a lo  vag rend 
odatelepítésével kap cso lat ban.”

A lovagrend kiűzése után II. Endre ki-
vált ságos jogokat adott a szász te le pe sek-
nek, hogy elválassza őket a Lovagrendtől, 

ki  egészítette te rületeiket és ön ren del ke zést 
biz  tosított számukra.

*
 A Diploma Andreanummal meg te-

rem tett területi autonómia olyan modellt 
szol gál tatott, amely hét év századon át biz-
tosította meg  ma radásukat, önazonosságuk 
meg őr zé sét, és ezt csak a román kommu-
nizmus tudta tön kretenni.

Számunkra – erdélyi magyarok – 
számára is követendő lehetne a barcasági 
szász meg ma  radásmodell, és ezt a jogi 
statútumot ma ga sabb szintű jogforrások-
nak is biztosítani kel le ne.

Ezért szükségszerű és áldásos az a 
kez de mé nyezés, amely a Magyarok Vi-
lág szö vet sé  ge védnöksége alatt, az An-
dreanum 780 é ves évfordulója al kal má ból, 
a ugusztus 26-án Négyfaluból,, kerékpáros 
zarándoklat for májában a Székelyföldön 
át Budapestre, majd Brüsszelbe indulva az 
au to nó miák EU-s alkotmányba foglalását 
célozza meg.

Kovács Lehel István

7 8 0  é v e s  a  D i p l o m a  A n d r e a n u m

Pár éve az egyik ismerősömnél láttam 
egy érdekes, művészi odafigyeléssel és 
gond dal készített díszt, aminek alapanyaga 
a sokat elbíró papír. Ezt akár előre meg raj-
zolt vonalak mentén, akár az alkotó fantázia 
pil lanatnyi sugallatára hallgatva kivágják, 
és így készül el ez a sokszor csipkére em-
lé kez tető munka, amely magában is szép 
u gyan, de igazi értékét úgy fedezhetjük fel, 
ha „kontrasztoljuk”, vagyis ha a világos 
szí nű papírból készült díszt sötét háttérre 
tesszük, és fordítva.

Néha nem csupán a csipkévé lyuggatott 
pa pírlapoknak, hanem az eseményeknek is 
szükségük van a tőlük élesen elütő hát tér-
re, hogy jelentőségüket, igazi üzenetüket 
ro hanó életünk elkopott antennáival fogni 
tud juk. Letűnt augusztusok naptárlapjait 
bön gészve, így tevődik egymásra – az intő 
„kontrasztolás” minden erejével – két 23-i 
dá tum. S a kettő között nem kevesebb, mint 
376 év.

*
Az első augusztus 23. az 1572-es év-

szá mot viseli, és nem más, mint az emberi 
ke gyet lenségnek, a másság el-nem-fo ga-
dá sá nak – mai kifejezéssel élve: az in to-
le ran ci ának – iskolapéldájaként elhíresült 
párizsi Szent Bertalan éjszakai vérengzés 
i dőpontja.

A Luther által az egyház megújításának 
cél jából, fél évszázaddal korábban elindított 
re formáció már rég túlnőtte a jámbor egy-
ház-rendezés állapotát. Mint már annyiszor 
meg történt, a politikum sokkal földibb ér de-
kei kisajátították a nemes gondolatokat, és 
ennek megfelelően a fölhasznált esz kö zök 
is megváltoztak; keményebbek, ke gyet le-

nebbek lettek. Ekkor már a pro tes tan tiz mus 
sem volt egyszerűen csak a Luther és Kál -
vin által megálmodott tisztulási folyamat, 
ha nem egyre inkább a hatalmat gyakorló 
„ka tolikusokkal” kérlelhetetlenül szem ben-
ál ló „protestáns” ellenzék egyik kifejezési 
mód ja. Azé az ellenzéké, mely titokban, 
de he lyenként már teljes nyíltsággal is a 
ha ta lom átvételére készült. És amellyel le 
kellett szá molni. 

Ilyen leszámolás történt 1572. augusztus 
22-ről 23-ra virradó éjszaka Párizsban is, 
a mikor a Szent Bertalan-éji vérengzés so-
rán csak a francia fővárosban több mint 
há  romezer protestáns személyt mé szá rol tak 
le, de a zavargások a következő na pok-
ban Párizs környékére is kiterjedtek, és 
e zeket az eseményeket is beleszámolva, a 
tör ténészek 20.000 áldozatról beszélnek. 
Eh hez a szörnyű vérengzéshez a „keretet” 
Me dici Margit és III. Henrik navarrai király 
es küvője szolgáltatta, ezért emlegetik még 
a párizsi vérnász néven is. Nem készült 
pon tos statisztika arról, hogy az áldozatok 
között hány ártatlan gyermek, a politikához 
nem értő jámbor háziasszony vagy de rű sebb 
napokról álmodó elfáradt idős ember volt, 
viszont a kor szokásait ismerve biz to sak 
lehetünk afelől, hogy a gyilkos mar ta ló cok 
nem csak a fegyverrel ellenálló meg lett fér-
fiak vérét ontották. Az intolerancia – legyen 
bár vallási, faji vagy egyéb ter mé szetű – 
nem volt válogatós akkor sem, mint ahogy 
ma sem az. És jaj a le győ zöt tek nek …

* 
A párizsi vérnász sötét, vérgőzös, ke-

gyet len türelmetlenségtől gyűrött hátterére 
most hadd helyezzünk egy világosabb 

au gusz tus 23-át is: 1948. augusztus 23-án 
Ams terdamban megalakult az Egyházak 
Vi lágtanácsa, az a szervezet amely a világ 
egy házai között hasonló szerepet kívánt föl-
vál lalni, mint az államok között az ENSZ. 
Az Egyházak Világtanácsának meg a la ku-
lá sával egy olyan folyamat ért véget, amely 
majd egy évszázaddal korábban kezdődött, 
és abból a felismerésből táplálkozott, hogy 
az embereknek – vallási téren is – meg kell 
ta lálniuk az egymás melletti minél békésebb 
meg férés arany középutját. Az ökumenikus 
moz galom feltétlen sikerként könyvelheti el 
az Egyházak Világtanácsának meg a la ku lá-
sát, amely bár még nagyon messze áll at tól, 
hogy kitűzött célját elérje, mégis komoly 
biz tosítékot jelent arra nézve, hogy Szent 
Ber talan éjszakája ne ismétlődjön meg. Leg-
a lábbis ne a keresztyénségen belül.

*
Említettem, hogy a két augusztusi e se-

mény között 376 év telt el. Bizony, az 
em be riség felnőtté válása nehéz és lassú 
fo lya mat. Remélem viszont, hogy ez a fo-
lya mat előbb-utóbb meghozza a túléléshez 
szük séges bölcsességet s annak gyümölcsei 
kö zött az igazi toleranciát is.

Török László lelkipásztor



Múlt századfordulós fényképek hétfalusi 
arcokat isőrizneknemcsakviseletet.A
fényképészelékészülveünneplőbevágták
magukatmikéntkortársainktöbbségesem
szeretihaéleteközönségespillanataiban
örökítikmeg.Ámkorántsemigaz,hogy
azótasemminemmozdultvalamerre.Azok
aképekmellémostaniakatcsúsztatok,csak
arravigyázva,hogynagyjábólugyanolyan
korúakkerüljenekegymásmellé.Azarcok
közöttazidőszázesztendőnyitelébbdöc
cent,deazöregekképeerrőlhallgat(akárc
sakakisgyerekeké).Nemígyaközépső,az
„érett”korosztályé.Aszázévvelezelőtti
arcontöbbazemberiméltóság,atekintet
nyiltabbsavonásokhatározottak.(Nem
aztvallom,hogyehhezképestnézzenek
tükörbe,denemcsakaképmásaváltozás
hordozója.)Lehet,hogyBoldogasszony
hava,SzentIstvánKirályhavaalkalmasa
lélektükrétfigyelgetnisatisztailyenkor
fontosmérce.
Denemcsakazarconéltekezekavo

nások,hanemmeghatároztákazéletets
szétömöltekateljeskörnyezetre:alelkire,
aszellemire,azanyagira.Maradjunkaz
utóbbinál,merteztalánkézzelfoghatóbb.
AszázévvelezelőttilakóházHétfaluban

isfelhalmoztaazelőzőidőtapasztalataits
úgynyújtottpontosankörülhatároltotthont
acsaládszámára,hogyközbennyiltés
„olvasható”maradtaközösségszámára.
Anyiltságésazártságkettősségét,azel
határolásésahívogatássugallatávalviselte
aházmellőlapajtafeléfutótornácis.De
a lakótér,azudvar,agazdaságiépületek
mindenporcikájánakpontosfunkciójasennél
fogvapontosjelentéseisvolt.Jelentésevolta
méretnek,azanyagnak,adíszítésnekis.
Acsaládalapfoglalkozását,gazdaságát,

nagyságát lehetett„kiolvasni”aházbóls
alakónevesemvolttitok,hiszazatető
homlokzatondíszeleghetett,nemzetiségét
többféleképpenisközölték:arománoka
tetőkereszttelvagyahomlokzatiikonnal,a
magyarokajellegzetesnekszámítódíszítéssel.
Máraalakóházközösségenbelőlijelen

téshordozószerepeahajdanihozképestna
gyonkorlátozódott:legfontosabbharsogó
jelentéshordozásaacsaládvagyonihelyze
tévelkapcsolatos.
Nemkellettésnemlehetettálcázniatar

talmakat:semalakóház,semaviselet,sem
viselkedéssegítségével.
Kegyetlenvolnahozzánkasors,haszáz

esztendőalattsemmisemváltozottvolna
körülöttünk,deazarcokrólneajóporladjon.

Hochbauer Gyula
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K o v á c s m e s t e r s é g  H é t f a l u b a n
(Folytatás júniusi lapszámunkból)
Teherhúzásra, igásállatkéntHétfaluban

leginkábba lovathasználják.A lónaka
lába,hanincsmegpatkolva,akkornemtud
feszíteni,csúszikakövön.Haapatkóleesik
ésnemtesznekmásikathelyébe,elvásika
patájaésmegsántul.Egylópatkoláskétórát
tartésjóagazda45hetenkéntcseréltetia
patkót,mindanégyet.Afájóslábúlovaknál
23hetenkéntkellettkicserélni.Mindenko
vácsismeriapatafelépítését.Alókörömbe
apatkótnemlehetettakárhováfelszegelni,
vanegyfehérdunga(csík)akörmönkörbe,
csakaddiglehetettérinteniakörmöt.Ha
bennebbütiaszeget,akkoralómegsántul.
Mindenkovácstudjahogykellfelpászítani
apatkót,aztfelszegelni,hogynenyomja
megalólábát.
Apatkolásazudvarbanvagyaszínben

történik. Idekötikmega lovat.Télena
nagyhidegekbenbeviszikaműhelybe.A
patkót spá ringvasbólállítjákelő.Méteres
segítségévellemérikapataátmérőjét.Ki
számítják,milyenhosszúságúvasravan
szükség,hogyegyszerre510lópatkótko
vácsoljanak.Aspáringavasonmegjegyzika
hosszúságotéshidegenegynyelesvágóval
feldarabolják.Avasdarabokatfehérmelegre
kellfelhevíteni,apirosmelegvasmégigen
erős,nemhajlítható.Atüzesvasattűzifogó
segítségévelkiemelikatűzbőlésaráverő
kalapáccsaladdigverikazüllőn,addig
hajlítják,amígmegkapjákakellőformát.
Mielőttrápászítanánkalópatájára,azt

előbbmegtisztítják.Arégipatkótlehúzzák
apatkólevevővágóval(hofling),aköröm
csípőfogóvalkikerekítikapatátúgy,hogy
aszélemaradjonkb.810mmvastag.A
körömpucolókésselmegegyenlítikésa
körömráspollyal lereszelik.Eműveletek
elvégzésealattalóelsőlábaitazún.bakra,
háromlábúkisszékreteszik,ahátulsókat
felemelik.
Amegtisztítottkörömrefelsütikapatkót

úgy,hogyalattanelegyenhézag,pászoljon
jólazapatkó,hanincsjólrásütve,akkor
kotyognifog.,mertnemérintiegyenletes
módonapatát.Azutánapatkótlehűtik,hi
degvízbeteszikéshidegennyeleslyukasz
tóval(pájszer)kilyukasztják.Apatkóvasra
ajegyeketatilnersegítségévelteszikfelés
ejegyekhelyérekerülnekalyukak.Egyes
kovácsokapatkósteklisegítségéveljelölik
megapatkószögekhelyeit.67szeggela
patkót rászegelikapatkólókalapáccsala
lókörmére.
Aszegvégeoldalban,apataoldalánki

kellhogyjöjjön,aztaszegcsípőfogóval
lecsípik.Hatörténetesenaszegvégenem
bújikki,akkorkihúzzákaszegetésújra
beverik.
Patkolásután,egyeskovácsokapatát

bekenikolajjal.
Apatkolás idejealattakovácskezeü

gyébenvannakaszerszámokelhelyezve
használatisorrendbenazún.banklinvagy
patkoló(vasaló)asztalon.Vanegyfiókja,
ebbentartjákapatkószegeket.Apatkoló
szerszámokakövetkezők:patkolókalapács,
patkólevevővágó(hofling),körömcsípő
harapófogó,körömpucolókés(rájszer),kö
römreszelő(ráspoly),pászítócirkli,nyeles
lyukasztó(pájszer).
Télenún.télivagysarkaspatkót,nyáron

nyáripatkóttesznekalólábára.Atélipatkót
nehezebbelkészíteni,abbamenetetiskell
vágniésasarkakatodabeszorítani.
Alovakmegállításárakülönbözőmód

szereket használnak:pipát tesznek az 
or ruk ra.Haígysemállnakmeg,akkora
hátulsólábátfelkötikafarkukra,vagyegy
szíjsegítségévelegykarikárafelhúzzáka
lábát,hogynetudjonrúgni.Egyesesetek
benlekötikafejétegyoszlophoz,hogyne
tudjonmozogni.
Ajárombafogotttehenetésökrötispat

kolják.Ezapatkóvékonyabbéslaposabb
mintalópatkó.Nemsütik,hanemhidegen
teszikfel.Azökörvagytehénmellettvan
egykicsiüllőésrajtaapataalakjaután
hajlítják,görbítikapatkót.
Azökörmarhabutábbminta ló.Nem

állmeg,nehézavasalása.Iskolát kell neki 
csinálni.Négyoszlopbóláll,felülegycsiga
vanrászerelve.Azökörhasaalattáttesznek
egyszélesszíjat,gurtnitésazállatotfelhúz
zák,minthéberrelazautót.Mindanégy
lábaalevegőbenlóg,ígykönnyebbenlehet
velebánni.

*
Másikmunkafolyamataráfhúzás.Szá

raznyáronúgymegszáradtakakerekek,
hogyaráfoklehulltaksnagyonsokráfot
kelletthúzni.
Akeréken3méterhosszúságúaráf.A

kereketráteszikavasra,megjegyzik,hogy
honnanindítják,végiggurítjákavasonés
amikorelértékajegyet,akkoraráfonújra
megjegyzik.Ajegynélelvágjákésmegkap
jákaráfnakszükségeshosszúságot.
Egyklupnivalakerékre felszorítjáks

azonmeghajlítjákaráfot.Azüllőnössze
hajtjákszépkerekreésazutánbeteszik
a tűzbe.Mikor fehérmeleg lesz, akkor
leélezikavégeitvékonyra,összeteszik2
cmtegymásras lyukasztóvalegykicsit
megütik,hogyneszaladjonszéjjelakét
végearáfnak.Akkorhiccetadnak,hogy
szikrákathányjonatűzbe.
Miutánkiveszikatűzből,ütnikezdikaz

üllőnmígösszeforr.Miutánmegforrott,
megintmegmérik,hogytaláleakerékre.
Hakisebb,akkormelegenmégmegnyújt
ják.Hatalál,akkorbeteszikatűzbe,megint
felmelegítik.Ráfhúzókampókkalkétember
ráhúzzaakerékresegymásikütioldalta
ráfotakerékhez.Miutánfelhúzták,vízbe
teszik,mertígymégszorul.Avashűlés

kucorodikegycentinéltöbbet.
*

A tengelystáfolásvolt a legnehezebb
munka.Aszekértengelytnemakovács
csinálta, ő csak javította.Azüzletből
vásároltákmeg.mivelavasavasonfor
gott,avasperselyeka tengelyen,hamar
elkopott,habármindigbezsírozták,hogy
könnyebbenforogjon.Azelkopotttenge
lyttűzbetették.Földbevolthelyezveegy
nagyvasútütközőésezenaddigvertékaz
átforrósodott tengelyt,amígmegrövidült
ésmegvastagodott.Azutánagömbölyítő
kalapácssegítségévelmeggömbölyítették
a tengelyt.Halaposmaradt,nagyvolta
súrlódásaakerékperselynekatengelyen.
Minélgömbölyűbbvolta tengely,annál
könnyebbenforgottakerékrajta.

*
Ekevasakatiséleztek.Betettékatűzbe

azelkopottekevasatésakalapácsélével
(smul jával)addigvertéktüzesen,mígkivé
konyodott.Kb.34melegítésselkészültel
egyekevasnakazélezése.810szerkellett
megélezniegyekevasat,mígazteljesenel
nemkopott.Azüzletbőlmásikatvásárol
tak,ugyanazokataműveleteketvégezték
elrajta,majdrászereltékazekefejre.
Azacélokatnemvoltszabaderősenfel

melegíteni,aszíneutánlehetetttájékozód
ni.Azekevasat, a fejszét fehérmelegre
forrósítottákfel,ígykönnyebbennyúltak.
Miutánmindenműveletet elvégeztek
rajta,megedzették,vízbetették.Azacélt
sohasem.
Szegkészítéssel ritkán, csak szükség

eseténfoglalkoztakakovácsok.Ilyenkor
pat kó szeget,plattszeget (cigányszeget)
csináltak.
Nemvoltkifizetődőmunka, sok időt

igényelt,ésezértkészenvásároltákmega
szegekkel.
Villákat,kapákat,kaszákat,különböző

szerszámokatjavítottak.Kaszátcsakjaví
tottakakovácsok,nemkészítettek.Haa
régikaszaleszakadtanyakából,akkoregy
régikaszánaklevágtákavastagabbikfelét
ésránitteltékegypárnittelarégikaszale
görbítettrészére.

*
Amegkérdezett,maélőkovácsokközül

egyiksemkovácsoltakapukrakoppantó
kat,habárarégiházakkapuinmégmais
láthatókaszépkovácsoltmunkák.Érdekes,
hogyHétfalubancsak szekérkovácsok
éltek,kocsikovácsegysemvolt.Kocsit,
fiákertcsakBrassóbankészítettekegypár
műhelyben.Ugyanakkoraszép,régi,díszes
kovácsoltvaskerítéseksemismernekamai
kovácsokbanakészítőjükre,egyiküksem
foglalkozottdísztárgyak,cirádáskapuk
kovácsolásával.Ezekmeglétetöbb,mint
100évrevezethetővissza.

Bálint Anna

Az életrend őszintesége
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A  h é t f a l u s i  c s e p e s z K i s s  Á r p á d  n a p l ó j a
(Folytatás júliusi lapszámunkból.)
Sem a színek használata, sem az áb rá zo-

lás nem naturalisztikus, hiszen a nép mű vé-
szet stilizál, a naturalisztikus pontosságú 
szí nekre és formákra nem sok gondja 
van, sőt egyazon virág szirmait vagy egy 
le vél sort szívesen színez változó színnel. 
De sem a színek, sem a formák használata 
nem tet szőleges, nagyon is jól meghatáro-
zott bel ső tartalom húzódik meg mögötte, 
ugyanis (mint már említettem) nem a szem 
gyö nyör ködtetését szolgálja, hanem a lélek 
ki su gárzása.

Térjünk ki a csepszeken megjelenő egy-
egy jellegzetesebb motívumra. 

A virág az a motívum, amelyik egyikről 
sem hiányzik, ilyen vagy olyan formában, 
de mindegyiken jelen van. Világ-virág 
szo ros kapcsolat révén a mindenség, az 
élet tel jességének jelképe, ugyanakkor a 
sze re lem ősi kifejezője.

A tisztán megjelenő virágfaj a ma gyar 
nép művészetben gyakran előforduló tu li
pán. Jellé alakulva, mint általában a virág a 
nőiességet jelképezi. Erotikus jelképiségét 
hang súlyozza Hoppál Mihály, aki azt állít-
ja, hogy „gyakori előfordulása azt sugallja, 
hogy nem pusztán virágjelképről, ha nem 
valami általánosabb jelentésű jelről van 
szó. A tulipánjelkép kontextuális e lem zése 
során kiderül, hogy olyan női jel képről van 
szó, amelyben költőien át fo galmazott vul-
vaábrázolás, vagyis a tu lipánt lényegében a 
két széttárt comb nak és az »élet kapujának« 
ikonikus áb rá zolása. (…) nem maga a 
növény volt a fontos, hanem a női terméke-
nység go nosz távoltartó szimbólumával, 
egy igen ő si jelképével van dolgunk.”

A gyümölcsfavirág, a női és a férfi 
prin cí pium létrejötte által a gyümölcs, a 
sze re lem kiteljesedése. 

A termékenységet szimbolizáló másik 
jel kép a zöld ág, a „zöld virág”, amely a 
ter mő ág képzetköréhez tartozik, vagyis jel-
ké pe sen az életfa eszményének kifejezője. 

A kivétel nélkül körkörös építkezésű 
gyű rű ket magába foglaló szerkezet kö-
zép pont já ban a Nap helyezkedik el. Ebből 
kifolyólag úgy is tekinthetjük, hogy ez 
a ruhadarab, mint az egész részegysége, 
egy kis vi lág min denség. Középen, azaz a 
mikrokozmosz kö zepén a szakrális, az égi 
világ helyezkedik el, amelynek csúcspont-
ján a Nap foglalja el a központi helyet.

A Nap, mint a világmindenség központ-
ja, a férfias szerepkör jelképe, tőle jön az 
életet biz tosító energia, amelyet a nőnek 
kell meg tar tani.

Azonban nyolcágú csillagnak is néz he-
tő ez a középen elhelyezkedő, és körötte 
több ször megismétlődő motívum, hiszen 
a nép művészet képrendszere megengedi a 
több féle olvasatot egyazon ábrázolási for-
má ra vonatkoztatva. A nyolcágú csillag ol-

va sataként a népi kultúra számos területén 
meg jelenő Esthajnalcsillagra, vagyis a 
Vé nusz ra gondolhatunk. A lakodalmi 
szer tar tás nászában a termékenységet meg-
a ka dá lyozó Hold-állapotból a termékeny, 
Vé nusz-állapotba kerül a menyasszony, a 
lány ból asszony lesz.

A csillagok koszorúja az álló csillagok 
ti zenkettes rendszerével az évköri tel jes sé-
gének az állapotszerűségére utal, va la mint 
a bolygócsillagok hetes rendszere az é  let 
folytonos mozgását sűríti magába.

Ha jól szemügyre vesszük ezeket a hét-
fa  lusi csángó nők által készített csepszeket, 
és összehasonlítjuk az ősi, népi kultúra 
más te  rületeiről származó ismereteinkkel, 
meg bi  zonyosodunk arról, hogy elkészítése 
a kö zös gyökerekből táplálkozik, a mindent 
át fo  gó szerves műveltségnek rész egy sé ge-
ként a teljességről szól. Csekélységnek tűnő 
da rabok állnak a tulajdonosok birtokában, 
de ha tudják, mit őriznek, akkor értékük 
felbecsülhetetlenné válik, még akkor is, ha 
egy kis molyrágta rongydarabról van szó.

Juhász Judit

(Folytatás a 2. oldalról.)
A mi csoportunk: én, feleségem, Etus, 

Ber ti, Ferike, Ilona, Margit, Mili, Irén, 
Jo lán, Bíró László, Rózsika, Sárika, Bé
la, Kálmánka és Mari, a szolgálónk, aug. 
30án, szerdán délután 6 órakor ér keztünk 
Turkevébe.

Itt Tóth Lajos atyánkfia házánál he
lyez kedtünk el mindannyian és özv. Ducz 
Imrénénél kisebb részletben. Öt na pon át 
laktunk így, várva minden nap a még távol-
lévőket, kik még szept. 5én nem voltak itt.

Szeptember 4én költöztünk Herceg Im  re 
lakásába, Kenéz utca 999 h. sz. a  lá.

Vasárnap (szept. 3.) templomozás után 
vi  ziteltünk Etussal Tóth Imre pol gár mes
ter  nél, csak neje volt hon. Nagy szí ves
ség gel fogadott, hívott lakókat közülünk 
ma gukhoz. Küldött a gyermekeknek, 
lá nyok nak ruha és fehérneműket és egy 
nagy kanapét. Ebédre hívta Etust, Mar
gi tot, Irént és a kisebb Viktort. A Tóth két 
fia – diákok – Viktorral jól ba rát koz  tak.

Hétfőn (szept. 4.) a református lelkész, 
Baja Mihály, Tóth Imrével meg lá to gat tak.

Én a látogatást a papokhoz ma a ka rom 
megtenni (szept. 5.). Há zi gaz dán kat, kivel 
én még nem is beszéltem, most hoz  zák 
haza a tanyáról betegen. Eddig meg 
ismerkedtem több turkevei úrral és gaz 
dával, ezek neveit ide jegyzem: Tóth Im  re 
polgármester, Tóth Imre oktató (La jos 
sógoröccse), Hagymási Márton, Kun La-
jos, Kiss Sándor, Baja Mihály ref. lelkész.

Szept. 6án látogattam meg Hatényi 
ö  reg és Baja Mihály ifjú lelkészeket. 
Dél  után Tóth Imre polgármesternél vi zi 
teltünk. Ma jött Bélától az értesítés, hogy 
holnap Maglódról megérkeznek. A beteg 
házigazdát délután meg lá to gat tam, ide-
grángatózásban szenved.

Szept. 7én Béla Kisújszállásról te le
fo  nált, hogy menjen utánuk kocsi, mert a 
vonat nem közlekedik. A Tóth ko csi já  val 
Petke Anti ment elébük. Csak An nus jött 
a két leánykával, őket id. Kati And  rásnál 
helyeztük el.

A házigazdám szept. 8án meghalt, csak egy 
nap volt beteg. Én még 7én jól beszéltem vele, 
éjjel má  sodszor is szél ü tés érte.

Szept. 9én Béláék Maglódról meg ér 
keztek. A kis Bandika betegen érkezett 
ide. Béláéknak Szabónál 20 ft.ért szál lást  
foglaltunk. Szept. 7én egész délelőtt a 
polgármesterrel szállást kerestünk. 9én 
Rotánál ebédeltünk, a pol gár mes ter né 
ismét küldött sok mindent.

Szept. 9én a püspöki iroda be je len tés re 
felelt. Feketének Budapestre, Könczey Al-
bertnak Ipolyságra írtam. Vik tor Élesdről 
táviratozott, hogy me ne kültekkel útban 
van.

Szeptember 10én, vasárnap, Tóthék nál 
ebédeltünk, Annusékat kivéve. Dél e lőtt 

templomban voltam, Baja prédikált. Dél
után házigazdámat temették el. A káp lán 
beszélt. Voltunk Tóth Imrénél, a La jos 
testvérénél. Ezen a napon Béla kis fia, 
Bandika, nagy beteg volt.

Szeptember 11én kaptam a püspöki 
irodától értesítést, hogy a háborús se gély
ből 300 K. kaptam.

Szeptember 12én Molnár Viktor egy
há zi felügyelőmnek írtam bejelentve la ká
somat. A 300 Król nyugtát küldtem a ker. 
pénztárba. Írtam zárt lapot Jo lán nak és 
Bacsónak. Béláék külön la kás ba költöztek 
Réz Antal házába.

Szept. 13. Viktor Árpáddal meg ér ke zett. 
Jöttek végig az egyes fogattal. A nagy 
sár miatt a szekeret a lóval a szom széd 
községben hagyták. Később el hoz zák. Sok 
mindenféle dolgot hoztak el ma gukkal.

Szept. 14. Viktorék hozzánk költöztek. 
A Viktor által hozott csomagok, miket a 
sze kérről útközben vasútra tett át, meg
ér keztek. Délelőtt a városházán voltam 
a polgármester irodájában, tanácsülés 
volt. Tóth Imre a város által a do má nyo
zott pénzből nekem is 200 K utalt ki. Én 
az összeget felbontottam hat részre: Vik tor, 
Árpád, Etus, Béla, Berti, Ilona és Mar git 
egy részt kaptak, 3030 Kt, a meg maradt 
20 Kt Béla kapta.

Zoltán Irénnek 250 koronát küldött a 
harc térről. Nagyon jellemző esemény, 
azt mutatja, hogy az ifjú nemcsak szív vel, 
de ésszel is gondolkozik. Ez már ko moly 
elhatározásról tanúskodik.

Béla részére a püspöki iroda 400 ko ro
nát utalt ki. Bíró Laci táviratozott, hogy a 
papi vizsgát sikerrel letette. Ör ven detes es-
emény mind a kettő. A jö ven dő fejleményei 
szabják meg a kö ve tendőket.

Az öreg házigazda meglátogatott.
Szept. 15. Délelőtt látogatást tettünk 

– férfiak – a polgármesternél. Nem volt 
hosszú. Délután egy szélmalmot néztünk 
meg Viktorral a vásártér mellett. Östve a 
polgármesterné volt nálunk.

Szept. 16. Bíró reggel megérkezett. A 
papi vizsgát letette. Katinka jött lá to ga
tó ba Annushoz. A polgármesterné egy 
nyu lat, a gyógyszerész egy korsó bort, 
Ti  mi kalácsot küldött ajándékba. A gyógy
szerésznél viziteltem. A 300 K há bo rús 
segély megjött. Felvettem és fe le sé gemnek 
adtam át.

(Folytatjuk.)

A l t a t ó
Egyszer egy időben,
Bakonyi erdőben,
Gilice nem alszik,
Sírása elhallszik.

Odamegy a szúnyog,
Haja, haja, dunnyog.
A tücsök is fújja,
Haja, haja, húja.

Gilice meghallja,
A szemét behunyja.
Sírása nem hallszik,
Csendesen elalszik.

A jó gyermek is csendes,
Haja, haja, kedves.

Bácsfalu


