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Bencze Mihály

Lenne-e ma Kittenberger Kálmán 
tanító Tatrangon?

A tatrangi evangélikus elemi iskola volt épülete, ebben tanított 
az 1900-as évek elején Kittenberger Kálmán

A nagy magyar vadászok és gyűj te-
mény gyarapítók sorrendjét Xantus János 
in dítja, aki az 1849/49-es sza bad ság har-
cunk emigrált honvédtisztjeként bejárta 
É szak-Amerikát, majd Ázsiát, és végül a 
Nem zeti Múzeumot 175 000 ter mé szet-
raj zi és néprajzi tárggyal gazdagította. 
Ró la mintázta Karl May német író a Win-
ne tou kalandregényben Old Shatterhand 
tu dós, emberséges alakját. Széchényi 
Zsig mond mellett Kittenberger Kálmán 
a legismertebb Afrika-utazó és vadászíró. 
A magyar filmipar a mai napig adós mind-
há rom kiemelkedő személyiség életéről 
szo ló világsikerű filmek elkészítésével. 
Csak az amerikaiak által forgatott Karl 
May megfilmesített regényeire gondolok, 
a miken egész generációk nőttek fel. A mai 
magyar tanulók a fenti elődökről sem mit 
se tudnak, köszönhetően az anya or szá gi 
infantilis tanügyi politikának, és a kör nyező 
országok asszimilácíós isko la rend szerének.

Kittenberger Kálmán 1881. október 
10-én született Léva városában, nyolc gye-
re ket nevelő iparos családban. Itt végezte 
el a tanítóképzőt, majd a budapesti polgári 
ta nárképzőben folytatta tanulmányait 
a ma tematika-természetrajz szakon, és 
rend szeresen bejárt a Nemzeti Múzeum 
pre parátorműhelyébe. 1902-ben fél be-
sza kí totta tanulmányait és megpályázta 
az üre sedésben levő tatrangi tanítói állást, 
és ősz től kezdve itt lett állami tanító. A 
tat ran gi iskolában kollégái voltak: Tóth 
And rás igazgató-tanító, Szász István kán-
tor ta nító és Szórády Edit. A Kárpátkanyar 
vad regényes tájain sokszor vadászott 
med vére, farkasra, rókára, és preparált 
ál latokkal gazdagította a tatrangi iskolát. 
Hol lehetnek ezek? Még ki tud róluk? 
U gyan ugy az innen a Nemzeti Múzeumba 
kül dött példányok sorsáról? Sokszor ki-
rán dult a Tömös-, a Garcsin-, a Tatrnag-, 
a Zajzon-völgyébe, és a Nagykőhavas, 
Csu kás hegységekbe ahonnan vágyódva 
te kintett Afrika irányába, és lelki sze me i-
vel sokszor nézett farkasszemet az o rosz-
lánnal. Egy december eleji havas na pon, 
mikor eredménytelenül járt egy bir ka rabló 
farkas nyomában, kinyílt a világ és a csoda 
utána jött Tatrangra. Az öreg Bá rányos Jó-
zsef írt Budapestről, a mely ben Damaszkin 
Arzén afrikai va dász ki rán dulásra hívta, 
elindítva ezzel a leg na gyobb vadászt az 
útján, akit szeretettel és becsülettel támo-

gatott. 1902 ka rá csonyának estéjén indult 
el Budapestről, és 1903 januárjának első 
felében ér keztek meg Mombasa kikötőjébe, 
Kilindinibe, a hon nan elindult karierje, és 
világraszoló hír neve.

Nemsokára lőtte első reá támadó ele-
fánt ját, rá egy évre oroszlánkalandban 
volt ré sze, az őslakóknak köszönhette a 
túl é lést. A harcaban elvesztette egyik ujját, 
a mit preparálva ereklyeként elküldött a 
Nem zeti Múzeumba. 1912-ben élő ál-
la to kat szállított a budapatesti Állatkert 
ré szé re. 1914-ig évente küldött preparált 
ál la tokat, élő állatokat, megfigyeléseit 
cikkek és könyvek örökítették meg. A 
Nemzeti Mú zeumot több mint 60 000 pél-
dányból álló anyaggal gazdagította, több 
mint 300 új állatfajtát fedezett fel, amiből 
40-et róla ne veztek el. Az első világháború 
idején In diában angol hadifogolytáborba 
került. A Nemzeti Múzeumot , és így az 
ő élete mun káját a francia tábornokok 
védték meg a rablástól megszédült oláh 
csa pa tok tól. Indiából hazatérve egy évig a 
Nem zeti Hadseregben szolgált, és a Nim-
ród folyóírat szerkesztője, majd tu laj do no sa 
az 1948-as betiltásáig. Kovács Ödön ba-
rátjának testvérhugát Líviát vette fe le ségül. 
1926-ban utazhatott újra Afrikába, ahol így 
hat alkalommal összesen 16 évet töl tött.

A szocialista hatalom szemében szálka 
volt, ezért 1948-ban félreállította. Ezután 
Nagy maroson dolgozott, majd az 1956-os 
változások után rehabilitálták.

1956-ban a Széchényi Zsigmonddal kö zös 
trófeagyűjteményét egy tűz el pusz tí tot ta.

Utolsó afrikai útján készített fehér-
fe ke te mozgófilmjét a nemzeti Film ar-
chí vum őrzi. Még öregkorában is nagy 
baráti kör övezte: élő legendaként, mito-
lógiai hős ként tekintett rá választott ha-
zája Nagy ma ros, máig őrizve emlékét az 
évente róla el nevezett napok keretében. 

Kittenberger Kál mán 1958. január 
4-én halt meg Nagy maroson, négy nap 
múl va helyezték örök nyugalomra a bu-
da pes ti Farkasréti Temetőben (30/1-3-1. 
par cella.).

1958-ban Veszprémben növény- és 
va das parkot neveztek el róla, a nagy 
Afrika-ku tató számára egy mellszobrot 
is emeltek a főbejárat előtt.

Könyvei: Vadász- és gyűjtőúton 
Kelet-Af rikában (Budapest, 1927), A 
meg vál to zott Afrika (Budapest, 1930), 

Kelet-Afrika vadonjaiban (Budapest, 
1955), A Ki limandzsárótól Nagyma-
rosig (Bu da pest, 1956). Mindenkinek 
ajánlom, hogy ol vassa el Fekete István 
Kittenberger Kál mán élete (Budapest, 
1962) című cso dá latos életrajzi regényét.

A háromfalusi magyar iskolahálózat 
több mint félezer éves, Honterus itt jár-
ta kor 1544-ben lelkészt és iskolamestert 
ta lált. Ekkor a pürkereci egyházközséghez 
tar tozott Tatrang és Zajzon is. Pür ke re cen 
1757-től Bartos Mihály lelkész, 1775-től 
Privigyei Mihály lelkész, 1794-től Deák 
And rás lelkész foglalkozott az iskolával is. 
1820-tól Korodi István a tanító, 1847-től 
pedig Bakó András, Korodi Sámuel, Be-
nedek János és Türkösi István, 1860-tól 
Bitay Sándor, Báró Gyula, Antal Albert 
és Kovács Mihály, majd 1883-tól Dávid 
Mi hály. A falu hírességei: Pürkereci (Hét-
fa lusi) Péter, aki 1696-ban enyedi diák, 
Pür kereci István, aki 1713-ban re for má tus 
iskolamester Nyárádszentimrén, Pür ke-
reci Sámuel, aki több marosszéki is ko lá-
ban tanított, Bartha Márton, aki 1772-ben 
egyetemi hallgató Wittenbergben. 1893-
tól az iskola a Brandschott-féle ház ba 
költözött. 1919. november 26-tól Csó rik 
László újraszervezte a felekezeti is ko lát, 
amely 1932-ig működött. A trianoni dik-
tátum után ez volt az egyetlen megoldás 
a magyar oktatás megmentésére, amely 
há romszáz magyar gyereket érintett. 
1932-ben az evangélikus népiskolát át-
ve szi az állam, 1934–1945 között csak 
ro mán nyelven tanítottak, 1945- től csak 
ma gyar tagozatként működött. Annyi 
ma gyar  híressége van Pürkerecnek, de a 
mai mapig nincs utca elnevezve róluk, de 
o lyanokról akiknek semmi köze e faluhoz 
bő ven van elnevezve utca.  Mi az oka?

Zajzonban 1700-as években a pa pi la kon 
működött az iskola, a pürkereci rektor 

fel ügyelete alatt, majd 1818-ban az ön-
ná lósult zajzoni egyház idején Zajzoni 
Rab Ist ván költő édesapja id. Rab István 
ku rá torsága alatt épült fel az első elemi 
szintű evan gélikus népiskola. 1894-1919 
között ál lami elemi népiskola, majd a 
trianoni dik tá tum után 1919-1933 között 
ismét fe le ke zeti iskolaként menthette a 
magyar ok ta tást. 1945-túl ismét állami 
iskola, de már csak magyar tagozatként 
létezhetett. Az 1930-as években még 
iskolakert és kí sér leti gyümölcsös is az 
iskolához tartozott, amit az állam eltulaj-
donított. Az első tanító Barthos Mihály 
volt, Miklós Samu tanító részt vett az 
agyagfalvi országgyülésen, és itt járt Zaj-
zoni Rab István , a Barcaság leg ismertebb 
költője. A zajzoni Bartha Ká roly vezette 
a tanítótestület Háromfalusi Kör néven 
bejegyzett fiókegyletét, és rend szeresen 
szakfolyóíratokat rendeltek, mint a Szé-
kely Tanügy, Székely Nép ta ní tó, Brassói 
Szemle, Magyar Protestáns Nép tanító, 
Néptanítók Lapja stb. Össze ha sonlításként 
kiváncsi vagyok, hogy a mai iskola hány 
szaklapot rendelhet meg? Pa jor Mihály 
igazgató-néptanító szer vez te újra a bori-
cajárást, amit a trianoni dik tá tum után az új 
hatalom betiltott, ekkor az iskolának több 
mint 250 magyar diákja volt. A zajzoni 
hírességekről sincs utca el nevezve, sőt mi 
több Zajzoni Rab István há zát a község 
képtelen volt felvásárolni és egy emlék-
múzeummá alakítani, ahol író-olvasó 
találkozókat, a kertben pedig nyá ri alkotó 
táborokat lehetett volna tar ta ni. A sors 
jóvátétele az, hogy a költőnk szü lői háza 
a Petőfi Sándor utcában van (Pe tőfi volt 
a mi Zajzonink költői ideálja), és a sors 
iróniája az, hogy a leghíresebb költönkről 
a mai napig nincs utca elnevezve nemcsak 
Zajzonban, hanem az egész Barcaságon. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Diáksarok

K r e a t í v  s z ö v e g e k
Kotty-belé, szilvalé!
Valamikor, valahol élt egy család. Ez 

a csa lád egy anyából, egy apából és két 
gyer mekből állt. A gyerekek közül egyik 
Dávid, a másik Csilla.

– Kotty-belé, szilvalé... mindenkitől 
ezt hal lották. Volt is ok arra, hogy miért 
mond ták. Egy nap így szólt az édesanyjuk:

– Menjetek az üzletbe vegyetek...
– Tejet! – szakította félbe Dávid.
– Nem! Menjetek vegyetek...
– Cukrot! – kiabálta Csilla.
– Fejezzétek már be! Hagyjátok, hogy 

el mondjam! Nem untátok már meg, hogy 
így mindenhol mindenkit félbeszakítsa-
tok?

Álltak és néztek jobbra-balra mintha 
nem csináltak volna semmit.

– Na, szóval... menjetek és vegyetek 
ke nyeret!

Mikor elértek az üzletbe, megszólalt az 
el árusítónő:

– Mit ké...
– Kenyeret! – kiáltotta Dávid.
– Szóval ti vagytok azok a gyerekek, 

akik...
– Igen! – mondta Csilla
– Akik mindenhol, mindenbe be lé ko-

tyog nak. Már az újságban is meg je len te tek!
– Láttuk mi is. Kérjük a kenyeret!
– Jaj, majdnem elfelejtettem. Most ho zom!
Elment az elárusítónő a kenyér után s 

mi kor visszajött így szólt:
– 2 dollár 70...
– 5! – szólalt meg Dávid.
– 72 cent!
– Adom! – szólt Csilla.
– Még kell...
– 45 cent! – vágott félbe Dávid.
– 15 cent!
– Itt van! Köszönjük szépen!
Elindultak hazafelé. Mikor találkoztak 

é desanyjukkal így szólt az anya:
– Kaptatok ke...
– Igen!
S így folytatódott az egész nap.

Bute Renáta (Zajzoni Rab István 
Középiskola, V. o.)

*
Kotty-belé, szilvalé!
Február 15-ike volt. Egy hideg téli na-

pon, amikor havazott kint az udvaron. Mi 
bent ültünk a házban. Anyuka mosogatott, 
a testvérem játszott és én írtam a lec ké met. 
Mindenki végezte a dolgát.

Én éppen a matematikát írtam. Nagyon 
nehéznek tűnt a második gyakorlat:

– Anya, segíts!
– Mámika most mosogat, Zsuzsika – 

kotyog a testvérem.
– Jövök mindjárt! – addig gondolkozzál!
– Jó! – mondtam én!
Később megint mondom:
– Anya, gyere segíts!
– Na, mondjad, most!
– Zsuzsikám, 2, 4, 8, tizen... így kell! – szó-

lalt meg a kotty-belé szilvalé, a test vé rem.
Nagyon nehezen lehetett megoldani a 

ma tematikát, mert anyu nem tudott be le-

szól ni. Ahányszor kérdeztem, annyiszor 
ko tyogott a testvérem. Ez egy órát tartott, 
mi után megfájdult a testvéremnek a szája 
és elhallgatott. Meg tudtam oldani a fe-
la  datot.

Jónás Zsuzsanna (Zajzoni Rab István 
Középiskola, V. o.)

*
Nem vagyok csalán!
Én nem vagyok csalán!
Miért mondja mindenki, hogy én csalán 

vagyok?
Lehet, hogy azért, mert gondolják, hogy 

rossz fiú vagyok. Lehet azért, mert nem 
va gyok jó tanuló, és egyszer megbuktam. 
Tu dom, hogy ez nem szép dolog.

Bár lennék újból óvodás! Akkor jól 
ta nul nék, jó fiú lennék, és akkor biztosan 
nem neveznének csalánnak...

Akkor nem csúfolkodtak volna...
Ha nem csúfolnának, én is meg vál toz nék...
Engem idegesít, ha csalánnak ne vez nek.

Wolf Miklós (Zajzoni Rab István 
Középiskola, VII. o.)
*

Veszek egy kiló kacagást
Most két napja kimentem a piacra és 

meg kérdeztem a kofát, hogy van-e ka ca-
gása eladó. Ő alaposan megnézett. Ült, 
majd még nézett-nézett, végül meg kér-
dez te még egyszer, hogy mit kérek.

– Egy kiló kacagást – ismételtem.
– Egy kiló kacagást – kacagta nekem 

vissza, – kacagást nem lehet vásárolni, 
ha nem valakit boldoggá kell, hogy tegyél, 
és akkor az sokat-sokat fog neked ka cag-
ni. Ekkor te is nagyon jól fogod érezni 
ma gadat, és sokat kacagsz te is.

Bálint Anna Mária  (Zajzoni Rab 
István Középiskola,
szakiskolai osztály)
*

Félkalap
Tanítóm egy különös kalapot talált az 

is  kola udvarán: szép piros volt egy sárga 
csík kal a közepén. Nagyon furcsának 
tar tot ta, hogy az iskola udvarán egy ilyen 
ka lapot találjon, amely mintha az égből 
pottyant volna. Hamar felkapta, és feltette 
a fejére, de nagyon megijedt volt, mert a 
ka lap éppen a felénél elszakadt.

Furcsállotta tanítóm a kalapot, de any-
nyira komoly volt, hogy már nem is vette 
észre, hogy nem az iskola udvarán állt, 
hanem egy óriási kastély előtt, ahol tün-
dérek röpködtek. Erre észbekapott, hogy 
a kalap: varázskalap. Menten le kap ta a 
kalapot, amire máris az iskola ud varán 
találta magát. Megijedt, és nem tudta, 
mitévő legyen.

Pár év múlva ez a hír megjelent az új-
ság ban is, és tanítómból nagy varázsló lett 
a félkalap segítségével.

Antal Tizedes Gabriella (Zajzoni Rab 
István Középiskola, VII. o.)

Tana Anna Mária

Szószólók szövegeinek változata 
Apácán és környékén

Az első személyű, egyes számú meny-
asszonyi búcsúztatók előadásának szo-
kása még ma is él. A menyasszony bú-
csúz tatására egy-két szószólót (vőfélyt) 
kér nek fel. Ez lehet falubeli vagy más 
fa lu ból „fogadott” személy. A vőfély a 
la ko dalom lelke.

A szószólók által mondott szövegek 
vál to zó vonásokat tartalmaznak, mögöt-
tük azon ban azonos szerkezet lappang. A 
szö ve gek hasonlítanak egymásra, de fel-
fe dez hetünk bennük különbségeket is. A 
ha son lóságok alapja az, hogy a múlt szá-
zad ban számtalan „vőfélykönyv” jelent 
meg, me lyekből a szószólók inspirálód-
tak. Az át vett szövegeket kiegészítették 
az idős em berektől tanult szövegekkel.

Székelyföldön (Nagyajta, Bölön) a 
szó szó lóknak sokkal fontosabb szerepük 
van, mint a csángóknál (Apáca, Ürmös).

Nagyajtán és Bölönben a szószólók 
nem csak kikérik és búcsúztatják a meny-
asszonyt, hanem részt vesznek a la ko-
da lom ban, szórakoztatják a vendégeket, 
fel tá lalják az ételeket. Minden ételhez 
verset mond nak, több ízben pedig vic-
cekkel szó ra koztatják a násznépet:

„Ahol vígan vannak legények, leányok, 
ha szerét tehetem én is oda beállok, mert 
hát ott jó bor van azt bizton tudom, hisz 
eb ben szörnyű a tapasztalatom. Biz Isten 
nem nagy csuda, hogy a bort szeretem, 
Szent Borbála napján a borpincébe szü-
let tem, a nagyapám kántor volt, az apám 
meg kefekötő. A jó bort a csap alól itta 
mint a kettő. Ha az én gégémen egy csepp 
víz lefolyna, sírjába mint a kettő meg for-
dul na. Én az Úristentől csak azt kérem 
ful ladjak egy hordóba az legyen a halálom. 
Hosszúkás nagy hordó legyen tele, ha 
vesz temet érzem, akkor ugrom bele. Ha 
meg fulladtam lelkem repül az ég felé, az 
an gyalok visznek fel a menybe mint ahogy 
Lu kács, Szent Péter az angyalok ka pu já-
nál szalutál. Uram vedd be a te lelkedbe. 
Éle tembe a vizet a csizmámba sem tűrtem, 
no de most már talán elég lesz ebből, nem 
sze retek sokat húzni egy viderből. Akadoz 
a nyelvem nem áll a ritmus felé, biz Isten 
nem tudom mi üthet belém. A fejem meg-
szé dült forog bele az egész világ, adj Isten 
kend teknek továbbra is jó mulatást.”

Apácán és Ürmösön, az ‘50–’80-es 
évek ben, a szószólóknak ugyanez volt a 
sze repük. Napjainkban azonban a vő fé-
lyek nek csak a menyasszony kikérésében 
és búcsúztatásában van szerepük.

A régi időkben, mind Apácán, mind 
kör nyé kén a vőfély részt vett az eljegy-
zésen is, ő kérte meg a leány kezét. Erre 
az al ka lomra külön versikét írt. Napja-
inkban a le ány kezét egy rokon vagy a 
násznagy ké ri meg:

„Szerencsés jó estét adjon a Jó Isten. 
Tisz telt házigazda első szavammal is 
bo csá natot kérek, hogy e piciny cso por-
tunk kal ily bátran ide belépek. Tisztelt 
há zi gaz da engedje meg hát e piciny 
se re günk nek itten megállását. Mi nem 
csak azért jöt tünk, hogy szállást keres-

sünk X Y szá má ra, hanem a fiúnak egy 
hű párt ke re sünk. Nem is olyan messze 
egy első ne gyed ben azt zengi az ének, 
hogy jöjjünk a maguk házához, itt vár 
a szerencse. Sze retettel jöttünk lánya 
kezét kérni, hisz Is ten akaratának be kell 
teljesedni. Isten így akarta, ők is jónak 
lássák, ha maguk is így akarják adjanak 
nekünk választ az éj szaka folyamán.”

Székelyföldön a lakodalom előtt egy 
hét tel, sor kerül a hívogatásra. A ven dé gek 
meghívása nem történhet bárhogy, a szó-
szólók erre az alkalomra is verset írnak:

„Szerencsés jó napot adjon az Úristen!
Engedelmet kérek, hogy házukba tér-

tem, jól emlékezhetnek mibe járogatok 
ki nek küldöttje s megbízottja vagyok. 
Tel jes tisztelettel midőn itt állok egy 
tisztes csa ládnak kiküldöttje vagyok.

Engedelmet kérek amíg hát elmon-
dom mi a küldetésem és megbízatásom.

Küldöttje vagyok én XY, bácsinak, 
ki min dig embere a jó barátságnak. Ro-
konok, szomszédok igaz tisztelője és a 
ba rátságnak tiszta művelője. Ne mulassza 
el a válaszát, hogy az egész életébe az 
e gész családját, hogy meg ne hivassa egy 
rö vid ünnepre a legközelebbi szombaton 
délelőtt 11 órára a kedves fiának XY az 
es küvőjére egy kis étel, ital el fo gyasz-
tá sá ra, a szent hitnek meghallgatására, 
táncba, vigadásban s igaz részvételére s 
az Úristen küldjön áldást kegyelmedre.

Kérjük a meghívást ne tessék megvet-
ni, sze mélyesen őket ahhoz megtisztelni. 
Isten oltalmába óhajtjuk helyezni, ha 
ezen ké rését teljesítik akkor ő is ígéri 
ma guk nak, hogy egész életén át barátul 
fogja vi szonozni, ha őt Isten élteti.”

A hívogatás előtt felkérik a meny-
asszonyt a hívogató pálca elkészítésére:

„Békesség e házba jó napot kívánok
Tán itt a vőlegény követeként állok
S midőn bemutatom e háznál magam
Kérem hallgassák meg e néhány sza vam
A vőlegény nekem arra adta szavát
Ha szépen megkérem az ő meny-

asszo nyát
Mellembe és pálcámra ékes bokrétát 

fog rakni
Én hát felkérem a vőlegény nevébe
Mellem és pálcám díszítse fel szépre
Kössön egy piros szalagot is rája
Hadd teljesüljön szívem kívánsága.”
Apácán az ‘50–’70-es években, a hívo-

ga tás ugyancsak a szószólók feladata 
volt. Lóháton hívogatták a vendégeket. 
Ma hívogatók szólítják be a násznépet. 
A hívogató pálcát egy fiatal lány díszíti. 
A hívogató pálcák eltérnek egymástól.

Az esküvőt megelőzi a meny asszony-
si rató és búcsúztató. A búcsúztatást a 
meny asszony helyett a szószóló mondja 
el (mindig egyes szám első személy-
ben). A fiúnál is szükség van szószólóra, 
aki ren dezi az indulást és kikéri a meny-
asszonyt. A fiú ezelőtt nem búcsúzott, 
mi vel ő volt az aki otthon maradt. Ma 
már a fiút is búcsúztatják (főleg Apácán).

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Tana Anna Mária

S z ó s z ó l ó k  s z ö v e g e i n e k  v á l t o z a t a  A p á c á n  é s  k ö r n y é k é n
(Folytatás a 2. oldalról.) 
A fiú búcsúztatásának egy másik oka 

az, hogy a fiú is új életet kezd, melyben 
töb bé nem az édesanya és az édesapa a 
leg fontosabb.

A lakodalom napján az esketés előtt meg-
érkezik a vőlegény szószólójával a meny-
asszony házához. Itt történik a meny asszony 
átadása. A kikérés a kü lön leges szertartás 
teszi bonyolulttá. A ki ké rőket csak akkor 
engedik be a házba, ha válaszolni tudnak 
bizonyos találós kér dé sekre:

„Hol fekete a menyasszony?” (Afriká ban)
Más esetekben a két vőfély között 

ér de kes párbeszéd folyik, melyben a vő-
le gény egy elvesztett virágszálat keres. 
Ilyen esetben a lány szószólója átvette a 
ker tész szerepét:

„Hallja hát szavamat kegyelmes szó-
szó ló uram! Kegyelmed emlékében is 
le het, hogy a mi kedves atyánk fia XY 
több íz ben járt vala e becsületes házban és 
itten föl talált egy szép virágszálat, amely 
az ő sze mei előtt szentesebb vala minden 
kerti ró zsánál és liliomnál is, amelyet ő 
eljegyzett szív vel, szemmel és szeretettel 
és a mát ka ság első cikkeivel.”

Minden helységben gyakorolt tréfa volt 
a menyasszony tréfás elcserélése. Az első 
ké résre mindig egy letakart öregasszonyt 
hoz tak elő, aztán egy koszorúslányt, de a 
ki kérők ezt természetesen nem fogadták 
el.

Harmadszorra az igazi menyasszonyt 
hozták elő:

„Akkor most már jobban szétnézek.
Harmadszor is eljártam köte les sé gem-

ben, a szép lányok közül most már a leg-
szebb akadt kezembe.

Jegyét válta sok szép gyöngyökkel, néz-
ze meg vőlegény testvérem ezzel lépett 
jegy be? IGEN.”

A kikérés után a szószóló egy kis csen-
det kér. Ez a szöveg bevezető része: „Most 
a hegedűnek szűnjön meg zen gé se, a 
sarkantyúknak pengése, az öreg asszo nyok 
morogása, s a gyermekek ka ca gása, mert 
menyasszony test vé rünk nek most lészen 
búcsúzásának kezdése s mindnyájan 
legyünk csendben amíg le szen végzése.” 
(Apáca)

„Csendességet kérek e ház gazdájának, 
ki virágot nevelt másnak nem magának. 
A szép muzsikának szűnjön meg zengése, 
mert búcsúzásomnak most lészen kez dé-
se. Legyünk hát csendesek, míg lészen 
vég zése.” (Ürmös)

„Csendesség e házban, e házi gazdának, 
ki virágot nevelt másnak nem magának. 
Hi vatalos vendég csendességet kérek, 
mert mostan látjátok tőletek elmegyek.” 
(Bölön)

„Cigány zenének szűnjön meg zengése 
és a sarkantyúnak is szűnjön meg zen gé se, 
mert búcsúzásunknak mostan lesz kez-
dé se. Legyünk hát csendesek, míg lészen 
vég zése.” (Nagyajta)

A hétköznapias bevezetés után kö vet ke-
zik egy ünnepélyes rész, melyben min den 
szószóló a lehető legszebben akarja el-
mondani a lány óhajait, nagyon gyakran 
túl zásba vive. Ebbe a részbe nagyon sok 

nö vényi és állati jelkép kerül be, melyek 
nép dalból átvett szimbólumok:

„Ezen a szép nyáron ezer virág nyílik
Hajadon lelkem búcsúszóra nyílik
Felhő lebben, leszakad a szirom a fa-

ág ról
Sóhajtok, mert elválok a szívem ott-

honától” (Apáca)
„Tavasszal mindenféle madár párt 

ke res magának: gerlice és galamb társat 
vá lasz tanak, választottam én is, kerestem 
ma gamnak.” (Apáca)

„Kedves menyasszonyunk ütött már az 
óra, költöznöd kell innen, mint a fecske 
s gólya, el kell innen menned új fészket 
keresni. Új fészek rakásnak neki kell már 
fogni.” (Ürmös)

„Éltem ez életnek szélvészes tengerén 
én mint kedves szüleimmel s Istennek tör-
vé nyén nevelkedtem szentül a jámborok 
ös vényén, míg célom elérvén s há zas ság ra 
lépvén.” (Bölön)

Gyakran a túlzásba vitt szépítés kö vet-
kez tében a szószóló szövegek helyenként 
ér telmetlenek: „Úgy állsz itt előttünk hó-
fe hér ruhában, lelked benne vagyon szép 
nyá ri virágban.” A szülőktől való búcsúzás 
előtt minden szószóló variánsban van egy 
rész, amiben a lány búcsúzik az előző é le-
tétől és Isten segedelmével megteszi az 
el ső lépést az új élet fele, az általa vá lasz-
tott párral: „Isten kegyelmében felvirradt 
e reggel.” (Nagyajta)

„Kívánom, hogy a jó Isten tegye sze-
ren cséssé és boldoggá minden lépésüket, 
áldja meg őket házukban, házukon kívül, 
hogy szüleik és hozzátartozóik örven dez-
hes senek felettük.” (Bölön)

„Dicsősség először is a mennyekben 
Istennek, ki lakik fénylő boldogságban, 
ki meg szerezte életemnek társát, kivel 
meg nyer hessem a mennyeknek országát.” 
(Apáca)

„Hosszú az én utam, amelyen indulok,
Ezért jó Istenem tehozzád fordulok.” 

(Apáca)
Mindezek után következik a búcsúzás. 

A menyasszony búcsúzik édesapjától, 
édes anyjától, testvéreitől, nagyszüleitől, 
ba rátaitól, barátnőitől, rokonaitól, szom-
szé daitól, keresztszüleitől. Árva meny-

asszony esetén a szószóló megemlékezik 
az elhunyt szülőről, csendességet kívánva 
az örök álomhoz.

Az édesapától való búcsúzás egyes szó-
szó lók szövegében hosszabb, másoknál 
rö videbb. A szövegek egy része túlzásig 
van nak szépítve, mások felelevenítik az 
é desapa nehézségeit a gyerekek ne ve lé sé-
ben. Az édesapától való búcsúzás apá cai 
változatának egyike egyszerű, rövid:

„Kedves édesapám, aki felneveltél, 
e gész életemben szerettél, kedveltél, ké tel-
kedésemben jó tanácsot adtál, min den fé le 
gondjaimban szemesen vigyáztál, a zért 
kérem a jó Istent, hogy éltessen bő ál dások 
közt e földi életben. Isten veled!”

Másik változata hosszabban, szebben 
van megszerkesztve, ezt befolyásolja a 
vő fély életkora és felkészültsége. Míg az 
elő ző változat csupán pár sor, ez hosszabb, 
rí melő versorokban van fogalmazva:

„Isten veled édesapám, áldott szívű em ber
Akinek jósága végtelen akár a tenger
Reád nézek s szememben forró könnyek 

gyűlnek
Gyűlnek egyre gyűlnek, s a lelkemre ülnek
Gyöngyharmatban hullott arcod verítéke
Rózsákat ültettél szívembe
Nehéz az elvállás, nincsenek szavaim
De beszélnek helyettem lehulló köny-

nyeim
Köszönöm az atyai szív értem epedését
Törüld le arcomról a búcsú könnyét
Szorítsd kebledre szerető lányodat
Drága édesapám add ránk áldásodat
Hogy páros életünkben napsugár ra-

gyogjon
Az igazi értelmünk köztünk megmaradjon
Mindezekért amit kiskoromtól eddig 

tettél értem
Szívemből kívánom áldjon meg az Isten”
A nagyajtai változat közvetlen hang-

nem ben elmondott köszönet mindazokért, 
amit egy édesapa tesz gyerekei bol dog-
sá gáért:

„Kedves édesapám legelső szavamat 
te hozzád intézem a búcsúzásomon, ki 
en gem tápláltál, ruháztál, neveltél, légy 
áldva ezért e jó Úristennél.”

Habár az édesapától való búcsúzás 
szö ve gei eltérnek egymástól, tartalmilag 

u gyan azt fejezi ki: köszönetet mondanak 
az eddig tett fáradozásokért és Isten ál dá sát 
kérik az az elkövetkező életre.

Az édesapától való búcsúzás után 
min den egyes variánsban következik az 
é des anyától való búcsúzás. Az édesanyá-
tól való búcsúzás mindig gyöngédebb, a 
meny asszony a szószóló által köszönetet 
mond az életért, minden esetben a szöveg 
fáj dalommal telített, amit a menyasszony 
és édesanyja egyaránt érez. Több e set ben 
megjelenik a gondoskodó édesanya, aki 
a lányt kicsi korától ápolta, nevelte. A 
meny asszony fölkéri ez alkalommal is az 
é desanyát, hogy ezután se szűnjön meg 
az anyai szeretet, sőt egy gyerek helyett 
fo gadja férjét is édes gyerekévé:

„Drága édesanyám légy mindig áldott
Ki valóban megérdemled a hála virágot
Akinek leírni nem tudom soha a tar-

to zá som
S akit áldok minden imádságban
Hisz te voltál az életem legfontosabb fénye
Te voltál a vigasztalás, könnyem letörlője
Életemre új tavasz jött, virágzó kikelet
Fogadd gyermekedért választott fér-

jemet.”
A szülőktől való búcsúzás után kö-

vet ke zik a testvérektől való búcsúzás. A 
bú csúz tatás ezen része is fájdalommal 
te lí tett. A menyasszony minden testvé-
rének bol dogságot kíván, s reméli, hogy 
ez a lépés után is jó egyetértésben fognak 
segíteni egymáson:

„Kedves testvéreim néktek azt kívá-
nom, hogy viruljon éltetek mint a kerti 
lili om. A testvéri szeretet köztünk mindig 
áll jon, hogy elválok a család melegéből 
fáj az nekem nagyon. De Istennek szent, 
bölcs rendelése, hogy mindenkink legyen 
fe lesége, főbb testvére. Isten veletek!”

A barátoktól, barátnőktől való búcsúzás 
nem annyira fájdalmas, habár a meny-
asszony visszaemlékszik a lánykori éle-
té re, most azért boldog, hogy kilép ebből 
az életből és minden barátnőjének kívánja, 
hogy kövessék nyomon:

„Kedves legény és lány barátaim, akik 
je len vagytok nászünnepemen most egy 
ki csit könnyeztek, de aztán majd vigadtok. 
Nek tek is azt kívánom, hogy találjátok 
meg párotokat, kivel járván világ mezején, 
szed vén virágokat. Isten veletek!”

A szomszédoktól való búcsúzás sokkal 
fon tosabb, mint a rokonoktól és kereszt-
szü lőktől való elválás, mivel a rokonokkal 
és a keresztszülőkkel való találkozás elég 
rit ka, míg a szomszédokkal nagyon gya-
kori:

„Drága jó szomszédaim s rokonaim,
Kikkel együtt éltem, akiket szívemből 

iga zán szerettem
A szeretet lángja kössön minket össze
S ne legyen vihar, mely összetépje
Drága jó keresztszüleim köszönöm 

sze re  teteket
Hogy engemet védőkarok között ti is 

ne  veltetek
Ezért titeket a jó Isten áldjon meg
Adjon tinéktek boldog, vidám öreg-

sé get.”
(Folytatjuk.)
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Bencze Mihály

L e n n e - e  m a  K i t t e n b e r g e r  K á l m á n  t a n í t ó  T a t r a n g o n ?

(Folytatás az 1. oldalról.)
Olyanokról akiknek semmi közük Zaj-

zon hoz bőven van elnevezett utca. Mi 
en nek az oka?

1686-ban Tatrang egyházilag elszakad 
Pür kerectől, és ebben az évben felépül a 
Rét utca felőli oldalon az iskola is. Az első 
rek tor-tanító Privigyei Simon, majd Bar-
tos Mi hály. 1805-ben a megáradt Tatrang 
vi ze tönkretette az iskolát, így az újat a 
Ma lom utcában építették, a tanítók pedig 
Ge réb András, majd Fejér Miklós György 
vol tak, 1850-től pedig Bakó András, Má-
tyás Károly és Bartha Károly. 1870-ben az 
addigi felekezeti iskola átkerül az ál lam-
hoz. 1875-ben új iskolatermek é pül nek és 
iskolakönyvtár is létesül. Ekkori ta nítók: 
Tóth Antal, Szabó János, Erhardt Teréz 
és Kittenberger Kálmán. 1912-től pe dig 
Vajda Mihály, Clausnitzer Erszébet, Ke-
lemen Kálmán, Fóris Ilona, Csórik And-
rás. A trianoni diktátum kerékbe törte a 
magyar oktatást, ami több mint 450 diák 
sor sát befolyásolta. Tatrangi Pál András 
író, költő 1918-ban felekezeti iskolát 
alapít, kol légái: Csórik András, Szotyori 
József, Pajor Mihály, Rozsonday Károly, 
Sipos Já nos, Barkó András, Pajor Árpád, 
Ko csis Ida, Szórády Ilonka és Rózsa, va-
la mint Jónás Sára. 1924-től a román állam 
el tulajdonítja, és ettől kezdve csak ta go-
zat ként működhetett, Pajor Mihály, Czika 
Ma tild, Szórády Blanka és Rózsa, va la-
mint Szotyori József tanítók emberfeletti 
mun kájával. 1936–1946 között kizárólag 
csak román nyelven folyt a tanítás. A 
Ma gyar Népi Szövetség közbenjárására 
1946-ban újraalakul  a magyar tagozat, 
de a tanárokat az állam nem fizette. Me zei 
István lelkész gyűjtései mentették meg 
a tanárokat, és az iskolát is. 1948-tól, a 
ta nítók is állami fizetést kaptak. Ekkori 
ta nítók: Kiss Endre, Mezei István, Cseke 
Ida, Barkó Sára, Kiss Sára és Papp Ka-
ro lina, majd a késöbbiekben: Zsigmond 
Ist ván, Sára Piroska, Bálint Gábor, Csiki 
Sára Piroska és Szilágyi Lőrincz Magda. 
1970-ben az állam a malom árkában 
új is kolaépületbe költöztette mindkét 
ta go za tot. Itteni tanerők: Koszta István 
igaz ga tó-helyettes, Barkó Árpád, Szabó 

And rás, Tóth József, Barkó István és 
Virág A ranka. Koszta István vezetésével 
itt is ki teljesedett a Borica-járás. 

Ma Tatrangon sehol nincs egy em lék táb-
la, hogy itt tanított Kittenberger Kál mán. 
Tatrang is rengeteg hírességgel ren del-
kezik, de egyikről sincs utca el ne vez ve. 
Olyan idegeneknek, akiknek semmi kö zük 
Tatranghoz, van nevükkel ellátott ut cájuk. 
Megint kérdezem mi ennek az oka?

2004-ben Háromfalu iskoláinak ma-
gyar ta gozatait összvonják a tatrangi 
községi is kola keretén belül, és Zajzon-
ba költözik, de szintén tagozatként. Ide 
mindhárom fa luból iskolabusz szállítja 
a tanulókat. Igaz gatóhelyettes Székely 
Melinda, ta ní tó nők: Szitás Anna Mária, 
Bonczidai Lilla, Ba kó Tünde, pszihológus 
pedig Fórizs And rea. Tanárok: Bartha Ju-
dit, Deák Ibo lya, Barkó Aranka, Mikes Ja-
kab Csaba, Mik lós Ildikó, Szakács Anna 
Mária, Sipos Eni kő és Gires Albert Ildikó. 
A három falu ezen iskola 1-8 osztályába 
száz magyar gye reket küld. 

Most nézzük meg mit jelentett Há rom-
fa lu magyarjainak a trianoni diktátum óta 
el telt 90 év. A gyulafehérvári kiáltványban 
han goztatott egyenjogúságot, test vé ri sé-
get, önrendelkezést stb. az új birodalom 
soha de soha nem tartotta be. Első dolga 
az volt, hogy megszüntette az anyanyelvi 
ta nítást, nyelvvizsgát vezetett be, és min-
den intézmény magyar dolgozóját hegyen 
tú li szakképzetlenre cserélt. A ma gyar-
sá got feudális viszonyok közt tartotta és 
tartja a saját szülőföldjén. A magyarság 
ja vait, földjét, tulajdonát, intézményeit, 
min denét körmönfont módszerrel rabolta, 
és rabolja. Iparosítás alatt az etnikai ará-
nyok erőszakos megváltoztatására tö re-
ke dett, és itt kezdte Brassó megyében a 
mód szeres betelepítést. A Maros Magyar 
Au tonómiát (sajnos Hétfalu kívül maradt) 
csal fa módszerrel felszámolta, és esze 
á gá ban sincs visszaadni.  A demokratikus 
vissza szolgáltatás csak papíron müködik. 
Temp lomokat rombolt le, temetőket 
szán tott fel, iskolákat vett el. Egyetlen cél 
ve ze ti, a magyarság teljes felszámolása, 
asszi milálása, vagy elüldözése. Min de-
ze ket Tőkés László elmondta nemzetközi 
fó rumokon is, de kézzelfogható eredmény 
még nem történt. 

Háromfaluban 1920-ban 4613 magyar, 
és 2402 román lakos élt, míg 1992-ben 
2859 magyar és 3501 román lakos. A 
2009-es arányokat nem tudom, de biztos, 
hogy sokkal roszabbak. Háromfalu há rom 
magyar iskolájából 90 év alatt csak egy 
sorvadozó tagozat maradt. 1920-ban Há-
romfaluban ezer magyar diák ör ven dett 
az életnek, ma száz magyar diák kín ló dik 
egy idegen lekületű tanügyi rend szer ben.

Semino professzor genetikai ku ta tásai 
a lapján a magyar nép ősei a napjainktól 
szá mított 40 ezer évvel ezelőtt Európában 
el sőnek megjelent európoid őstelepesek kö-
zött voltak, Varga Csaba szerint a ma gyar 
a világ ősnyelve, és ezen belül is egy drá ga 
gyöngyszem a háromfalusi táj szó lás, amit 
híres kutatók próbáltak meg men te ni. 

Ha ma valaki végigsétál Három faluban, 

és a tiszta, ősi csángó tájszólást szeretné 
hal lani, megretten, majd elszomorodik, 
hogy milyen korcs nyelvet beszélnek 
ma nap ság. Pedig a háromfalusi tájszólást 
meg kell menteni, hisz világörökségünk 
kin cse! Nekük nem fáj az anyanyelv ilyen 
szennyezettsége? Ha valaki koszos ru há-
ban jár az messziről látszik, de ha valaki 
ilyen Micsurin-féle keverék nyelvet be-
szél, az messziről hallatszik mert disszo-
náns, az illető szeme ködös, a tekintete, 
bi  zonytalan, mert ezeknek mélylélektani 
tek  tonikájuk van. Még van-e egyáltalán 
ma gyar tudatuk az így beszélőknek?  Az 
er délyi szászok idáig nem alacsonyodtak 
le, inkább tömegesen kivándoroltak az 
anya országba. Mi még vagyunk, de ezen 
a lejtőn csúszkálva már csak biológiai 
lé nyek nek számítunk, akinek csak az 
a nyag csere a fontos, mert már nincs lelke, 
már nincs nemzeti tudata. Olyan mint egy 
szá mítógép, melynek nincs vezérlő egy-
sé ge. Az ilyen egyed visszaél az Isten által 
neki ajándékozott Szentlélekkel, sza bad-
a karattal. Szülők, nagyszülők forognak 
a sír ban, de az utód egy ultramodern ko-
csi ban (az eladott földekből, kaszálóból, 
ne talán házból...) vágtat hódolni az új 
is te neknek. Sok szülőt azzal szédítenek 
meg, hogy ha gyerekét román iskolába 
já ratja az jobban fog érvényesülni. Az 
ilyen öntudatlan szülő – akit se a ren dőr-
ség, se a hatalom nem kényszerített – nem 
veszi észre, hogy megcsonkítja a sa ját 
gyerekét, megfosztja a világ legősibb 
nyel vétől, és a drága génjeit szétszórja 
ér tel metlenül! A népi bölcsesség, ami 
job ban tükrözi a természet rejtett tudá-
sát, azt mond ja, hogy a ló nem veszi 
feleségül a te henet, illetve az almafa nem 
terem kör tét. A Biblia is elmondja, hogy 
Nimród utó dai, Noé unokái, Jáfet (Jó-Fa) 
fiai va gyunk, azaz Magor (Mag-Ura, az 
ős tu dás, a mindenek tudásának, a lelki 
és szel le mi tudásnak az ura) és Hunor 
(Hon-Ura, a Kárpát-medence földrajzi, 
fizikai ér tékeinek a megőrzői) genétikáját 
hord junk magunkban. Öngyilkosság a 
bibliai kül detésed nem teljesítése. Ezért 
egyé ni leg mindenki felel a Teremtő előtt. 
A Re ményik Sándor-féle axióma, ne ve ze-
te sen templom-iskola-anyanyelv egysége 
adja meg a túléléshez szükséges feltételt, 
ha gazdasági háttérrel is rendelkezik, és 
eb ből semmit sem szabad engedni.

Ha 90 évig megfosztják az anya nyel-
vé től, ha nem élheti meg a játszótértől az 
egye temig az anyanyelvét, ha az állam 
fo lyamatosan kiszorítja a közéletből, 
a saj tó ból, a médiából előbb-útóbb az 
asszi mi lá ció útján, egy ilyen nagy múltú 
közösség is mint Háromfalu végérvénye-
sen el ve szí ti az anyanyelvét, a Jövőjét. 
Onnantól kezd ve nincs visszaút. Ha a 
közösség nem működőképes, és csak az 
egyén áll szem ben egy gazdaságilag és 
politikailag fel készült, de cinikus hata-
lommal, akkor ne  héz védekezni. Mi lesz 
ha majd egyszer itt is bevezetik a nyelv-
törvényt mint Fel vi déken, vagy netalán a 
Benes-féle dek ré tumokat? Tisztelet min-
den há rom fa lu si nak, aki ennyi nehézség 

után is  ősei nyel vén énekel, és ősei génjeit 
tudja tov ább adni. Nyelvében él a nemzet, 
mi a ma gyar nemzethez tartozunk, és nem 
va gyunk kisebbségek. Mi nem mentünk 
el Szü lőföldünkről, hanem egy idegen ha-
ta lom kebelezett be. Ezt vallja és vállalja 
na gyon sok becsületes háromfalusi. De 
Há romfaluban ma nagyon sok helyen 
te me tik az anyanyelvet, s ha ez az arány 
nő, az már a mi hibánk, a mi gyávaságunk, 
al jasságunk, jellemtelenségünk. 

Ha Háromfaluban megüresedne egy 
ál lami tanítói állás, ma Kittenberger Kál-
mán nem vállalná el.

Kittenberger Kálmán (Léva, 
1881. október 10. - Nagymaros, 

1958. január 4.)

Kittenberger Kálmán sírja a Farkas-
réti temetőben

Seres András gyűjtéséből

Erede tmondák
Valamikor régen, amikor a Bar ca sá-

got még tenger borította, óriások él tek 
ezen a vidéken. Az óriások királya, 
aki várban lakott, egy napon amint itt 
sé tált, a vízbe ejtette a királyi pálcáját. 
Er re az óriás király poroncsot adott az 
óri ásoknak, hogy a vizet eresszék le s 
ke ressék meg a királyi pálcát. A sok 
ó riás nekiállt, a partokat több helyen 
át vágta, hogy a vizet leeressze. Így ke-
let keztek a szorosok, s a tenger helyére 
lett a Barcamező. Az óriások a tenger 
ví zibe elázott gagyáikat a szentpéteri 
hegy oldalára terítették ki száradni, 
a mi nek a nyoma Hétfalutól még ma 
is lát szik.

 (Tatrang)
*

A krizbai várat óriások építötték, 
akik ak korák vótak, hogy a Várról a 
Kotlára lép hettek.

Egyszer egy ember az Óriásmezőn 
szán tott az ökreivel, amikor egy óriás-
gyer mek felvette ökröstől s a surcába 
föl vitte a várba. Mögkérdözte az apját, 
hogy ő ne mit kapott, ezök miféle bo-
ga rok? Az apja azt mondta:

– Vidd vissza, fiam, ezeket a bo ga ra-
kat oda, ahonnan elhoztad, ezek a mi 
bogaraink, mi ezök után élünk.

Az óriásgyermek a szántó embört visz-
szavitte.

Azóta azt a mezőt, ahol az embör 
szántott, Óriásoknak nevezik.

(Krizba)


