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A bútorfestés a bútorok díszítésének igen 
el terjedt módja. A bútorfestés kezdete, korai 
el terjedése nem kellően tisztázott, egyes 
XIII. századi európai egyházi bútoremlé-
kek bi zonysága szerint eleinte a faragott 
ke mény fa bútorokhoz is járulhatott. Igazi 
je len tőségre a bútorfestés az asztalosbútor 
elő retörésével jutott, főként a fenyőfát hasz-
náló vidékeken. Miként a XVI–XVII. szá-
zadi német tilalmak tanúsítják, ekkoriban a 
nyersanyag hibáinak a leplezése, ne me sebb 
fa, illetve intarzia helyettesítése céljából 
al kalmazták. A re ne szánsz és barokkos 
be ha tás által a temp lo mok oly nevezetes 
díszí tő elemei – a fes tett bútorok – lassan min-
den napos dí szei lettek a parasztházaknak is.

A festett bútor Hétfaluban való el ter je dé-
se az 1848-as szabadságharcot követő idő re 
tehető. Ekkor ugyanis a régi, fából készült 
egyablakos házak nagy része ál do za tul esett 
a falvakban dúló tü zeknek (a for radalmat 
elfojtani igyekvő szász és ro mán seregek 
többször fel gyúj tot ták Hét fa lut), a hétfalusi 
csángók pedig bras sói szász mintára kétab-
lakos, felső cson ka kon tyos tetejű, oromdíszes 
tég la há za kat kezd tek építeni.

1848 előtt készült festett bútor ritkán akad 
Hét faluban, bár a türkösi múzeumban ta lá-
lunk egy XVII. századi faragott és festett 
kon tyos széket. A késői kezdőpont miatt a 
hét falusi bútorfestés aránylag rövid ideig élt, 
a századfordulón (1900 után) már meg is 
szűnt, átvette helyét a politúrozott, fé nye zett 
furniros bútor. 

A hétfalusi csángó bútorról kevesen írtak, ke-
vesen kutatták, Malonyay Dezső, Seres And rás 
végzett kiemelkedő munkát ezen a téren.

Seres András szerint a csángó bútor fes tői 
önálló mesterek voltak, akik házhoz jár tak, 
hogy a helybeli asztalosok készítette bú torokat 
megfessék. Így az ilyen bútor nem juthatott túl 
a falu határán és készítése is csak addig tartott, 
amíg a helybeliek igé nyel ték.

Művészeti, néprajzi szempontból a hét-
falusi csángó fes tett fabútor a székely és a 
szász festett bú tor között foglal helyet. 

A szász bútor reneszánsz stílusú, amelyen 
a rózsák, tulipánok fesztonokon lógnak és 
a szegélyező dísz is cikornyás ro ko kó for-
má kat mutat. A festett dísz reliefet utánoz, 
mert az egyik oldalon fehér fényvonal, a 
má sikon fekete árnyékvonal köríti az ala ko-

kat (a reliefutánzás talán az először fa ra gott 
és azután megfestett bútorokra em lé keztet).

A székely bútorok dísze nem reneszánsz, 
in kább természetes a virágok utánzata. Li-
liom, rózsa, szegfű, gyöngyvirág, tulipán a 
szokásos virágalak. A fény- és ár nyék vo nal 
alig tűnik fel, néha hiányzik is.

A hétfalusi csángó bútoron nagyon keleti 
mó don stilizáltak a virágalakok. A virágok 
közt néha egy-egy madár is énekelget, de 
egyéb állat teljesen ismeretlen. Habár az 
egyes falvak tekintetében a bútoron apró 
el térések mutatkoznak, a hétfalusi csángó 
fes tett bútor mindenképp egységesnek 
te kint hető, és külön néprajzi, művészeti 
ka te góriába so rolható.

A bútor festését megelőzi a bútor el ké szí tése. 
A hétfalusi bútorasztalosokról szin tén kevés 
adat maradt fenn. Seres András még el tudott 
beszélgetni a türkösi Pap Zol tán nal, aki szerint 
az első asztalos, aki 1850 kö rül dolgozott, Nagy 
András volt. Ez idő tájt Pap János ács, asztalos 
és kőműves volt egy személyben, de ő már 
többnyire épü letasztalossággal foglalkozott, 
nem bú tor készítéssel.

A bútorokat általában asszonyok, lányok 
szok ták festeni. Hosszúfaluban két bú tor-
fes tő lány (az asztalosleányok, házhoz jár-
tak és ott festették a bútorokat), Törkösben 
egy német származású Riszken Mányinak 
ne vezett idős bútorfestő asszony dolgozott.

Azonban a  hétfalusi festett bútor jelentős 
köz pontja Pürkerecen volt. Seres András sze-
rint a legrégebbi bútorfestők Fejér Si mon Ilo-
na és testvére, Fejér Simon Samu (1870 körül 
születtek), valamint Koródi Ilona voltak.

A festett bútorokat elsősorban a hétfalusi 
csán gó magyarok számára készítették, na-
gyon kis részben a románok számára. Az 
el ső világháború előtt egy férjhez menő 
csán gó lány hozományának nagy részét a 
bú torok tették ki. A bútorok közé tartozott 
a: menyecskeláda (amiben a kelengyét 
tartották – Pürkerecen egy láda kb. 170, 
Hosszúfaluban akár 380 cm hosszú is volt), 
tor nyos ágy, nagy ágy, emeletes ágy (eb ben 
alul a gyerekek aludtak, a teteje mindig fel 
volt vetve), gyermekágy, ládás pad (pad lá-
da, amelyet sokszor két fedéllel és oldalán 
aj tóval is elláttak, és ebben tartották az e dé-
nyeket), saroktéka, pohárszék, almárium, 
asz tal, kontyos szék (vagy magyar baju-

szos szék), papi szék (kétszemélyes szék, 
a mely re a papés a kántor ült temetéskor), 
ken dő szeg (a 3–4 m hosszú kendőszegre 
ál ta lá ban Barcaújfaluban készített kancsókat 
ag gattak, tálakat helyeztek), kalántartó, só-
tar tó, festett zsalugáterek.

A bútor érdekessége volt, hogy ér zé-
kel tet ni lehetett az asztal körül a székek 
el he lye zésével: béke, illetve harag volt-e a 
csa lád ban (attól függően, hogyan állították 
a kon tyos székeket egymás mellé).

A tiszta szobát (az első díszszobát, a me-
lyet nem használtak lakásra) festett fa bur ko-
lattal látták el, amelyet a bútorok mo do rá ban 
virágoztak ki. A türkösi múzeumban egy 
festett ajtó is található.

Bútornak lehetőleg a jól kiszáradt sárga 
szí nű szemerkefenyő (nagyobb gyan ta tar-
tal mú lucfenyő) deszkát használták, mert 
ez nem hasadt. Az asztalosok a bútorokat 
ké ziszerszámok (különféle gyaluk, vésők, 
fú rók, fűrészek) segítségével képezték ki.

A bútor elkészítése után következett a fes tés. 
A bútort télen szobában, nyáron az ud varon 
vagy a csűrben festették, ügyelve, hogy az erős 
napsütés ne érje a felvitt fes té ket.

A bútor hibás felületét enyves gipsszel 
töm ték be, ezután meleg enyvvel alapozták 
le a teljes felületet. Ha az enyv meg száradt, 
kö vetkezett a felület alapos le csi szolása, 
majd a kazetták kiképzése. A bú torok na-
gyobb síkjait kizsinorozták, kitáblázták, így 
jött létre a kvadratikus beosztás.

A festéshez oxidokat használtak: cinó ber-
vörös, citromsárga, okkersárga, cink vájsz, 
krómzöld, ultramarin kék. Az oxi do kat fes-
téktörőn (kerek, mélyedéssel és le fo lyóval 

ellátott lapos edény és a hozzá tar to zó, 
körte alakú súrlőköből faragott bot) meg-
törték és lenolajjal keverve finom masszá vá 
dörzsölték.

A kazettákon kívül eső részt először 
okker sárga míniummal alapozták le, majd 
bar nával árnyékolták (flóderozás). A ka zet-
ták, táblák általában egymástól kü lön bö ző 
alapszínt kaptak.

Általában citromsárga alapon zöld, sárga, 
fe hér, kávészín; vörös alapon zöld, kék, ká-
vé szín, sárga (Pürkerecen); zöld alapon kék, 
sárga, fehér, vörös; kék alapon fehér, pi ros, 
sárga virágozást találunk, vagy sö tét barna 
alapon fehér, piros, sárga, zöld, vö rös és kék 
szín keverékéből képezett virág csok rok, 
tulipánok díszelegnek (Pürkerecen).

A tékaajtók alatt és fölött kékkel ala poz-
tak. A menyecskeládák kis tábláit kékre, 
nagy tábláit pedig vörösre festették. A ka-
zet tákat feketével húzták ki.

A táblák díszítése reneszánsz eredetű 
olasz korsóból, pohárból, vagy rokokó 
stílusú szalag csokorból kiinduló virágfü-
zérből, vagy bok rétából és koszorúból állt. 
A díszítésben kerülték a természethűséget, 
csupán va ló sze rűségre törekedtek. Jellemző 
a stilizált, de közérthető ornamentáció. Így 
a virágok áb rázolásában a rózsát fehérre, 
pirosra, a gyöngy virágot fehérre, a tulipánt 
sár gára, vö rösre, a kékecskét kékre fes tet ték. 
A szá rak, levelek legtöbbször sötétzöld színt 
kap tak. Ott találjuk még a macskakörmöt, 
bó bis kát és ritkábban a csillagot is. Gyakori 
a há lószerű dísz vagy a függönyrojt is.

Csaknem minden bútordarabot ci kor nyá-
zott évszámmal láttak el.
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

A Tuzséron táborozó hétfalusi hetedikesek

 Ez a tábor nemcsak emlék
A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár sa-

sá got már hetedik alkalommal hívta meg 
Kli csu Ferenc, a Tuzsér Községért Köz a la-
pítvány nevében a tizedszerre meg szer ve-
zett kézműves és hagyományőrző tá bor ba. 
Idén Tóth Melinda, Szörnyi Szilárd, Ko ter 
Monika és Antal Tizedes Gabriella me het-
tek a Tisza-parti Tuzsérra Bacsó Kinga 
egye temista kíséretében.

A táborban bodrogköziek, palócok, 
akna-szla tinaiak, zseliziek, nánásiak, 
szilágy sá gi ak, gyergyóiak, moldvaiak, gy-
imesiek, kéz divásárhelyiek, bonchidaiak 
meg mi hét fa lusiak vettünk részt.

Reggeltől késő-estig tevékenységlánc. 
Dél előtt csoportokra osztva történelmet ta-
nul tunk. Délután kézműves fog lal ko zá so-
kon vettünk részt. Tetszett a kosárfonás, a 
szö vés, a gyöngyfűzés, a bogozás, a kuko-
ri ca-baba készítés. Szilinek a kosárfonás 
tet szett jobban, mivel az inkább fiúmunka, 
hasz nos és szép. Mónikának a bogozás tet-
szett, mert faldíszeket, öveket, karkötőket 
is lehetett készíteni. Melindának a szövés 
már itthon is érdekesnek tűnt, Gabikának 
a gyöngyfűzés minták tetszettek.

Első héten minden este énekeltünk. Sok 

táj egység népdalaiból tanultunk. Mi a 
Sze re tőm vala, szép vala, a Gyertek fiúk, 
men jünk a kocsmába, és a Sudár magas 
kez de tű énekeket szerettük leginkább, 
mert vál tozatosak, dinamikusak voltak, 
nem vol tak unalmasok.

Esténként a tizenkét tájegységről ér-
kezett gye rekek a vidékük népi kultúrájára 
jel lem ző műsorral léptek társaik elé. Mi a 
bo ri ca kukajátékát mutattuk be, Szili hét-
falusi me sét mondott a mi tájszólásunkban, 
és be széltünk egy jellegzetes viseletünkről, 
a há mos rokolyáról is.

Az utolsó héten esténként táncház volt. 
Sok tájegység táncaiból tanultunk ízelítőt.

Az utolsó napokban történelmi, me se-
mon dó, ének, néptánc vetélkedőket szer-
vez tek. Közülünk Melinda énekelt, mesét 
mon dott és Szilárd is mesélt.

Köszönjük Klicsu Feri bácsinak, és min-
den segítségének, hogy ilyen tábori él mé nye-
ket szereztek ennyiféle magyar gyereknek. 

A halmok. Gyerekkorunk bújócskahelyei. 
Má ig nyitott kérdés, hogyan kerültek a me ző 
közepére. Mindegyik más és más. Van ki csi, 
nagyobb, sziklás, fás, szerpentines. Ci gány-
halom, Peltán-halma, Kúti-halom, Fás ha lom. 
Neveik még az Árvayban sem sze re pelnek, 
a halmokra nem tért ki a kiváló hely ségnév-
gyűjtőnk. A hosszúfalusi Fás ha lom gyerek-
koromban kedvenc tar tóz ko dá si helyünk volt. 
Biciklikkel egy-kettőre ott voltunk. A bokrok 
vesszőiből kalibát le he tett fonni, az apró sziklás 
barlangokban tű zet lehetett gyújtani. Tele volt 
bodzával, Mar git-szegfűvel.

Most alig lehet megközelíteni. Az előtte 
lé vő mezőrész parlagon maradt, a Mező szé-
le felől lassan házak épültek, a bennebb eső 
földeket senki nem munkálta meg és las san 
szemétdombbá alakultak. Építkezési tör me-
lékek, kidobott bútorok, mű anyag ü ve gek, 
mindenhol szemét. A bűz förtelmes.

Pedig könnyen meg lehetne takarítani, 
s akár híres májális-hellyé is válhatna. 
Minden adottsága megvan, s annak idején 
az EMKE kedvenc kirándulóhelye volt 
(EMKE-halomnak is hívták).

A Fáshalom kegyhely is. 1904-ben Wol-
lan ka Matild, a köz sze re tet ben álló cser-
nát falusi tanítónő a Fás hal mon öngyilkos 
lett, „a feléje irányzott gonosz nyel vek 
vérig sér tő rágalmazásai kö vet kez té ben”, 
szü lei nek hátrahagyott búcsú le ve lé ben 
ezt írta: „Bo csás satok meg édes Szü le im, 
hogy ezt a szo morúságot okozom nek tek, 
de vigasztaljon meg az a gondolat, hogy én 
odafenn Istennél sokkal boldogabb leszek.”

Nemes szívű adakozásból összegyűlt 
mintegy 100 korona, amelyet a négyfalusi 
ta karékpénztárba helyeztek el. A fel hasz-
ná lását illetően két alternatíva merült fel, 
e ze ket bocsátották a Hétfalu 1907-es szá-
ma iban közszavazásra: 1. azon a halmon, 

a melyen a tanítónő elkövette az ön gyil-
kos sá got, állítasson emlék a „Rágalom 
ál do za tá nak”; 2. évenként a kamatot a 
cser nát fa lusi iskola legjobb negyedik osz-
tályos tanu ló jának (ezt az osztályt tanította) 
adják ju ta lomként. Apja, Wollanka József, 
az ala pít vány mellett voksolt és 50 koronát 
ado má nyozott. Később Matild testvérei is e 
szép és áldásos célra 50 koronát ajánlottak 
fel, s így a család részéről ez alapítvány 
100 koronával emelkedett. Végül a máso-
dik alternatíva mellett döntöttek, s mivel 
Wollanka Matild február 14-én halálozott 
el, ezen a napon jutalmat kapott a legjobb 
ne gye dikes. A Fáshalmot sokáig Matild-hal-
ma ként is emlegették.

*
A csernátfalusi fűrészgyárat Köpe András 

és öt fia alapította 1923-ban. 1925-ben le-
é gett, de aztán hamar újraépítették. Előbb 
har mincas, majd huszonnégyes gátterrel 
dol goz tak. Volt két cirkulájuk és egy gyalu-
gé pük, ezekkel indult be a gyár, kezdetben 
12 em berrel. Az államosításig már 32 mun-
kás dolgozott a gyárban.

Az árverezés útján megvásárolt fát a fiúk 
ter melték ki és szállították haza. A fű rész-
gyár feldolgozta, majd vagy a környékbeli 
asz talosok vásárolták meg a deszkát, vagy 
a derestyei állomásra vitték, s onnan szer te-
szét az országba. A bécsi döntés után – mert 
magyar nem vezethetett gyárat – Ilie Dob-
rescu neve alatt működött tovább a gyár 
egé szen az államosításig.

1948-ban egyetlen nap alatt álla mosították 
a gyárat. A Köpe család bankszámláit zá rol-
ták. A bankból 1 320 000 lejt, a kasszából 
526 000 lejt, teherautót, személygépkocsit, 
fű részárut, házakat, mindent elvitt a kom-
mu nista rendszer.

1952-ben a Köpe család tagjait a Szé-

Kovács Lehel István

 Tegyük szebbé környezetünket!
kely földre deportálták. János családjával 
Kéz divásárhelyre, András családjával Szé-
kely udvarhelyre került.

A Köpe-féle fűrészgyár, mely annak 
ide jén a csernátfalusi 2-es telefonszámmal 
ren del kezett, ma romhalmaz. 

A nagycsarnokra a román kommunizmus 
felíratta, hogy „Trăiască PCR”, 1989 után 
le verték a P és C betűket, maradt Ro má ni-
á ból az R. Falai bedőltek, a gépeket el hord-
ták, az udvaron földhányások, szemét, gaz. 
Az egész épület ki sem látszik a bur jánok 
közül.

„Sic transit gloria mundi” mondották a 

ré gi rómaiak („Így múlik el a világ dicső sé-
ge”), és úgy látszik, hogy a román kom mu-
nizmus, majd közöny jócskán hoz zá se gí tett 
a dicsőség elmúlásához.

Egy ekkora telket és épületeket sok min-
den re ki lehetett volna használni (például 
fel elevenítve a csernátfalusi, Vásár utcai,  
ha gyo má nyo kat, egy korszerű piacot vagy 
vásárcsarnokot le he tett volna be ren dezni), 
de inkább szétesni hagytak min dent...

Nem elhanyagolható tényező az sem, hogy 
a tervezett négyfalusi terelőút pont a fű részgyár 
előtt vezetne el, így könnyen és ér?telem-
szerűen válhatna kereskedelmi központtá.
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Bencze Mihály

 N é v - f e j t e g e t é s e k
Ki is volt Szent Illés?
Szent Illés nem volt azonos az Ó szö vet-

ség Illés prófétájával. Ő gyógykovácsként 
kezd te életét és aztán mint tanult mágus, a 
ma nicheus vallásszervezetben Merv püs-
pö ke lett. Így lett a kovácsok védőszentje, 
a kiben a mitikus kovács-király ha gyo má nyai 
éltek tovább. Az egyszerű nép körében ő volt 
a hályogkovács is (lásd Mikszáth Kál mán 
novelláját). Kultuszának nyomait meg ta láljuk 
őseink kijevi várában (a kovácsok vá rosa), 
ahol még temploma is volt, mi kép pen ezt a 
Nestor-krónika is mondja (a Dnye per keleti 
partján állt a Szent Illés temp loma).

A kijevi fegyverkovácsokként ismeretes 
Tarján-nemzetségünk fejlesztette tovább 
a Szent Illés-kultuszt és hozta magával a 
Kár pát-medencébe. Mágusaink élettörvénye 
sze rint megvolt az évi emlékező napja (jú li us 
20), amikor vallásos kegyelettel ünne pel ték 
őt addig, míg a pápai rendelet tiltani nem 
kezdte. Erdély zugaiban maradt fenn to-
vább ra az emléke, így a hétfalusi csán gó ság 
körében is. Végül ezen ősi ünne pün ket a 
szász patricius betiltotta. Titokban to vább ra 
is működött, hisz a megmaradt má gu saink 
továbbra is gyógyították az em be re ket és 
az állattenyésztés rohamos fej lő dé sé vel az 
állatokat is.

Az elmúlt században is hallgatólagosan mind 
a hét faluban akadt egy-két gyógy ko vács.

Végül a szocializmus törté ne lem ha mi sí tá sa 
más irányba terelte ezt az ősi ünne pün ket.

*
A karácsony eredete
Ősi tudásunk szerint augusztus 11-én van 

Jézus Urunk születésnapja. Ha vissza szám-
lá lunk 252 napot, akkor megkapjuk de cem-
ber 8-ikát, a Szeplőtelen Fogantatás ünne pét. 
Az adventi-koszorú négy gyertyájával az Ő 
emlékét dicsőíti.

Az utolsó gyertya ellobbanása a ka rá-
csony, az ősi hitvilágunk sólyom ünnepe. 
U gyanis a sólyom ünnepén Jézus Urunkat 
dicsér te és áldotta a nép, azokkal a szent 
ma darakkal, amelyek egyike a vérünkkel 
tes tet öltött Istenfiának a válláéra szállt a 
Szent lélek hazájaként.

Amikor őseink a téli napfordulókor a 
Fény-újraéledésének napján szabaddá 
en gedt e a fény-madarait, valójában Jézus 
Urunkat dicsérte abban a hitben, hogy ezek 
a szent madarak megtalálják őt fenn a ma-
gasban, és visszatérnek az Ő áldását hoz va. 
Ez volt a kerecsen-sólyom ka rá cso nyi első 
röptetésének nagy misztériuma.

*
A Torda név
Családi ünnepeken, törzsi és közösségi 

ün nepek idején az áldozati étkezést tornak 
vagy áldomásnak nevezték, hisz a fel ál do zott 
állatot szigorú szertartás keretei között, az az 
áldozati tor keretében fogyasztották el.

A tor ezek szerint olyan áldozati étkezést 
je lentett, amelynek során a résztvevők ál-
do mást tartottak, a bor és az áldozati étel 
szak rális-misztikus fogalomrendszerével 

kér ték az Isten (Ős-Ten) és az ősök szel le mi-
transzcendens áldását, segítségét.

A tor és a bor szavunk az átváltozást és 
az újjászületést idézi fel. Ősi személynév a 
Tor da szavunk, ami erdélyi várost is jelöl.

A Torda az áldozati tor szertartását vezető 
tál tospapot és a szertartás területét jelenti.

*
A bor, borvíz és Borszék nevek
Az első hun szó, amelyet a kínai krónikák 

fel jegyeztek, az Istent jelentő Tengri szó 
volt. Az Isten (Ős-Ten) szavunk ten szótagja 
szin tén a Tengriből alakult ki. Szintén a kínai 
kró nikák jegyezték fel, hogy a hunok a Napot 
és a Holdat is imádták, és szertartásosan ál-
doztak a kilenc ég isteneinek és szel le mei nek 
(lásd Világfánkat).

A ciklikusan változó égbolt a hun-magyar 
is tenfogalom három megnyilvánulását ered-
mé nyezte.

Az Isten nappali megnyilvánulása a vilá-
gos kék eget jelentő Kök Tengri. Isten éj-
sza kai megnyilvánulása a sötét eget jelentő 
Ka ra Tengri. Az Isten hajnali és alkonyati 
meg nyilvánulása (átváltozása) a Bor Tengri.

A kínai krónikák szerint a hunoknak volt 
egy szent hegye az Altaj-hegység keleti vo-
nu latában, ahol áldozatot mutattak be Bor 
Tengrinek, a Föld és az Újjászületés Istenének.

A bor ősi hun szó, jelentése az ég át vál to-
zá sának szürkés-ezüstös-fehér színére utal, 
az ég hajnali és alkonyati szürkületének a 
színe vagy az ég felé szálló földi por színe.

A Bor Tengri az átváltozó belső ké pes sé get 
jelöli, amely meghatározza az újjá szü le tést, a 
hajnali és az alkonyati ki egyen lí tő dést, azaz a 
harmónia megszületését. Ma is az Úrvacsora 
elengedhetetlen kelléke a bor.

A hunok a téli napforduló idején a fény 
szü letésének az ünnepét, a Kara Csong (Ka-
rácsony) szakrális ünnepét tartották, ami Bor 
Tengrinek is az ünnepe volt. Kara Csong 
ünnepén a fény madarai, a sólymok és a 
sasok borral szentelt röptei alatt, a sza bad ban 
a szertartást vezetők nagy tüzeket gyúj tottak. 
Nem csoda, hogy az ókori kul tú rákban is a 
bor az istenek szent itala.

A legfontosabb szerződéseket, akárcsak a 
vérszerződést az őseink borral szen te sí tet ték. 
A hadjáratba induló seregek meg ál dá sának 
is egyik kelléke volt a bor, a vi té ze ket borral 
jutalmazták.

A magyar nyelvnek saját szava van a bor 
meg jelölésére, míg a legtöbb európai nép a 
latin vinum szóból vette át.

A bor szavunk a magyar kultúra és ős val lás 
legcsodálatosabb szava, mert benne van az 
Isten, az átváltozás, az újjászületés, ígé rete 
(a bűnök bocsánata), a szellem vi dí tása és a 
test gyógyítása.

A hunok ősi szent hegye a Tengri Kan 
(nem messze Turfántól), ahol a sző lő ter-
me lésnek több mint ötezer éves múltja van. 

Tur fán legősibb szőlőtermelő vidékét ma is 
Borluk-nak hívják és egy szurdokszerű ma gas 
falakkal körülvett folyóvölgyben található.

Erdélyben a borvíz szavunk isteni vizet, 
Bor Tengri italát jelöli, ami magában tar tal-
maz za az átalakítás, átváltozás képességét 
és az újjászületés misztériumát.

Az erdélyi Borszék (Borluk) az a hely, ahol 
Bor Tengri isteni itala a legpezsgőbb, a leg misz-
ti kusabb. Táltospapjaink kü lön le ges szer tar-
tá sai nak és ősi gyógyításainak kegy helye.

*
A Boga név eredete
A Kárpát-medencében gyakran elő for dul 

a Boga családnév, és nem messze tőlünk a 
Bogáti-erdő is. Lássuk e nevek eredetét.

A hun-magyar ősvallásban rendkívül 
ma gas ra értékelték az aganccsal és szarvval 
ren delkező állatokat, mert az agancsok és a 
szarvak a jelképesen az égi világgal való kap-
csolat kialakításának a lehetőségét idéz ték fel 
(lásd szarvasagancsos sámán bea va tó korona).

A szarvas régi hun-magyar elnevezése 
a boga, ami kapcsolatba hozható a hajnali 
új jászületést jelképező Bor Tengri szim-
bo li kai értékével és a bor jelzővel, ugyani 
va ló színű, hogy a boga elnevezés a bor-ga 
szó ból alakult ki.

A Világfára emlékeztető ég felé nyúló, 
gyö nyörű agancsai a szarvas jelentésének 
val lásszimbolisztikai értékét még ma ga-
sabb ra emelték, amelyeket a szkíta, hun és 
ma gyar legendák tökéletesen visszatükrö-
znek.

A rackajuh a leghosszabb szarvú juh a vi-
lágon, pörge, csavarosan képzett vonulata az 
ég felé csavarodó dinamikus mozgást idé zi 
fel. Ezért is tenyésztették ki ezt a  cso dá latos 
jelképet hordozó juhot az őseink. A szür-
kemarha kitenyésztése hasonló ér ték ren det 
követett.

A lovaskultúrásjú népek 12 éves cik lu-
sok ra osztották fel az évet, amelyeket ál lat-
szimbólumokkal jelöltek. A hunok 12 éves 
állatjegy ciklusban számoltak, amiből 6 yin 
és 6 yang. A hatos pedig tökéletes szám 
(mert osztóinak összege 1+2+3=6).

Az állatjegyek meghatározásában a Világ-
fa értékrendje minden bizonnyal döntő 
sze repet játszott.

Az égi világ: sólyom, sas, daru. A földi 
vi lág: ló, szarvas, farkas (bőre), oroszlán 
(tig ris), bika, kos és a földalatti világ: sár kány 
(kígyó), teknősbéka, hal szim bó lu mok ból 
tevődik össze.

Érdekességként érdemes megjegyezni, 
hogy a kínaiak az állatszimbólumok hasz ná -
latát a 12 éves ciklusok jelölésére a hu nok tól 
vették át.

Íme a táltosok által fennmaradt ősi ének:
Csodaboga
Agancsa Világfa
nappal és holddal

csodálatos fénnyel
égő csillagokkal.
A lelke Lélekfa
Istennel az ormán
a nagy igazsággal
kegyben összeforrván.
A teste Életfa
egy új világ útja
benne van elrejtve
az örök élet titka.

A Boga mint családnév a szarvassal fog-
lal kozó felülvigyázó, a szarvas szimbolikát 
hasz náló táltos személyt jelölte.

A hegyek őseink szertartásában fontos 
sze repet játszottak. A hegy hasonló a Világ-
fához. A hegyet a föld Isten felé vá gya kozó 
kinövésének tekintették, ahonnan még az 
ima is gyorsabban száll Istenhez. A hegy 
ezért fontos áldozati hely volt. Hegy vidéki 
őseink a halottaikat a he gyek ben temették el, 
hogy közelebb legyenek Is tenhez (lásd bács-
falusi, türkösi, cser nát fa lusi, tatrangi, pürke-
reci temetőinket). Ha sík ságon tartózkodtak, 
magas halmokat épí tet tek a fejedelem sírja 
fölé, amelyeken é ven te áldozatot mutattak 
be. Ezért is kel le ne történészeknek, régé-
szeknek meg vizs gálni a hétfalusi halmokat. 
Ha a fe je de lem mutatta be az ősi áldozatot, 
először ló  háton kilencszer körüljárta a 
halmot. Ezu tán leszállt a lováról, felment 
a halom te te jé re és bemutatta az áldozatot, 
aztán le ment a halomról, visszaült a lovára 
és ki lenc szer ismét körüljárta a halmot. Ezt 
a fe je delmi szertartást égjárásnak nevezték. 
Ha sonló szertartást végeztek tavasszal a 
szán tó-vető parasztok is.

A hun őseinknek a legfontosabb szent 
he gyei az Ötüken (a mai Mongóliában, 
ez lett az ujgur fejedelmek szent hegye), 
az Is ten-hegység, melyet Tengri Kannak 
hív tak (kínaiul Tien San), a Karakorum, az 
Al taj-hegység és a Bor Tengri.

A szent hegyekben tilos volt a vadászat, 
a favágás, sőt még virágot vagy füvet sem 
lehetett letépni. A szent hegyek a sza bad ság 
helyei voltak, csak fejedelmek, fő tál to sok 
mehettek be a szent iduk területére.

A Bogáti-erdő szarvasokban bővelkedő 
szent hely volt, ősi szertartások székhelye.

Törött fedelű kanális a csernátfalusi 
óvoda kapujától 3 méterre. Naponta 

közel 100 óvodás jár erre, őket csak a 
kapuban parkoló autók mentik meg.
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Bálint András

 Könyödörös
A főtt marhahúst és egy darab megfőzött 

szal onnát megőröljük. A kapott masszába 
3–4 tojást (6 személyre számítva), sót, 
bor sot, esetleg petrezselymet is teszünk. 
Ebből közép nagyságú gombócokat for-
málunk, s azo kat lisztben megforgatva a 
fövő le ves ben felzubbantjuk.

1958. október 18.
Hat személy részére ekkora szalonnát 

hasz nálunk fel:
Itt következik a gyűjtőcédulán egy 10x6 

cm oldalú négyszög, majd alatta a gyűjtő 
hi  telesítő aláírása.

A Hermány utcában 8 hónapja nem 
működik a közvilágítás. 

A kérvényezések ellenére is: semmi 
eredmény.

A Cigányhalom körül – a szomszédok tanúsága szerint – mindig is illegális sze-
métdomb volt. A Szénafű mocsaras területeit lecsapolták, oda épült volna egy újabb 

kommunista tömbháznegyed. Szerencsére ez a terv nem sikerült, viszont blokkok helyett 
szemétteleppel lettek szomszédosak a Vásár utcaiak. Talán annak reményében, hogy 
a négyfalusi terelőút ere fog elvezetni, s akkor majd a város kitakarít mindent, óráról 

órára nőnek az építkezési törmelékek új csernátfalusi halmai. Akár egy még használha-
tó zöld csempekályha maradványait is össze lehetne szedni, pár tíz év múlva úgy is dák 

leletként lesz beazonosítva.

Gyerekkormom nagy élményei közé tartozott, amikor valakinél a csűrben, a 
szénában aludtunk. Akkor még nem is sejtettem, hogy majd 2008-ban bármelyik 

utcasarkon szépen berendezett szénarakások lesznek – kanapéval és fonott asztallal 
ellátva –, pihenési lehetőséget kínálva a fáradt vándoroknak.

Mióta az isten igéjének testet kellett ölte-
nie a jézusi formában, hogy célzott ren del-
te tését megoldhassa e földön, azóta min den 
nagy eszmények, mely az emberiség bol-
dogítására rendeltetett e földön, vala me lyes 
formát kellett teremtenie magának, a mely 
által üdvös hatását kifejthette az em be riség 
keblében.

A szeretet, a kölcsönös segítésnek bol-
do gító eszméje e szavakban repült szét a 
világban: „Egymás terhét hordozzátok.” 
Ez eszme pedig a gyámintézetekben alakult 
test té, valósággá. Minden gyámintézet te hát 
a kölcsönös segítés eszméjének földi for-
mája. E földi forma alko tója, létrehozója pe-
dig egy másik nagy hatalom volt: a nyomor.

Ha most felvetjük a kérdést, nevezetesen 
azt, hogy mi hozta létre az erdélyi ág. ev. 

ma gyar gyámintézet keletkezését, akkor 
er re a legtalálóbb feleletet úgy adjuk meg, 
ha azt mondjuk, hogy e gyámintézet lét re-
jöt tének az Erdélyben élő ág. h. ev. ma gya-
rok nyomora, szegénysége, elhagyottsága 
volt az oka.

A Brassó megyei magyar evangélikusok 
ta lán sohasem voltak olyan nyomorult 
hely zet ben, mint a hetvenes évek végén és 
a nyolc vanas évek elején. Eddig a szászok 
szol gálatába hajtott alacsony rabszolgák 
vol tak, kiknek joguk nincs és nem volt, csak 
kö telességük. A függetlenség, az önál ló ság 
szelleme csak akkor ihlette meg a ma gyar 
evangélikusok lelkét legelőször, mi kor 

évtizedes megpróbáltatások után a ma gyar 
nemzeti szellem és öntudat az or szág ban is 
hatal masabb fejlődésnek kez dett indulni.

Ekkor kezdték csak észrevenni az ev. 
ma  gyarok, minő nyomorúságos helyzetbe 
so dorták őket a szászok erő sza kos ko dá sai, 
túlkapásai. Nagy mező terült el sze mük 
előtt dúsan rakva, a magyarságot ért sér tő 
töviseivel.

Látták a magyarság működésének csen-
desen folydogáló forrásvizét, hogy mi ként 
nyeli el magában a szász tenger. Min den 
cseppje e forrásnak ide ömlött bele. És 
még sem telt meg soha! A magyarok pe dig 
nem ihattak e forrás vízből – csak a ten ger 
sósvizéből nyújtottak nekik olykor-oly kor 
oda egy pár keserű cseppet.

Tudjuk azt ugyanis, hogy az egyház 

a nya gi, képességének éltető forrása a hí-
vek áldozat készsége. Ámde a hétfalusi 
ev. magyarok a Brassóhoz való úrbéres 
vi  szonyuknál fogva év századokon át helyi 
au  tonómia és egyházköz ségi szervezet 
nél kül egyházi tekintetben is tel jesen a vá-
rosi tanácstól függöttek; papjaikat  ma guk 
fizették ugyan, de ezek csak a bras sói szász 
pap káplánjainak tekintettek s a szász pap 
meghallgatásával kezdetben a városi tanács 
ál tal neveztettek ki.

Még saját helyi ügyeik inté zésében sem 
bír tak befolyással. Ennélfogva a hívek ál do-
zatkészsége teljesen megszűnt, mert az úgy 
is nem az autonómia erősbítésére szol gált 

volna alapul, hanem az erőszakos ural ko dó 
elem még nagyobb fokú erősbítésére. Eh-
hez já rult az alapítványoknak, különösen 
az ösztöndíjaknak fokozatos elvonása. A 
szász egyházi ható ság a Siebenbürgisches 
Deut sches Tageblatt utján 1883-ik évben 
25 ösztöndíjra hirdetett pályázatot. Ezek 
kö zül 15-nél ki van kötve, hogy csak szász 
ev. pályázhat arra, 7-nél, hogy csak külföldi 
e gyetemen tanulók kaphatják meg, 3-nál 
pe dig olyan feltételek tűzettek ki megint, 
me lyeknek csak szász tanulók felelhettek 
meg. A mi kevés kedvezményt olykor-oly-
kor jut tattak a szász atya fiak magyar test-
vé reik nek, az is inkább a kese rűség érzetét 
kel  tette fel ezekben, mint a hála érzetét, 
mert rendszerint az az ár, melyet ennek 
fejé ben tőlük követeltek lealázó volt az 
egyesre s nemzeti szempontból veszélyes 
az egészre.

Nem csoda tehát, ha a magyar evan gé-
li kus lelkészek között ily körülmények 
között meg ér lelődött a gondolat, hogy jó 
volna a szász főha tóság kebeléből teljesen 
kiválni, egy házi ügyeiket mállóan kezelni, 

szegénységüknek, nyomorúsá guknak eny-
hí tésére pedig önmaguk kebelében, egy 
o lyan kútforrást nyítani, melynek cseppjei 
töb bé ne a szász tengerbe ömöljenek, ha-
nem meggyűlve a magyarok szükségeinek 
eny hítésére szolgáljanak a kezdet-kezdetén. Ily 
alakban vetődött fel a gyámintézet esz mé je az 
1883-dik esztendőben a papi ér te kezlet vagyis 
a lelkészi kör egyik értekezletén.

A magyarság fejlődésére feltétlen szük-
sé ges tömörülés és anyagi erősbödés a 
gyám intézet zászlaja alatt rég óhajtott vágya 
volt már amúgy is minden ev. magyarnak. 
En nek elérésére nagy feladatot kellett tehát 
ma ga elé tűznie a gyámintézetnek. Első sor-
ban is a szászok között elszórva élő evan-
gé likus magyarok között kellett: összekötő 
kap csot teremteni, majd az egyházi ügyek 
irán ti közönyt felébreszteni, az áldo zat-
kész  séget egymás között s mások szívében 
fel költeni a segélyezés által értelmes és 
egy házias világi elem képződésének utját 
egyen getni s végül egy létesítendő magyar 
es peresség jövőjének alapjait lerakni.

(Folytatjuk.)


