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Bármilyen kiadvány figyelmet érdemel, 
a mely szerzőjének hithű vallásosságáról 
tesz tanúbizonyságot, és lelki életének 
ma gasz tos pillanatairól szól. Ilyen kötet 
a Pet ro vics Pál verseit tartalmazó, Jézus 
min de nütt című kiadvány is. 

Nem egy újdonsült lelkész költemé-
nyeiről van szó. Szerzője 1870. február 
14-én szü le tett a Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegyei Tisza földváron. Elemi iskolai 
tanulmányait szülő falujában kezdte el, 
majd a mezőtúri re formátus gimnáziumban 
folytatta. A po zso nyi evangélikus gimnázi-
umban tett érett sé gi vizsgát, és ugyancsak 
Pozsonyban járt az evangélikus teológiára. 
Miután Ba lassa gyar maton nevelőként dol-
gozott egy csa lád nál, beiratkozott a rostocki 
egyetemre. 1897-ben véglegesítő vizsgát 
tett, majd Sop ron ban lelkésszé szentelték. 

Előbb Battyándon szolgált segéd lel-
kész ként, majd 1898. december 26-án az 
erdélyi, Brassó megyei hosszúfalui (fűrész-
mezői) egy házközség lelkésze lett. Ottléte 
alatt fe jez ték be a templom építését.

A trianoni döntéstől 1925-ig vallás ok ta-
tó ként működött Budán, a XI. kerületben. 
Ezt követően budafoki lelkész 1942-ig. 
1946. március 18-án halt meg; a Farkasréti 
te metőben alussza örök álmát.

Petrovics Pál nagy felkészültségű, oda-
adó lel kipásztor volt, ezenkívül érdeklő-
déssel for dult az irodalom felé. hosszúfalusi 
tar tóz kodása idején, 1913-ban jelentette 
meg Jé zus mindenütt című verseskötetét. 
A lel kész a versek által igyekezett kifejezni 
Jézus i ránti szeretetét, így adott hangot a 
Krisz tus sal szembeni alázatnak. 

A fűrészmezei templom felszentelésének 
szá zadik évfordulója alkalmából a hosszú-
fa lusi gyülekezet tagjainak jóvoltából újra 
nap világot látott a könyv: a Fűrészmezei 
Evan gélikus-Lutheránus Egyházközség 
ad ta ki – négyfalusi vállalkozók támo ga tá-
sá val –, és Kajcsa László jelenlegi fűrész-
me zei lelkész gondozta. 

A versgyűjteménynek az a fő gondolata, 
hogy Krisztus van mindennek a fóku szá-
ban. E gondolat érvényre juttatását célozza 
a kötet tagolása is, amint a fejezetcímek is 
mu tat ják: „Jézus a magányban”, „Za rán-
dok-út Jézussal”, „Jézus a templomban”, 
„Jé zus a családban”, „Jézus a ter mé szet-

ben”, „Jézus a nagyvilágban”. A  kötetzáró, 
„A cél” című vers tömören, koncentráltan 
összeg zi az egész könyv mondandóját: „Te 
vagy célom! / S ha követlek nyomon Té-
ged: / Nem késem el, nyugton megyek!…”

A kiadvány megjelentetése méltó tisz tel gés 
Petrovics Pál emlékezete, munkássága előtt.

Salló László, 
Evangélikus Élet 2004. 47. sz.

*
E könyvismertető szerzőről szóló élet raj-

zát pár adattal a Kajcsa László írta elő szó ból 
egészíthetjük ki: a Petrovics fűrészmezei 
lel készsége alatt épített templomot Zelenka 
Pál püspök szentelte volt fel. Három gyer-
me ke volt: Pál, Mária és Magda.

A családfát Petrovics Pál egyik (Bu da-
pes ten élő) dédunokája, Petőváry Attila 
ké szí tette és juttatta el testvére, Lehoczky 
And rásné révén a verseskötetet 1999-ben 
ki adó egyházközséghez.

Adalékok a család történetéhez: 1667-
ben I. Lipót császár a Pozsony megyei 
Pet ro vitz Mártont és Jánost a török elleni 
vi téz ségéért nemesi rangra emeli. A ne-
mes sé get 1668. március 30-án a Nyitra 
megyei Vág újhelyen hirdetik ki. A császár 
által ado má nyozott címer: kék mezőben 
zölt hár mas halmon kivont kardot tartó kö-
nyöklő pán célos kar, fölötte aranylemezes 
korona. A sarokdísz: könyöklő kar, takaró: 
kék-a rany, vörös-ezüst.

A család vallása evangélikus volt. Pet ro-
vicz Márton fia Márton, ennek fiai Pál és 
György (a többit lásd a mellékelt család-
fa-részleten).

Az idők során a család több tagja is nevet 
vál  toz tatott: Petrovitz – Petrovics, Petrovics – 
Petőfi (Petőfi Sándor), Petrovics – Pető váry.

Az egyházi költő más kötetei: Zengő 
imák; Trianoni zsoltárok, Budapest, 1928 (a 
szerző kiadása); Jézus mindenütt, Hosszú-
falu (Brassó megye) Jancsó János könyv-
nyomdája, 1913.

A hétfalusiak számára e versekhez mér-
he tően fontos, hogy a 21 évig itt lelkészke-
dő Pet rovics Pál fontosnak tartotta tudatni 
nem zet társaival a hétfalusi magyarok nyel-
vé nek néhány (szerinte) megkülönböztető 
sajá tosságát, tájszavát. 

Az itt újraközölt szójegyzékét a Magyar 
Nyelv őr hasábjain tette közzé.

Petrovics Pál

 Hétfalusi csángó szók
eltesz átvitten: eltemet. Arról volt a sza va

zat [szó, beszéd], hogy eltették (t.i. a földbe) 
az öre get: ki örökli a földjét?

kocódik: összekap, összeütközik, ve-
szek szik.

hereg: másra zsörtölődik, ingerke dik, 
bosszan kodik. Mind’ kocódott, heregett 
reám az anyósom, úgy hogy már nem tud-
tam tűrni, ott hagytam.

nyilatkozik (személytelenül): nyí lik az idő, 
tavaszodik. Az idén azért drága minden, 

mert későn nyilatkozott.
forgalom: jó egészségi állapot, for go ló-

dás. Hogy legyengült, hogy’ lesoványkozott 
az az ember ! Pedig még nem is régen o lyan 
jó forgalomban volt.

elkárosodik: kárt vall, valami sze ren-
csét lenség folytán. Én is elkárosodám a 
te hénnel, aki megdöglött.

hallszodik: hallatszik, hallszik, hallik. Úgy 
hallszodott a híre, hogy immár férjhez megy.            

(Folytatása a 3. oldalon.)
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 H í r e k
A Zajzoni Rab István Középiskola 

vég zős diákjainak ballagási ünnepségén 
kiosztották e tanév Zajzoni-díját. A díjazott 
Simon Enikő magyar szakos tanárnő.

*
A hétfalusi magyar tannyelvű középis-

kola idei tanévzáróval egybekötött iskolai 
ünne pé lyét június 13-án tartotta a csernátfa-
lusi evangélikus templomban és a Zajzoni 
Rab Ist ván Középiskola csernátfalusi épü-
le té ben. Papp Árpád évzáró beszéde után 
rendre felléptek az iskola furulya-csoportjai 
Gyerkó András vezetésével, az első osz-
tá lyosok Székely Edit tanítónő rendezte 
mű so rukkal, az év folyamán különböző 
ver se nyeken kiemelkedően teljesítő me-
se mon dók, szavalók, énekesek, a Gáspár 
Haj nal táncoktató és Ádám Hajnal ta nítónő 
Kis Gergelem táncházasai, majd a szín-
ját szók. A szülők a Sipos Gaudi Tünde 
szer vez te kiállításon megtekinthették gyer-
me keik idei gyermekeik idei rajzai közül a 
leg si kerültebbeket és a néprajzi múzeum-
ban tar tott kézimunkaórák mintadarabjait.

*
A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár sa-

ság 2008-as díjazottja Buna Csaba (Zajzoni 
Rab István Középiskola, XII. osztály). 
A díjat kiemelten azért kapta, „ahogyan 
si ke rül megfogalmaznia a világról szóló 
gon do latait”.

*
A Zajzoni Rab István középiskola diá-

kok szá mára odaítélt idéni Zajzoni-díját 
Reg man Edina és Hochbauer Éva  XII-es 
diá kok kapták.

*
A George Moroianu Középiskola ma-

gyar általános iskolai tagozata is ügyes 
is ko lai ünnepélyt tartott a fűrészmezei 
Ke resz tyén Csán gó Házban.

***

Élsz. 
Nem haltál meg.
Élsz önmagadban,
Élsz bennem is, 
E kopár világban.
Szökőévenként öregedsz, lassan... míg 

ne kem
Folyton gyöngülnek, egyre öregednek 

has izmaim,
Pedig egyszerre szívtuk az első száj 

le ve gőt,
És egyszerre ismertük meg a sör izét a 

bár ban,
Egyszerre lettünk szerelmesek iker kí-

ván sággal.
Blúzon keresztül is látszik megsebzett 

hú sod,
És lelkedben még érzed a terrort. Többé 

nem vágysz New Yorkba.
A terror örök emléked lesz, és kíváncsi 

va gyok
Szeptember 11-én bent mersz maradni 

a tömbházban.
A világ ugyanolyan maradt: vidám-szo-

mo rú,
És az ikertornyok elfeledtettek.

*
*     *

*

Az óra gyönyörei
(szöveglépcső)

            A fizikaóra a legjobb, mert a tanár 
öreg és nem veszi észre, ha nem figyelsz.

      Mindig mással töltöm el az órát, 
u gyanis nem szeretem a fizikát, mert ellent-
mond a Bibliának. Ez az én véleményem.

Mindig egy amolyan kéjt érzek óra előtt 
az azelőtti órákon átélt idegrángás után.

*
A fizikatanárt néha bírónak nézem és 

bün tetéseit halálbüntetésnek. Különben 
az egész osztály ugyanúgy éli át az órát 
mint én => az osztály úgy néz ki mint egy 
táv í ró iroda, mindenki levelezik. 

*
*     *

Az eddigi órákon átélt idegrángás után 
kéjt érzek, mikor arra gondolok, hogy jön 
a fi zika óra. A tehénpásztor nem szigorú, 
és el fog a röhögés, amikor egyesek a meg-
szó lításait halálbüntetésnek veszik. Órán 
o lyan az osztály mint egy távíró iroda: 
min den ki levelezik. A padokon ott van az 
e per lekvár és a vallásóráról a 311. oldalon 
nyitva felejtett Biblia.

Buna Csaba

 S z ö v e g e k
Kovács Lehel István

 M i  a  W e b v i d é k ?
Meghatározás (www.webvidek.ro)
A Webvidék a Transindex és az eTran syl-

vania Egyesület interneten zajló ver se nye, 
amelyen azon települések csapatai ve het nek 
részt, ahol van eMagyar Pont. A leg több 15 
fős csapatoknak hetente kell tel je síteniük 
egy-egy, a település múltjához, je lenéhez 
vagy jövőjéhez kapcsolódó próbát.

A csapatok csütörtökönként déli 12 ó ra-
kor kapják meg az új feladatot a Web vi dék.
ro oldalon, a próba teljesítésére hat nap áll 
rendelkezésükre – azaz szerdán déli 12 ó ráig 
tölthetik fel megoldásaikat a web vi dek.
ro-ra. Ezt követően a zsűri értékeli a meg-
oldásokat, ebből illetve a kö zön ség sza vazás 
eredményeiből alakul ki a sorrend. Egy 
forduló 3 próbából áll, ezt követően hir-
detjük ki a forduló győztesét. A csapatok 
négy fordulón (azaz 12 próbán) keresztül 
ver senyeznek. A heti próbákon kívül a 
ver seny részét képezi 3 állandó próba is, 
ezeket a verseny végéig, azaz július 26-ig 
kell meg ol daniuk a csapatoknak. A legtöbb 
pontot össze sítő település csapatáé lesz a 
Web vi dék nagydíja.

A verseny célja, hogy bevezessük a vi dé-
ken élőket az internet aktív használatába, a 
tartalomgyártásba. Reményeink szerint a 
verseny végéig egy alternatív, őszinte kép 
alakul ki a résztvevő településekről, amely 
új megvilágításba helyezi az erdélyi vidéket, 
hoz zájárul az Erdélyről kialakult kép ár nya-
lá sához. A településeknek eddig nem volt 
lehetőségük őszintén megmutatni magukat 
az interneten, ezen változtat a Webvidék. 

A versenybe 2008. április 14-én 12 órától 
le het benevezni. A jelentkezés folyamatos, 
az az a verseny időtartama alatt bármikor 
le het nevezni egészen június 26-ig, a har-
madik forduló lejártáig. Az új jelentkezők 
részt vehetnek az épp aktuális próbában és 
min den azt követő próbában.

A verseny időtartama: április 24-július 16.
*

Milyen csapatok regisztráltak, ver se
nyeznek?

Eddig 43 csapat jelentkezett a versenyre, 
ezek a következők: Ágyai tőzikék (Ágya, 
Arad megye), Ajnádi mozgás (Ajnád, 
Har gi ta megye), Alsó-fehér vármegye 
(Nagy e nyed, Fehér megye), BIKMAKK 
(Bik fal va, Kovászna megye), Borszék 
(Bor szék, Hargita megye), Céhmesterek 
unokái (Kéz divásárhely, Kovászna megye), 
Csík koz mási Komiszok (Csíkkozmás, Har-
gita me gye), dodo (Csíkmadaras, Hargita 
me gye), ETISZ (Csokaly, Bihar megye), 
gyer gyói andergrand (Gyergyószentmiklós, 
Har gita megye), Gyergyóújfalu (Gyer gyó-
új falu, Hargita megye), Hagyományőr-
zők (Óte lek, Temes megye), Hangyaboj 
(Szilágy erked, Szilágy megye), Hétfalu 
(Hét falu, Brassó megye), infinity (Ko-

vász na, Kovászna megye), Kacor (Felvinc, 
Fe hér megye), Kaláka (Mezőpanit, Maros 
me gye), Kalotaszentkirály-Zentelke  (Ka-
lo ta szent király, Kolozs megye), Kaplony 
(Kap lony, Szatmár megye), Kaszon (Ká-
szonaltíz, Har gita megye), Kémeri e-magyar 
pont (Ké mer, Szilágy megye), Kraszna T 
(Krasz na, Szilágy megye), Körösfői “Ri-
szeg” (Körösfő, Kolozs megye), Misz tot fa lu 
(Misztótfalu, Máramaros megye), nagy ka-
roly (Nagykároly, Szatmár megye), Oro tás 
(Orotva, Hargita megye), Phonix-Bolon 
(Bö lön, Kovászna megye), ReSZeLTeSeK 
(Kis bacon, Kovászna megye), Sáromberke 
(Sá romberke, Maros megye), Simonyi 
(Si monyi falva, Arad megye), Szamosardó 
(Sza mosardó, Máramaros megye), Szent 
György-lovagok (Erdőszentgyörgy, Maros 
megye), szentmiklosi emagyar (Csík szent-
mik lós, Hargita megye), Szilágybagos 
(Szi lágy bagos, Szilágy megye), Szilágy-
lompért (Szi lágylompért, Szilágy megye), 
Szőrcse Gyi mesközéplok, Hargita megye), 
Szór vány ért (Balázsfalva, Fehér megye), 
Tün dér fiúk (Jobbágyfalva, Maros megye), 
Uni cum (Gyergyócsomafalva, Hargita 
megye), Va csárcsi góbék (Csíkvacsárcsi, 
Hargita me gye), varsa (Varsolc, Szilágy 
megye), Vissza folyó (Gyergyótekerőpatak, 
Hargita megye), vizakna (Vizakna, Szeben 
megye).

A hétfalusi csapatot Kovács Lehel István, 
Hoch bauer Gyula, Tomos Tünde, Sipos 
Gau di Enikő alkotják, és a csapat part ner-
szer vezete a Hétfalusi Magyar Művelődési 
Tár saság.

*
Milyen próbák voltak?
Jelen pillanatban a harmadik forduló járt 

le, tehet összesen 9 próbát kellett megoldani.
I. forduló 1. próba: Keressétek meg a 

leg régebbi fotót a településen. I. forduló 2. 
próba: Anekdota, szellemtörténet, I. for du ló 
3. próba: Kire vagytok a leg büsz kéb bek?, II. 
forduló 1. próba: Mit mutatnátok meg egy 
turistának?, II. forduló 2. próba: Ír játok át a 
vidéketekre jellemző táj szó lás ba, II. forduló 
3. próba: Készítsetek in ter jút valakivel, aki 
külföldön dolgozik/dol gozott, III. forduló 
1. próba: A leg nag yobb disznó, III. forduló 
2. próba: A leg jobb szakács, III. forduló 3. 
próba: Egy csa lád egy napja.

A csapatok bejegyzéseit meg lehet te kin-
teni a www.webvidek.ro honlapon, ahol 
sza vazni is lehet rájuk. A fent említett fela-
da tokon kívül három állandó próbája is van 
a versenynek: ki kell rakni emberekből egy 
szót, be kell mutatni egy vállalkozási tervet, 
írni kell az év legnagyobb bulijáról.

*
Álljon itt ízelítőül a II. forduló 2. próbája 

és Hétfalu megoldása.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Petrovics Pál

 H é t f a l u s i  c s á n g ó  s z ó k
Petrovics Pál

 A  c é l
(Folytatás az 1. oldalról.)
elvetekedik: ereje hagyja, meg me re ve-

dik, elromlik stb. Öreg ségemre úgy el ve te
kedett a lábom, hogy alig tudom mozgatni.

becsű: becsűlés, becsület. Az öreget nem 
tartották becsűbe’ a fiai. Nem be csül ték, 
tisz telték.

hazakeveredik: hazakerül. Fiam is ha za
keveredett a katonaságból.

rabigál, elrabigál: elrabolgat, el ra ga-
doz, elhord, ellopogat. Min den holmimat 
elra bigálják a háztól a rosszféle emberek.

míves vagy műves nap: munka nap, hét-
köz nap; dologidő.

beszakad: ebben az értelemben is: be
ta karodik. E héten ha szép idő lesz, mind 
be szakad a gabona a mező részirűl (a me-
ző ről) t. i. a learatott és keresztbe rakott, 
ka langyázott, behordani való gabona.

országol: ide-odaköltözik, vándorol 
; ba ran gol. Nem jön ő haza; ma itt van, 
holnap ott van, mindig országol. Vagy: 
Tudja Isten, mer re országol.

útramaradt: hajléktalan szegény. Se 
háza, se földje, útramaradt szegénnyé lett.

megvizit: megvizesít, -nedvesít, -áztat. 
Az eső megvizítette gúnyámat.

paraszt: bolond, őrült. Paraszt ez, az 
is ten adta, nincs tökéletes esze.

megparasztosul, megparasztosodik: meg-
bolondul, megőrül. Búbánatomban csak-
hogy meg nem parasztosodott a fejem.

csap: pofon. Olyan csapot adott neki, 
hogy felbukott.

öl: piszkol, szennyez; összeöli össze-
pisz kol. A küsdég (kisded) összeölte ma-
gát, ru háját, minde nét a bölcsőben.

szőlő-csokor: szőlőfürt. Olyan szép sző-
lő-csokrokat láttam a kira katban.

kegyelet: szivárvány.
ledarabol: lehurrog, letorkol, el-

hallgattat, úgy hogy szólni se mer. Mind’ 
csak le da ra bol a férjem, hiába szólok: de 
még szólni se merek.

merengye: elemózsia, eleség, mit egy 
vagy több napra mezőre, erdőre stb. szok-
tak tarisznyá ban vinni. Készíts nékem, 
fele ség, merengyét egy-két napra, míg az 
er dőn leszek.

köppöl: csipked, kikezd (szárnya sokról 
in kább). A verebek el lepik a cseresznyefát 
s az érett cseresznyét mind köppölik.

kupa: írószer-tartó, iskátulya. Hoccide a 
kupámat, hagy’ vegyem ki a tollszáramat 
és a tollhegyemet (penna), hogy ír hassak.

leveszeked: leszid, megfedd, dorgál. 
Mikor Éli értesült fiainak go nosz tettéről, 
le veszekedte őket, de nem verte meg.

lefálángat: ugyanoly értelemben, mint 
le veszeked.

ügyibe való: ügyes, életre való. Ha 
ügyibe való ember volna, megélne a jég 
há tán is.

piacos: mutatós, jól-festő, tetszetős, 
szem re való, csinos stb. Nem olyan piacos 
lány volt a Kata, hogy kaptak volna rajta 
a le gények.

közbéli: közönséges, egyszerű, a la csony -
sor sú. Én, uram, csak amolyan köz bé li em-
ber vagyok, aki csak annyit tudok, a meny-
nyit az iskolában, mint gyerek ta nul tam.

galy: göröngy; galyos: göröngyös.
számlik: szántódik. Nagyon galyos a 

föld, ne hezen számlik.
csiszánkodni: csuszkálni a jégen.
mocsolék: moslék, piszkos, lucskos, sá-

ros. De mocsolék idő ez!
búvárkodik: folyat. Ez a tehén bú vár

kod hatnék.
hangol: erős, fennhangon beszél. Erősen 

han golt a tiszteletes úr és be re kedt.
megvérül: vére felhevülvén, elgyengül, 

meg betegszik. A kis borjú, ha kieresztik 
sza ba don, úgy kiszaladgálja magát, hogy 
meg vé rül: azért vigyázni kell rá.

feliparkodik: felnevelkedik, gyorsan 
fel nő. Hogy feliparkodott már a fű a ker-
tem ben.

elforrúl: forró lesz. Elforrúl a küsdég 
hom loka a láztól.

küsdég: kisded, csecsemő.
rendvel-rendvel: néha-néha, hébe-kor ba. 

Ellátogat rendvel-rendvel a testvérjihez.
öklik: gömbölyödik, illetve gömbölyöd-

ve nő; látszik hogy már nő és gömbölyödik. 
Csak cseresznyéről és meggyről mondják. 
Öklik már a cseresznye.

odatőkked: odatűz, odasüt. Úgy ide tők-
ked a napsugár a falhoz, hogy alig állom.

orotni: irtani. Kiorották az erdőt.
elháramlik: elszakad, elköltözik messze. 

Az az ember rég elháramolt a mi falunkból 
Ro mániába.

Az 1999-ben újrakiadott Petrovics 
Pál verseskötet. Fűrészmező, Kajcsa 

László előszavával.

Mint mikor a méh megered:
Fut, lohol az embersereg
Nagy hűhóval, léhvel-pléhvel;
S így napol, hónapol, ével
Gazdag, koldus, az útszéli – 
Mind sietnek élni, élni;
S kanyarogva bár, de vélik:
Előbb jutnak el a célig!

Te nem sietsz. – Békén ballag
Áldott lábad, meg se lankad;
Noha megállsz fűnek-fának,
Még se félsz, hogy elhagynának;
Egyenest mégysz, látva célod,
Időd, erőd nem pazarlód;
Nincs is Neked napod, éved,
A Te időd: – örök élet!

Én sem futok. – Nincs mér’ futnom:
Előttem Te mégy az úton;
Tép a tüske, húznak ágak, 
Nem félek, hogy elém vágnak;
Időm, erőm nem pazarlom
Semmi másra: – Te vagy célom!
S ha követlek nyomon Téged:
Nem késem el, nyugton megyek!...

Petrovics Pál

 Jézus arca

Petrovics Pál

 Bo ldogság

Minden szögén e világnak,
Téged sejtlek, Téged látlak,
Óh én Uram!
Ha jót teszek: mosolyog arcod,
Ha hibázom: lehorgasztod.
Szomorúan!

Míg lassúdan csak elfödöd,
S nem látok, csak homályt, ködöt
Énkörülem;
Vétkeimet szánom-bánom,
S megered a könny orcámon
Mind sűrűbben!

S íme azon veszem észre,
– Hogyan, hogy nem – visszatérsz Te,
S újra látlak:
Látom dicső, szent derűbe’,
Mosolyulva, kiderülve,
Szent orcádat!...

Én megértlek! – S igyekezem,
Hogy mindenem: lábam, eszem –
Jóban járjon;
S búval orcád soh’ se född bé:
Reám nézz Te mindörökké,
Rám, vidámon!...

Petrovics Pál

 T a l á n y o k

Uram, én látom,
Nem puszta álom,
Hogy itt vagy vélem, itt:
Átfog, – úgy érzem –
Lelked egészen
A szívem mélyéig.

Egy kissé gátol
Valami fátyol,
Hogy szemtől lássalak:
Miként ha ködbe
Volna lekötve
Szemem s Teáltalad!

S hogy buzgón, híven
Kérlek, a szívem
Aggodalmaiban:
A gyönge fátylat
Lehántod, – s látlak
Oly boldogan vígan!

Amint Ígérted,
Hogy kiknek Érted
Szívök tisztán dobog:
Téged meglátnak –
S mint e világnak
Végéig boldogok!

I.
Veled vagyok, Uram! És szabadon,
De szent alázattal társalkodom.

Te mindent tudsz, semmit nem kérdezel;
Kérdésem Hozzád annyi száz, ezer!...

Egy titokról, – megérteni nem bírom –
Egy szót se szól az evangéliom.

Nem tanítod, nem sejteted sehol,
Hogy Te Isten után óhajtozol.

Ha baj fenyeget távol, vagy közel,
Akkor se mondod: „Óh  Atyám, jövel!...”

– „Elég baj, hogy a nagy embersereg
Isten után sóhajt, sír, kesereg,

S kettőjük közt a távol mind nagyobb
– Míg én szünetlen, Istennel, vagyok!”

II.
Óh mondd, Uram; a szent paradicsom
Szép kertje után mért áhítozom?

Mért édes affelé tekintenem?
Miért von arra lelkem, mindenem?

Ha Hozzád én minél közelebb vagyok:
Utána vágyam mért annál nagyobb?

„Utána vágyad azért mind nagyobb:
– Mert te kívül, – Én meg belül vagyok!”
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 M i  a  W e b v i d é k ?

A Webvidék bejelentkező oldala (www.webvidek.ro)

A hétfalusi eMagyar Pont (Csernátfalu, Zajzoni Rab István Középiskola)

(Folytatás a 2. oldalról.)
A feladat:
Írjátok át a vidéketekre jellemző táj

szó lásba
Támpont a próba teljesítéséhez:
A teljes szöveget írjátok át, a pontok 

he lyé re szabadon írjátok be a szerintetek 
oda ta láló szavakat. Próbáljátok elkép-
zelni, ho gyan mesélné el egy falubélitek 
a szöveget, mi után elolvasta a részletet. 
Engedjétek sza ba don a fantáziátok!

„A ...... csúcsforgalom van. 26 éves for 
ma fiatalember, fején puhakalap, sza lag 
helyett ...... Hosszú a nyaka, mintha ...... 
volna. Kezében kosár, benne ...... A fia
talember rátámad az egyik mellette ál lóra, 
azt veti a szemére, hogy folyton meg löki őt, 
valahányszor ott megy el va la ki. Nyafogós 
hang, de szeretne ke mény nek hangzani. 
Megürül egy ülő hely, a pasas odarohan. “

“Két óra múlva újra találkozom vele a 
......, a ...... előtt. Egy barátjával be szél get, 
aki azt mondja neki, hogy még egy gombot 
kellene varrnia a ......, meg mu tatja, hová: 
a ......, és hogy miért.” (a szövegrészlet 
Raymond Queneau Stílus gya korlatok 
című művén alapul)

Pontozás:
El fogadható a szöveg pontos átirata, de 

annak értelmezése is. Pontozzuk a szó-
kincs gazdagságát, a nyelvhelyességet, a 
humort és az ötletes megoldásokat. 

Határidő: 2008. május 28.

*
Hétfalu megoldása:
A bukuresti ficsur esete a merëndiével
A medregojon nagy firgiésforgás, sëfle

tiés vuót. Jüöttek le a sziénávol teli bindás 
szekerek, mëntek fel jaz üresëk. Sokan kiét 
hiétig is tëlláztak jaz erdüőn. Csálták a 
kuóstot. A kaptatuó mellett hujszanhat 
iéves fiéleforma fiatalembër fin tërgëtt, 

fejién szamakalapval, ritta përt li hejjëtt 
sajinka vuót felbogozva, ben ne vajmifi
éle fácsinkaszerü virág. Nya ka hojszu, 
mind a ganzinak, girbec ko kocálta ki igy 
magát, mintha pa cié roz ni mënt vuóna. 
Kezién kasornya, ben ne a merënde: ëgy 
iéveg rozsolis, vaj mifiéle löcskönös ëgy 

kancsuóba, vö röshagyma iés szalonna, 
pulijszka ken düőbe kötve, fatángyiérok, 
find zsiacs kák, kalánuók. Biztos az öreg 
paran csolt rëá hon, hogy vigye ki jaz ié
telt a kajszáluóba. Láccik városon lakott, 
nem birta a hëgyet. Mindmerién fel akart 
kiéreszkedni ëgy szekiérre, vigye ki jaz a 
medregojon. A falusi lur kuók furtonosan 
mëgtromfolták, lök dös tiék, hogy csujsszon 
vissza a lejtüőn. A ficsur rijik akart kájtani, 
de oan kën tër náluós kappanhangja vuót, 
hogy a sze miécsek miégjobban fetrën
gettek a rö högéstüől. Viégre mëgállt ëgy 
szekiér, s a gazda ráiparkodott, hogy üljön 
már fel a bakra, a lábát tëgye a tiézso
lyára, s a kasornyát dobja a kuóbor alá. 
Fut mást felült, s a szekiér elindult felfelié. 
Juó kiét uóra mulva láttam jismiént a 
fal los hejjën. Vijssza akart mënni ejsze 
a faluba, mindmerién kiérejszkëdëtt a 
nagy sziénásszekerekre. Jaz ëgyik gaz da 
juókedvibe odakájt neki: varrjon ëgy juó 
nagy bongot a diéjszüjire, a fi ris kuója alá, 
s attuól odaköti a so rok já hoz, lehujza igy a 
faluba, s miég fiékez is a nagy medregojon 
lefelié. Csëmáj nyik háj urfi, városra valuó 
jaz inyen, nem a sziénafüre...

Szómagyarázat: medregoj: meredek 
hegy oldal; sëflet: sietve járkál, nyüzsög; 
bin da: ökör; tëllázik: erdőn lakik szé na-
csi nálás idején; kuóst: széna; kaptatuó: 
me redek lejtő; fintëreg: céltalanul járkál; 

sza ma: szalma; përtli: szalag; sajinka: se-
lyem kendő; fácsinka: ibolya; ganzi: gúnár; 
gir bes: sovány; abstigliéc: hosszú, vékony 
mé rőléc; kikokocálta magát: kiöltözött; 
pa ciérozik: sétál a sétatéren; kasornya: 
ké zikosár; merënde: étel; rozsolis: pá lin ka-
fajta; löcskönös: híg leves; pulijszka: málé; 
fatángyiér: lapító; findzsiacska: tányér; 
kalán: kanál; mindmerién: ál lan dó an, 
mindig; furtonosan: folytonosan, ál lan-
dóan; mëgtromfol: megtréfál; ficsur: úrfi; 
kájt: kiált; këntërnál: énekel; szemiécs: 
ar cátlan gyermek; tiézsolya: szekérrúd; 
kuóbor: a szekér fedele; futmást: futva; 
fallos hejj: az a hely, ahol a szekerek meg 
tudnak fordulni; ejsze: talán, biztos; bong: 
gomb; diéjszü: nadrágszíj, öv; firiskuó: 
de ré kig érő kabát; sorokja: saroglya; 
csëmáj: milyen; nyikháj: sovány, gyenge; 
inyen: ilyen.

Csapatunk erre a megoldásra a ma xi má-
lis 30 pontból 29-et kapott.

*
Milyen eredményeket ért el Hét falu?
Az eddigi fordulók próbák alapján csa-

pa tunk 206 pontot összesített, így a 12. 
he lye zést érte el a 43-ból. 

A közönségszavazás nem igazán ked-
ve zett csapatunknak, hisz egyetlen próba 
kap csán sem értük el a kellő szavazat-
számot, így mintegy 90 plusz pontot 
veszítettünk.

A kézdivásárhelyi Céhmesterek u no-
ká i csapat 295 ponttal áll eddig az első 
helyen, mindegyik közönségszvazata 
10-es volt, így ezekből 90 pontot ösz-
szesített.

*
Üdvözöljük a verseny meg szer ve-

zé sét, érdekes és tartalmas színfolt az 
erdélyi települések életében.

Petrovics Pál

 A végtelen út
Az emberek között folyik
Oly boldog, oly szépen folyik
Élete csöndes folyama,
Miként az ének dallama,
Amit jámbor szívhúrokon
Ver áhítat, szent buzgalom...
– Mert csak hozzájuk illenek
Az ily üres, könnyű szavak –
Akikbe még sohsem szakadt
A tüske tövis jó tövig:
„E balga élet oly rövid!”

*

Előre néz merőn szemem:
Lehetne bár csak sejtenem,
Ha már tisztán, ha szabadon,
– Homályon át – nem láthatom
Utamnak azt a mezsgyéjét,
Min át többé egy láb se lép!...
Hátra nézek, – remélve még
– Az útra, amit megtevék:
Hosszúra nyúlt az, jó darab,
Mi már mögöttem elmaradt:
S nem hat szemem a kezdetig,
Soká vesztegel ott pedig.

*

Te utad nézem hosszason,
Az éveket is olvasom,
– Akár borult, akár derült –
Melyekbe itt utad került;
Nézek, nézek az égre is,
Merre lelkem epedve visz:
Hiába végit nem lelem...
Nem is lehet! – ’Sz most is velem
Járogatsz e földi úton,
Hogy meddig, oh, azt sem tudom;
S akkor is, merre von kezed,
Ha vélem itt bevégezed?!...


