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Hochbauer Gyula 

T e l e  a  v á r  ö r ö m m e l
Senki nem tudta pontosan, hányan 

van nak a várban, de azt is irigyelték 
tőlük, hogy a várkápolnájuk harangja 
messzebb re kondul, mint az ő nagy-
templomuké. Tá vo li világokból jártak 
ide lovagok gyónni, pe dig tudták, hogy 
csak egy napkeltétől nap nyugtáig tartó 
beszélgetés után ol doz za fel őket a vár 
papja, aki időközben el sé tál minden ide-
gennel a Kis-Cenk alatti el ső nagy fáig, 
s innen mindenki viheti ma gá val a hírt, 
hogy ezen a vidéken azt a fát, amelynek 
törzsét három ember már nem éri át, nem 
szabad kivágni.

A vendég királyt a városból nem a kar-
ták felengedni a várba, inkább naponta 
kéz ről kézre adták a városatyák (kard- és 
páncélcsiszárok, sarkantyúkészítők) úgy, 
hogy mindenütt valami újjal trak tál ták. 
(Volt ahol húsz perzsaszőnyegre ül tették. 
Ígérték, hogy elhozatják Oswald von 
Wolkenstein minnesingert, hogy é ne kelje 
meg hőstetteit. Kösöntyűt ter vez tek neki 
12 ezüst paripával. Bö lény va dá szat ra 
csalogatták a Begyen völgyébe. Du dás 
bohóccal mulattatták. Olyan pe csét-
nyomót terveztek, amely élethű má sát 
viszi a viaszba.) Mielőtt be le szé dül he tett 
volna ebbe a sok ízbe-zamatba-il lat ba-
tervbe-ígéretbe-izébe, üzenetet ho zott a 
várhegy remetéje, hogy várja a fa ra gott 
kő. Ezt már három napja tudta, hogy 
hívni fogja a faragott kő. A mesterek es-
télyén bízta rá a titkot egy kőfaragó, hogy 
mestermunkája már hét éve oda fönn a 
lovagterem titokköve lett: A KŐ-SÁR-
KÁNY VÁRTA A KIRÁLYT. Aki nem 
akart egyedül menni, de – tudta ő jól, 
miért – a városatyáknak sem akarta az 
orrukra kötni a látogatást.

Egy francia herceg poroszkált mellette 
meg egy másik ifjú, akit tegnap mindenki 
a király keresztfiának gondolt – fogal-
mam sincs, mire alapozva. Ha figyeltem 
volna őket, akkor sem vettem volna ész-
re, mikor ke rült le a takaró a király nyer-
géről, hon nan s hogyan a süveg helyére 
az ER DÉLY BEN UTAZÓ KORONA. 
(Erről a csontból faragott dísznyeregről 
olvasta volt le egy jós a magyar királyság 
azóta be teljesedett történetét.)

Tizenkét vitéz jött elébük a nagy fáig. 

S z e r e t e t t e l j e s  k a r á c s o n y i  ü n n e p e k e t ,  e r e d m é n y e k b e n ,  s i k e r e k b e n  g a z d a g ,  á l d o t t  ú j  e s z t e n d ő t  k í v á n u n k !

Pa rádésan léptettek be a déli kapun. A 
ká polna melletti tornácon a kürtösök 
csak mí melték az üdvözlést 77 fokra 
emelt hang szerekkel, s a király kedvenc 
szí nében lobogó zászlócskák mögött 
mosolyogtak cin kosan a titokra. A ki-
rály nem kérdezte a díszőrség élén őket 
üdvözlő várnagyot, hogyan számította 
ki érkezésüket, hiszen nem üzenhettek, 
mikor sikerül faképnél hagy niuk a vá-
rost. Az egész fogadásból hi ányzott az a 
lovagi ceremónia, amit i de magyarázna 
egy 20–21. századi mű ve lődéstörténész. 
Zsigmond non kon for mis ta király. 
Lehet, leült volt kockázni is a brassói 
aranyművesek közé, és hajnal ha sadtáig 
annyit nyert, hogy délben egy zacs kó 
zsigmond-aranyat adhatott a vá ros nak a 
várfal építésének megkezdésére.

Kár, hogy részletező krónika nem ma-
radt ránk az eseményről, de egy ba rá tom 
idefordított két félreérthetetlen kö zép kori 
latin mondatot: „A királyi ven dé gek 
három napjukat múlatták a várban, s 
mind három hajnalban a király együtt 
mi sé zett a várpappal. Ezenkívül semmi 
rend kí vüli nem történt.”

*
Tudom én, hogyne tudnám, miért ép-

pen három nap az a három nap.
*

Évekkel azután hallottam, hogy a há-
rom vendég, a várnagy és a pap órákig 
be szélgettek a titok-kőnél. A remete 
sze rint arról is, hogy a város le akarja 
bontatni a várat. Már találgatások szál-
longtak ar ról, hogy miért. Hogy a kövei-
ből a török el leni falat emelhessenek mint 
Nagy sze ben nél. Hogy ezentúl a királyt 
csak ők lát hassák vendégül. Hogy vala-
mennyi ki vált ság csak őket illesse. Hogy 
ek ko rács ka vidéket ne uraljon kétféle úr 
egyszerre.

Ki tudja, miért? Egyszer földrengés 
rázza meg a falakat, s görög-görög a 
város felé kő. De nem ezekből épül majd 
lent a fal – töpreng a remete, aki a két 
vi lág között lakott. Belehallott a lovagok 
sza vába, a vár-beszédbe, s látta a három 
nap ra hoppon maradt alattomosan hízel-
gő város tátott száját.

Karácsonykor már ő vezette a várba 

a kob zosokat, citerásokat, lantosokat, 
he ge dűsöket, síposokat, dudásokat, trom-
bi tá sokat, kürtösöket s egy hárfást, hogy 
a szent mise után teleénekeljék a várat az 
öröm hírrel, ami évekig csurogjon majd 
a Cenk ről a város felé.

Neheztelt a város a három nap miatt a 
ki rályra, aki ezt követően pár kurta napig 
lát szólag türelmesen vendégeskedett, de 
Ka rácsony éjjelre hirtelen nyoma veszett, 
hi ába őriztették a szolgákkal a kapualja-
kat. Sejtették, hova lett.

A remetének eszébe jutott két kép, ami-
ket egy lovag mutatott egy nyáron há lá-
ból, hogy körbevezette, s kétnap-kétéjjel 
me sélte neki a vár elmondható titkait. 
Mennyit mulattak ezeken! Zsigmond 
király mint Nap. Borbála királyné mint 
Vé nusz. A legérdekesebbnek az az ötlet 
tűnt, hogy egyszer majd megkérik a ki-
rályt, be széljen arról nekik, miért olyan, 
mint ezen a képen. És a királynét is, ha 
majd erre lovagol. 

*
Vajon az a lovag nem írt naplót? (Mi-

ért ne írhatott volna?!) Ha igen, akkor 
biztos, sok minden most is olvasható 

mindezekről.
*

Évek múlva a vár alól kelletlenül 
kul log tak haza a törökök. (Kacagta is 
őket a remete, ahányszor eszébe jutott a 
három tur bán alatti álmélkodás, miután 
az egyik po cakja miatt a nagy fát nem 
bírták át ö lel ni.)

Rá vagy tíz karácsonyra meghalt a ki-
rály, s a faragott kő ereje is odalett. Még 
öt Karácsony, s széthordták a falakat. A 
re mete csak nézte, nézte, s búsult. I mád-
ko zott, de nem értette, hogyan lehetséges 
ez a nagy romlás, hiszen a hegyet most 
is u ralja az egykori karácsonyéj zenéje. 

A kövek közül előkeresi a karos bronz-
gyer tyatartót. Letérdel. Hallja a zenét. A 
Szent Lénárd-kápolnába egymás után 
ér kez nek a lovagok. Ma a magyar király 
s né met-római császár az áldoztató, s a 
sár kány-lovagrend két tagja ministrál...
Az ál dás után megtelik a lovagterem. 
MIN DEN KI A KARÁCSONYRÓL 
BE SZÉL. 

A király behivatja a remetét, s emlékül 
ad neki egy-egy nagy üres pergament 
első és utolsó nagy viasz pecsétjével.

Tomos Tünde: Karácsony a várban
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

Diáksarok 

2010-es élményeink, emlékeink
Hogy a nyár melegét egy pillanatra a 

ka rácsonyi hangulat mellé varázsoljam, 
két történetet idézek turistanaplómból:

1.
Apával a Bolnokon, 
2010. augusztus 22.
Egy napsütéses vasárnap délelőtt el-

in dul tunk apával kirándulni. A Máris 
útján egy pici ösvényen haladtunk felfele. 
Egy óra is eltelt, míg két kilométert gya-
logoltunk, de végül felértünk a régi mene-
dékházhoz. Ott megpihentünk és gyönyör-
ködtünk a Nagy kő-havas látványában. 
Ugyanott ta lál koztunk Timiékkel, majd 
megnéztük a sik lóernyősöket. Ezután fel-
ültünk a szé kecs kékre és leereszkedtünk a 
völgybe. Onnan visszagyalogoltunk a for-
rásig, be ül tünk a kocsiba és hazamentünk.

2.
A Tordai-hasadéknál, 
2010. augusztus 26.
Lementünk egy kicsi ösvényen, ahol 

szép égbe meredő sziklák voltak. Az út 
men tén érdekes levelű fákat találtam. 
Vé gig haladtunk a sziklák mellett, ahol 
nagyon csú szós kövek is voltak. Óvato-
san lép ked tünk. Apa elmesélte, hogyan 
ke let ke zett a hasadék. A legenda szerint 
Szent Lász ló királyt és csapatát üldözték 
a ku nok, ezért a hegyre menekült előlük. A 
ki rály sokat imádkozott, hogy megmentse 
a csapatát, ezért az Isten meghallgatta 
i máját és szétválasztotta a sziklát. A ku nok 
a szakadékba zuhantak, és innen ma radt 
meg a szép Tordai-hasadék.

Kovács Eszter Apolka, Zajzoni Rab 
István Középiskola, III. osztály

*
Mesemondó verseny
Sepsiszentgyörgyön
A 2010-es sepsiszentgyörgyi országos 

me semondó versenyre hamarabb oda-
ér tünk, így alkalmunk volt egy érdekes 
sé tát tenni a parkban. Áthaladtunk egy 
mes terséges tó fölött és egy labirintuson. 
Ha marosan megkezdődött a verseny. 
Ér de kes meséket hallottam, mint például 
,,A sze gény ember bőrpuskája”, ,,Az már 
nem igaz”, ,,Az én házasságom”. Egy-
egy gyerek olyan mesemondó-ké pes ség-
gel rendelkezik, hogy a kicsi koromban 
sok szor hallott mesék is érdekessé vál tak. 
Unalmas pillanatok is voltak, mert né-
hány mesét többen is elmondtak.

Mivel azok a kézműves foglalkozások, 
a melyekre minket beosztottak, nem kel-
tet ték fel érdeklődésünket, délután bras sói 
barátommal a városban lógándoztunk. 
Este intenzív vicckiképzőn vettem részt a 
hálószobánkban, 11-ig mondtuk-hall gat-
tuk a vicceket. Azóta is ezekkel szó ra koz-
tatom társaimat, barátaimat.

Másnap a parkon keresztül mentünk 
a dí jazásra. Mintha gesztenyeeső esett 
vol na aznap éjjel. Egyik zsebem megtelt 
jó sok gesztenyével. Jutott belőle asztali 
dísz nek, ádventi koszorúra is. A hossza-
dal mas díjazás végén az első díjasok 
el mond ták még egyszer meséjüket.

Sajnos, nem maradt sok időnk ezután, 
mert haza kellett indulni. Alig várom, 
hogy jö vőben is menjünk.

Miklós Botond, Zajzoni Rab István 
Középiskola, VII. osztály

A Zajzoni Rab István Középiskola 
nyolc IV. osztályos tanulója (két 4–4 
tagú csapat) – Székely Edit tanító néni 
tanítványai – továbbjutott a Mesék 
szárnyán című mesevetélkedő 3. – 
egyben megyei utolsó – fordulójára, 
melyre januárban kerül sor a brassói 

8-as számú Általános Iskolában. Az 
ügyes versenyzők: 

Benedek Andir András, Benedek 
András Norbert, Bokor Edwárd Zoltán, 
Czoguly Mária Mónika, Deák Tímea, 
Kajcsa Renáta Gabriella, Szén Erika, 
Tóth Tímea.

Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

Szál l  a  madár ágról  ágra,
Szál l  az  ének szájról  szájra. . .
Kisunokám házi feladatához nép dalokat 

keresgélve bukkantam az alábbi sorokra:
Zabot vittem a malomba, 
Azt gondoltam, terekbúza.
Terekbúza, édes málé,
Jó élet a nagyleányé.

A nagyleány a nagy házba
Felfekudt a vetett ágyba.
A nagy legény a kapuba
Úgy kucorog, mint a kutya.
(...)

(Gyimesközéplok)
Ejnye, de ismerősek ezek a sorok! S 

ahogy mondogatom magamban, eszembe 
jut a mondóka, amivel, sok egyéb között, 
nagy amyám szokott vigasztalni, ha ked-
vet lennek látott:

Babot vittem a malomba,
Azt hittem, hogy kukorica.
Kukorica, édes málé,
Nincs szebb élet, mint a lányé.

Mert a legény a kapuba
Úgy kucorog, mint a kutya,
S ha bemehet, az ablakba
Úgy körmöcél, mint a macska.

Nagyanyám szülőfalujából, Maksáról 
hoz ta emlékei között a gyermekkorában 
hal lott kis tréfás dalt. Gyimesközéploktól 
Mak sáig, s onnan Hosszúfaluba – hosszú 
u tat tett meg, mig ideszállt. De van tovább is:

Zabot vittem a malomba, 
Azt hittem, hogy kukorica!
Rizskása! Gyöngykása! 
Rizskása! Gyöngykása!

Ezt mondogatva énekelve ugráltam kör-
be-kereken az udvarunkat kis barátnőmet 
ké zenfogva. A „Rizskásánál” meg for dul-
tunk, a „Gyöngykásánál” vissza, s kez-
dőd hetett elölről.

A Kárpát-kanyarnál megállt a dal útja, 
el állták a hegyek. Tovább nem tudott menni.

H é t f a l u s i  h í r e k

H M I K  k a r á c s o n y i  v á s á r
Reggel Brassóban volt a leghidegebb 

az országból, -20°C-hoz közeledtek a 
hő mérők. Az ég tiszta volt, és a nap is 
ra gyogott, bár melege messze elkerülte 
a vidéket. Délben kezdődött a Hét fa-
lu si Magyar Ifjúsági Klub karácsonyi 
vá sára a türkösi evangélikus templom 
kert jében. A szabadban, hogy ide va rá-
zsolja Budapest, Bécs, Brüsszel, Prá-
ga, Berlin stb. vásárainak hangulatát. 
Volt kürtőskalács, betlehemes jászol 
élő ál latokkal, forralt bor, sült alma, 
sült kol bász, meleg tea, tombola. A 
színpadon is forrott a hangulat: zajzo-
nis és mo ro ia nus gyerekek szerepeltek, 
báboztak, é nekeltek, furulyáztak, 
karácsonyi kot tá kat szólaltatott meg a 
fúvós zenekar, fel lépett a HMIK fris-

sen alakult, fiatal és feltörő együttese, 
későig lehetett rop ni a táncházat. Az 
árusok is min den féle portékát felsora-
koztattak: an gyal kák és fenyődíszek, 
asztali díszek, fa ragott és festett tár-
gyak, naptárak, fo nott, hímzett, szőtt, 
kötött, horgolt szép ségek, könyvek, 
képeslapok, sa va nyúságok, szörpök, 
káposztalé és még megannyi árú.

Mint első próbálkozás, nagyon jól 
si ke rült, reméljük jövőre kétszer-há-
rom szor ennyien fognak sürgölődni-
for go lód ni a karácsonyi vásárban.
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Kovács Lehel István

B ö j t e  C s a b a  O F M
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Két vallomással tartozom Önöknek, 
tisz telt Hölgyeim és Uraim.

Az első az, hogy Csaba testvér arra kért, 
hogy ferences egyszerűséggel írjam meg a 
méltatását. Ennek nem biztos, hogy e leget 
tudtam tenni.

A második, egy személyes meglátás. 
Sok kal könnyebb dolgom lett volna, ha 
Csa ba testvér nem ferences, hanem ben-
cés rendi szerzetes lenne. Ekkor a teljes 
be szédemet a rend jelmondata, az „ora et 
labora” köré építhettem volna. Ez a jel-
mondat számos hétfalusi ház o rom dí szen 
is megtalálható volt annak idején a kö-
vetkezőképpen: „Imádkozzál s dol goz zál 
így áldás lesz házadnál.” Igen, Csaba test-
vér eddigi életútját az erdélyi ma gyar ság 
érdekében kifejtett kemény munka és az 
imádság jellemezte.

Böjte Csaba 1959-ben született Ko lozs-
vá ron. Édesapját egy verse miatt a Cea-
u şescu-korszak bírósága hét évi börtönre 
í télte, ahonnan négy és fél év múlva sza-
ba dult, de a börtönben elszenvedett kín-
zá sok és egyéb megpróbáltatások kö vet-
kez tében néhány hónap múlva meghalt.

A civil életben autóvillamossági sze re-
lő nek tanult és 5 évig dolgozott a szak-
má ban, de elhívatottsága papi pályára 
szó lí totta, hamar eldöntötte hogy pap lesz. 
Hogy akaraterejét, elszántságát próbára 
tegye, egy évig remeteként élt, és bá-
nyász ként dolgozott a Hargitán.

1982-ben jelentkezett a ferences rend be, 
hogy Assisi Szent Ferenc nyomdokain ha-
ladva, szigorú szabályok szerint, „durva csu-
hában és mezítláb”, kisebb testvér lehessen.

Tanulmányait Gyulafehérváron és Esz-
ter gomban folytatta. Abban a városban, 
ahol a rend 1224-es magyarországi lét re-
jöttét követően felépült a ferencesek első 
kolostora.

1989-ben szentelték pappá, majd több 
he lyen eltöltött szolgálata után 1992-ben 
Dé vára helyezték. A Déva utcáin éhesen 
és piszkosan kolduló árva gyerekek se-
gély kiáltása Csaba testvér szívében lelt 
visszhangra. Az egykori ferences rendi, 

el hagyott, romos állapotban lévő dévai 
ko los tor lakatjait leverve új, közös otthont 
te remtettek maguknak. Az illegális é pü-
let foglalás után hamar híre ment tény ke-
dé sének, s nemcsak Déváról, de egész 
Hu nyad megyéből és Dél-Erdélyből 
hoz ták hozzá az árva, vagy embertelen 
kö rül mények között, nyomorban tengődő 
gye rekeket.

1993-ban létrehozta a Dévai Szent Fe-
renc Alapítványt, amely az elmúlt 17 év 
alatt valóságos hálózattá nőtte ki magát. 
Böjte atyát, vagy Csaba testvért majdnem 
mindenki ismeri Erdélyben, Magyaror-
szágon, vagy a nagyvilág ma gya rok lakta 
területein.

Közel 200 segítővel mintegy 1500 
gye re ket nevel Csaba testvér Erdély 40 
he lyi ségében. Az árváknak otthont ad és 
a lapvető életfeltételeket terem, a rá szo-
ru lókat támogatja, és a szakmai ta nít ta tá-
sukon túl keresztény és erkölcsi ne ve lés sel 
is foglalkozik.

A Dévai Magyarok Nagyasszonya 
Gyer mekotthon mellett gyermekvédelmi 
köz pontokat működtet Gyulafehérváron, 
Ki siratoson, Kovásznán, Nagyszalontán, 
Pet rozsényben, Szászvárosban, Szovátán, 
To rockón, Tusnádfürdőn és Zsombolyán. 

Magániskolát nyitott Déván, és az itteni 
Szór ványkollégium mellett Kolozsváron 
in dított bentlakást. Napközi otthonoknak 
ad helyet Fo ga ras, Gyergyószárhegy, 
Parajd, Illyésmező, Gá lospetri, Nyárád 
mente, Sóvárad, Szat már németi.

A segítségre szoruló leányanyák és 
asszonyok befogadására Kismamaotthon 
jött létre Árkoson.

A moldvai csángókról sem feledkezett 
meg Csaba testvér , így 2005-ben magyar 
iskolaközpont alapkövét tehették le Re-
ke csinben, amely – gondolom nem kell 
mon danom – egyből kiváltotta a ha tó sá-
gok nemtetszését.

Isten segedelmével, Szent Ferenc ös-
vé nyén, a Nap-fivér és Hold-nővér kí-
sé re tével, a megértés égisze alatt, Csaba 
test vér lelkeket ment, életeket kovácsol, 
sor sokat formál, fényt és bölcsességet 
visz a szívekbe: sötétséget, tudatlanságot 
oszlat. Oktat, nevel, könyveket ír. A sem-
mi ből a végtelen felé tart.

A gyermekek szemében csillogó hála, 
a vidám kacajuk koronázza az áldásos te-
vékenységet. Ha mindenki meghallaná a 
hívó hangot, ha mindenki segíteni tudna, 
ha mindenkiben lakozna legalább egy 
ti zed nyi Csaba testvér – szebb és jobb 
len ne a világ.

*
Kedves Csaba Testvér! Erdélyi ma gyar 

nemzeti közösségünk érdekében foly tatott 
áldozatos, fáradságot nem kí mélő munkád 
elismeréseképp fogadd sze retettel a Zaj-
zoni Rab István-díjat! Te vékenységedet 
kísérje továbbra is Isten áldása!

Hosszúfalu, 2010. október 10.

Jó Atyánk, édes Istenünk,
Nagy nevedet áldjuk,
Ki voltál, s vagy ma is velünk
Segedelmed várjuk. 
Nem engedted, hogy elvesszünk
Bűneink árjában, 
Engedted, hogy tovább éljünk
Megváltónk karjában.

Elküldted ide, mihozzánk
A Te szent fiadat,
Hogy mint kegyes jó Atyánk
Mutasd irgalmadat.
Ő a mi megváltónk, urunk,
Bűntől szabadítónk, 
Kit lélekből kell imádjunk,
Mert értünk vére folyt.

Méltón ünnepeljük meg hát
Karácsony szent napját!
Tegyünk félre gondot, munkát,
Zengjen ajkunk imát.
Áldott legyen, ki értünk jött,
Le hozzánk a földre!
Dicsérjük a nagy Teremtőt
Ő szent nevét féltve.

Jézusunk, mi hű vezérünk,
Maradj mindig velünk!
Véred, ami kifolyt értünk, 
Törölte el bűnünk,
Vésse szívünkbe, lelkünkbe, 
Hogy nekünk születtél,
Bűncselekvést elkerülve
Emléked bennünk él.

Élsz Te is ott fenn a mennyben
Jó Atyánknak jobbján.
Vigyázol ránk most is ott fenn
Mint jó pásztor nyáját.
Ezért félünk és imádunk,
Óh, Isten szent fia!
Karácsony s Jézusunk, várunk!
Jöjj, lelkünk vigasza!

Tatrang, 1958. január 5.

Bálint György

K a r á c s o n y i 
f o h á s z

Bálint György

T é l i
é n e k

Nyugszik, pihen a természet.
Alszik a fáradt határ.
Viruló tavaszt, meleg nyárt
A tél felváltotta már.
Hegy-völgy hideg hóval rakva,
Csendes az erdő s mező.
Sivár szél sivít a pusztán.
A táj végég bús felhő.

Nyugszik, pihen ember, állat.
Halvány már a napsugár.
Fecskemadár rég elszállott.
Sok munkánknak vége már.
Habár bánt is a hideg tél,
Reá is van szükségünk,
Betakarja vetésinket,
Majd lesz újra kenyerünk.

Sötét felhős a kék égbolt,
Puszta az egész határ.
Nem hallszik a munka zaja.
Darumadár messze jár.
Erdő fáin semmi szépség,
Madárdal nincs benne már,
Hegyeink sziklás bércei
Fehér ruhát kaptak már.

Isten, ki ezt így rendezte,
Ő bölcs, szent cselekvése.
Kérdem, nélküle hogy lenne.
Gondoljunk mindezekre!
Áldjuk, dicsérjük szent nevét!
Szívünk telve ő vele. 
Adjon itt lent erőt s békét!
Legyen velünk örökre.

Tatrang, 1961. december 5.

(A szerkesztő megjegyzése: Az erede-
ti szöveg erőteljesebb tájnyelvi elemeit 
megőriztük.)

Kovács Eszter Apolka: Angyaljárás 
és A várva várt karácsonyfa 

(III. osztály, Zajzoni Rab István 
Középiskola).
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Bencze Mihály

M a g y a r - t ö r ö k  t e s t v é r i s é g
Kovács Lehel István 

A  p a d l á s  t i t k a i b ó l  ( 2 . )
Múlt lapszámunkban megkezdett 

so ro zatunkat folytatandó, egy érdekes 
terv rajz akadt a kezemben feleségemék 
csa lá di házából. Az udvar végét lezáró 
desz ka csűr büszke vésettként, cirkal-
mas ro vás sal, mutogatja az 1931-es 
évszámot. Ezek szerint ekkor épült. Azt 
viszont nem tud tuk, hogy ekkor is kellett 
tervrajz és a szom szédok jóváhagyása 
is. Hogy miket tud hatunk meg Veress 
Mihály eszpert (!) terv rajzából? Először 
is, hogy a tervrajz 1931. február 20-án 
készült, a csűr elején be vésett ugyanezen 
évszámból pedig az de rül ki, hogy alig 
pár hónap alatt a csűr már készen is lett 

– kellett az őszi be ta ka rításhoz. Megtud-
hatjuk, hogy a csűr Tomos István úr ré-
szére készült, akkori ház száma 460 volt. 
A csűr magassága 10 m, alapja 12x12 m, 
a nagy odorok 10,05 m-sek, a kicsikék 
1,20 m-sek, szé les ségük pedig 3,70 m, a 
köz 3,60 m. Min dez 1:120 léptékben van 
ábrázolva, ez a scara (!). És végezetül azt 
is meg tud hat juk, hogy 1931-ben, már 
jócskán a ro mán világban, a községhá-
zán magyar terv rajzokat is elfogadtak 
hivatalos en ge dé lyeztetés végett!

Kutassuk fel padlásunk titkait és 
egy-egy cikk, fénykép erejéig küld juk 
el a Hétfalunak! Várjuk!

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Ha kicsit az Illést is elemezzük, akkor 

az IL- vagyis Él-lány = Ősmama, Szűz-
Má ria, a Napistent szülő Ősanya, aki a 
mi Nagyboldogasszony anyánk, és aki 
az e gyetlen Napisten fiát szüli. Főleg az 
Illyés for mában érzékelhető, hogy az Y = 
Jó je lentéssel az Élanya-Jó-Isten-fia, már 
hím nemben a Napisten fia jelentéssel bír, 
át vitt értelmében Illyés = Éllány-jó-isten 
föl di fia. Az Ilko forma a fentiekből 
adódik: Il-ko = Élanya-országa, például 
Ízisz-or szá ga, a ko mint kő, határkövet 
is jelentve. Su mer istenség is, később 
Egyiptomból a gö rögökhöz kerül, majd 
innen szoródik a nagy világba. A bibliai 
Illés történetében tör ténelem és mítosz, 
alakjában sorsfordító tör ténelmi szemé-
lyiség és szoláris is ten ség keveredik, ezt 
Ady Endre is meg é rez te. Sokan Illést a 
messiás hírnökeként vár ják vissza, szó 
szerint értelmezve a Ma lakiás próféta 
tollára bízott isteni ü ze ne tet: Imé, én el-
küldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt 
eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja 
(Mal 4,5). A mes si ás várás történelmi 
programmá lett ugyan, e redetileg azon-
ban a messiás is az évről év re eltávozó 
és visszavárt napistent jel ké pezte. Illés 
is sok messiási, napisteni vo nást vett fel. 
Közte, és a keresztény Mes siás Jézus 
között sok a hasonlóság. A kaldeus Jézus, 
Illés számos csodáját meg örökli (csodá-
latos ételszaporítás, ha lott feltámasztása, 
mennybemenetel). A pró féta napisteni 
múltja kitetszik a ka len dá riumból is. Az 
Illés mennybemenetelét kö vető harmadik 
napon a Nap saját égi há zába, az Orosz-
lán jegyébe lép, s Illés név ünnepének 
alighanem annak helyes fel is merésével 
kerestek helyet a nap tár szer kesztő atyák, 
hogy ő és a görög Hé li osz napisten ro-
konok. És nemcsak név ro konok. Mint 
Illés (héber Élijáhú, ebből Él iás, majd 
Illés), Héliosz is tüzes sze ké ren utazott. A 
harci szekér persze nem csak a Nap utazó 
alkalmatossága. A pró fé ta születésének 
apokrif elbeszélése sze rint az újszülöttet 
lánggal táplálták az an gya lok. A kocsizó 
ősmagyarok körében min den megszemé-
lyesített égi jelenés ha son ló kiváltságnak 
örvendett. E repülő fo ga tokat a befogott 
állatok szerint kü lön böz tetik meg, ezek 
ugyanis isteni hajtóik ál lat jelképei voltak 
(a napistené, Hélioszé, Illé sé például a 
fehér vagy tüzes paripa, mint a magyar 
hitvilágban). A Biblia ta nú sága szerint a 
királyok idejében nap sze kereket és naplo-
vakat tartottak a je ru zsálemi Templomban 
(II. Kir 23.). Meg jegyzendő, hogy Illés a 
másik görög nap istennel, Apollónnal is 
rokonságban van; neki is holló a szent 
madara. A kul tuszt Árpád-kori szakrális 
népéletünknek a bizánci rétegei meg-
erősítették. Először a Zágrábban őrzött, 
XI. századbeli Ha hó ti-kódex kalendári-
umában bukkan föl. Illés azonban több 
középkori mi se nap tá runk ból hiányzik, 

ami azt bizonyítja, hogy ha zai kultusza 
nem volt egyenletes. Dél-Er délyben 
elterjedtebb volt. Ismeretes Ilyés mező 
(Erdély 46° 35’ 00” N, 025° 08’ 00” E), 
Háromszéken Ilyefalva (45° 48’ 00” N, 
025° 46’ 00” E), ami nem más mint Szent 
Illés falva. Ehhez a vonulathoz tar tozik: 
Il’yevka (Oroszország, 48° 38’ 51” N, 
043° 37’ 21” E), Il’yeshi (Oroszország, 
59° 30’ 24” N, 029° 07’ 13” E), Ilye 
(Nigéria 07° 10’ 00” N, 008° 33’ 00” E), 
Il’yëvo-Pole (Ukrajna, 48° 20’ 00” N, 
028° 56’ 00” E), Ilyeito (Szudán, 04° 38’ 
32” N, 032° 10’ 12” E). Illést a kar me lita 
rend alapítójának, illetőleg pél da ké pének 
tekintik. Kedveltségét pa raszt sá gunk 
körében gyakori keresztnevünk, to vábbá 
nevéből képzett családneveink: Illés, 
Illyés (Hétfaluban és a Bar ca sá gon is 
elterjedt családnév), Illye, Éliás, Ila, Ilia 
is igazolják. Ide kapcsolódnak: Illesäter 
(Svédország, 58° 42’ 00” N, 012° 08’ 00” 
E), Illesheim (Bajorország 49° 28’ 00” N, 
010° 23’ 00” E), Illescas (Mexikó, 23° 13’ 
00” N, 102° 07’ 00” W), Il les ti joen suu 
(Lappföld 68° 51’ 00” N, 026° 42’ 00” E), 
Illescas (Argentína, 22° 47’ 00” S, 064° 
22’ 00” W), Illescas (Uruguay 33° 36’ 00” 
S, 055° 20’ 00” W), Illésy tanya (Magyar-
ország, 48° 13’ 00” N, 021° 02’ 00” E), 
Illésmajor (Magyar or szág, 46° 25’ 00” N, 
017° 23’ 00” E), Illésháza (Felvidék, 48° 
07’ 00” N, 017° 28’ 00” E), Illeschowitz 
(Csehország, 49° 54’ 00” N, 018° 08’ 00” 
E), Illescas (Spanyolország, 40° 07’ 00” 
N, 003° 50’ 00” W),  Illescas (Peru, 05° 
56’ 00” S, 081° 01’ 30” W), Illestadvand 
(Norvégia,  59° 22’ 00” N, 010° 09’ 00” 
E). A Szentírás lap jain Illés próféta úgy 
jelenik meg, mint Is ten embere, aki szün-
telenül az Úr előtt jár, és az egy igaz Isten 
imádásáért harcol. A Kármel hegyén a ha-
mis prófétákkal szemben Jahve jogait vé-
delmezi, Hóreb he gyén pedig az élő Isten 
bensőséges meg tapasztalásában részesül 
(1. Kir 17-19). A szerzetesi hagyomány 
kö ve té sé ben Illés alakjához kapcsolódtak 
az első re meték, akik a XII. században 
a Szűz a nyát a Kármel-hegyén tisztelve 
szerzetesi kö zösségben kezdtek el élni, a 
nagy pró fé ta és az Istenszülő Szűz lelkü-
lete szerint. Er délyben ez hozzátartozott 
a táltos vo nu lathoz. A Pelješac-félsziget 
leg ma ga sabb pontja a 961 méter magas 
Szent Illés (Sveti Ilija) csúcs, ami hasonlít 
a mi Cenk he gyünkre. Szent Illés próféta 
a bál vány i mádó Ákáb király idejében az 
igaz Isten hi tének nagy harcosa volt. Élete 
végén Kr. e. 9. században tüzes szekéren 
mennybe ragadtatott. 

 Az Ilkó név másik kapcsolata az Ilke, 
vagy Ilkei családnév. Az ILKO = Él-a-
nya-országa, és ebből eredhet az Ilkei 
név, még az Illés is, különösen, ha az 
ILLIR = hun eredetű népcsoport népeire 
gon dolunk a Balkán nyugati részén. Mi-
ként az Ilkó az Illés beceneve is, úgy az 
Ilk és az Ilke ugyanaz lehet, tehát első 

lak helyet jelent: élkő. A vargyasi Ilkei csa-
lád 1651-ben II. Rákóczi György erdélyi 
fe jedelemtől kap kisnemesi rangot. Ilkei 
Bá lint hadnagy volt az 1848-1849-es 
sza bad ságharcban, Ilkei Ferenc sza kasz-
ve ze tő géppuskás az I. világháborúban, 
1918. novemberében vesztette életét 
Ga lí ciában. Az Ilkei név nemcsak Erdély-
ben, ha nem az egész Kárpát-medencében 
el ter jedt. Az Ilkei inkább az Ilkoból ered, 
Él anya-országi, vagyis az i betűvel, 
az úr né pekből eredő, talán melléknévi 
kép zőnk. Azért nevezték a nem zsidók 
Illést a meg vál tónak, Napistennek, aki a 
szemita rab szol gaságból a felszabadulást, 
megváltást hozta volna a gójoknak. Aki 
azóta sem jött el a népeinknek, és lehet, 
hogy so ha sem jön el. Ilk Szabolcs-Szat-
már-Bereg me  gyében, Városnamény 
nyugati szom széd jában fekvő település. 
Ilk nevét az ok levelek 1416-ban emlí-
tették először Elk né ven, 1463-ban már 
Ilk-nek írták. 1411-ben a Butkai, Ráskai 
és Márki osztályos csa ládok birtoka volt. 
1429-ben a Csaholyi csa ládnak is volt itt 
részbirtoka. 1461-ben a Csaholyiak zá-
logba adták a Kendefi csa lád tagjainak, s 
még 1489-ben is ők hasz nálták. 1497-ben 
a Butkayak új királyi adományt kaptak rá, 
s az övék ma radt még a XVI. században 
is. 1584-ben Ló nyay István is részt kapott 
benne. A XVII. században a Rákóczi csa-
lád birtoka volt. 1696-ban Absolon Dániel 

kapott rá királyi adományt. 1712-ben gróf 
Ká rolyi Sándor kapta meg a birtok leg na-
gyobb részét. 1757-ben az Absolon birto-
kot a vásárosnaményi Eötvös család kapta 
meg. A XIX. században több földesura is 
volt, így a gróf Károlyi család, a Lónyay 
csa lád, az Eötvös, Eördögh, Kendeffy és 
Tol di családok is. A XX. század elején gróf 
Ká rolyi Lászlónak volt itt nagyobb birtoka. 
Ilk határában feküdt egykor Bacsó puszta, 
mely re az osztályos Butkai, Ráskai, Márki 
és Málczai családok már 1411-ben új ado-
mányt nyertek. Fontosabb Ilk, Ilke, Ilka, Il-
kei kapcsolatok: Ilki (Oroszország, 50° 45’ 
00” N, 103° 40’ 00” E), Ilketshall (Anglia 
52° 26’ 00” N, 001° 30’ 00” E), Ilkeen ko-
nyo kie (Kenya, 00° 58’ 00” S, 036° 16’ 00” 
E), Ilkeekorok (Kenya 01° 35’ 00” S, 035° 
11’ 00” E), Ilkerbruch (Németország, 52° 
26’ 00” N, 010° 40’ 00” E), Ilkensee (Né-
metország, 53° 38’ 00” N, 012° 36’ 00” E), 
Ilkendorfer Lehden (Németország, 51° 05’ 
00” N, 013° 18’ 00” E), Ilkës (Albánia, 40° 
24’ 00” N, 019° 19’ 00” E), Ýlker Karter 
Havaalaný (Ciprus, 35° 15’ 45” N, 033° 
16’ 00” E), Ilkebaiar (Málta 36° 04’ 41” 
N, 014° 15’ 08” E), Il’ka, (Oroszország, 
56° 51’ 07” N, 034° 45’ 11” E), Ilkorey 
(Szo má lia, 0° 05’ 00” N, 043° 20’ 00” E), 
Ilka Weyn (Szomália, 11° 19’ 55” N, 043° 
12’ 06” E), Ilki (Oroszország, 50° 45’ 00” 
N, 103° 40’ 00” E).

(Folytatjuk.)


