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K a r n e v á l

Játék – állapot, amelyben leginkább
sikerül azonosulnom önmagammal. Szilágyi Domokos szerint: „Játsszuk, ami
nincs, de lehetne, / Játsszuk ami nincs, de
szeretne lenni / Esendő mimagunkat…”
Nemcsak az antik színházban, álarcos
bálban van a maszkoknak nagy szerepük,
hanem a hétköznapi élettől a költészetig
mind fellelhetők.
KÖZHIRRÉ TÉTETIK!
A maszk, az álarc a lelkület kifejező
eszköze. Segítségével az ember, legyen ő
költő, színész, népművész, jobban ki tudja
fejezni lelkületének tartalmát, mint hogyha
nem venne fel maszkot.
A népművészetben a farsang idején
„alakoskodtak”, pl. a „busójárás”. Ismert
maszkok voltak a kecskék, a pánok, az
ördög. Szereplők: a busó apa: kalapos,
a busó anya: fejkendős, a busó baba: a
gyermek. Ezek a szereplők az apácai far
sang szereplői, aminek részese lehettem
gyermekkoromban.
Apácán a farsangi alakoskodók a kö
vetkezők voltak: szekeres, menyasszony,
vőlegény, hajcsárok, medvék.
A résztvevők állatbőrbe és más alakos
kodó jelmezbe öltözve vonultak végig a
falun.
Afarsang jellege, motivációja: téltemető,
gonoszűző, tavaszköszöntő népszokás.
A farsangi menet élő alakoskodói szo
rosan együttműködtek a tárgyi népművé
szekkel. Ezek készítették a kellékeket a
farsangi menethez, a bálhoz, az ételekhez
stb.
Kellékek: 1. egy kerekes szekér, amit
két bivaly húzott, a szekér hátsó felén egy
forgó kerék volt rögzítve, aminek köte
lezően hét küllője volt. (A hetes a mester
száma, a hetes csoport a Göncölszekér). A
szekér kocka formája megfelel a látható
és láthatatlan hordozójának. A Nagymed
ve csoportját idézi, a hét csillagból álló
csillagképet, melyet a rómaiak hét ökörre
változtattak.
A hátsó kerék forgása jobbról-balra és
balról-jobbra történt ciklikusan.
2. A keréken forogtak a szalmából ké
szült bábuk a szerelmesek arculatában,
szemben a hajcsárral (császár), aki az ök
röket irányította.
3. A „császár” egy mozdulatlan deszkán
ült a szekér első részén, amely kocka alakú
volt. A szekér egy vörös, napba ragyogó
úton kellett haladjon a faluba. A szekér

vezetője a „mestervezető”. Ő hangolja
össze az ellentétes nemeket, vélemé
nyeket. Figyelembe veszi az emberi szív
hullámzását.
A szekér, az összes arculatával (hajcsár,
ökrök, szerelmesek, forgó kerék hét küllővel)
a békélő összehangolás, önmagunk meg
fékezése, tudatos haladás, erőteljesség, diadal
az univerzum alkotó arculatának. Ha a szekér
balra feldől, az nem jó, mert az asszonynép
fog vezetni (papucskormány lesz). De az sem
jó, ha jobbra dől fel, mert akkor az egyensúly
felbomlik. A két szerelmes kell egyesüljön
és így eggyé válik. Az irányító értelemnek
az a küldetése, hogy összeegyeztesse az élet
ellentéteit.
4. A hajcsárok és az ostor arculata: meg
ostorozni a rossz életvitelt, a kicsapongást!
Az ostornak az arculata a fegyver vagy
a jogar. A mestervezető arculata az ostor,
amit jogarként használ.
Az ostoba (bolond) az ostort fegyverként
használja.
A néphagyományban az ostorkészítés
tárgyi népművészet volt, akár a „maszkák”
készítése. Az ostort szalagra vágott bőrből
ostormívesek készítették fonástechnikával.
Nem csak munkaeszköze, de fegyvere is
volt a pásztornépnek. Pontosan ütöttek
vele az állatok orrára. A szabadságharc
idején Rózsa Sándor és csapata karikás
ostorral is harcolt az osztrákok ellen.
Az ostort a néptáncban is használták
csattanó eszközként ritmusváltásra, mint a
boricánál. A levegőben pörgetve s hirtelen
visszafordítva éles hangot adott. A végére
rafiából fonták a „sudárt”, a csattanót.
5. Maszkok: a. az ördög, kecske vagy
pánok: állatbőrből készült suba. Az álarc
fakéregből készült és a szarvak termé
szetes marhaszarvak voltak. b. medvék:
báránybőrbe burkolt alakok: a derék át
volt kötve egy nadrágszíjjal és csengők
vagy egy csengő lógott rajta. Lehetett
kolomp is. c. menyasszony: a divatnak
megfelelő menyasszonyi ruha d. vőlegény:
ugyancsak a kornak megfelelő öltöny. e.
hívogatók: ketten a leányos háztól, ketten
a legényes háztól. f. hívogató: palackkal a
kezében, amin csángó szalagok lobogtak.
A szalagok, akárcsak az ostor, népmű
vészeti alkotások. Díszítő motívumként
használták, fejdíszként és a hívogató pa
lackon. Szalagmívesek készítették, szőt
ték, gyönyörű színösszetétellel, általában
rózsamotívummal. g. a szerelmes párokat

Kukamaszk. Fotó: Kovács Lehel István
szalmából készítették a „regutának” ké
szülő fiatalok.
A hajcsárok: a medvéket terelgették és
kergették őket, hogy minél több anyagi
javakat gyűjthessenek az ünnepségre,
ami a farsangi bál volt. A kultúrházban
tartották a bálokat, ami a falu közepén
volt. A bál „lakodalmas” volt, étel-itallal
bőségben. Az étel izén a fokhagyma vagy
a medvehagyma (saloma) érződött. Ezek,
a népszáj szerint, elhajtják a rossz szelle
meket. Az ital forralt bor volt, az édesség
a „pánkó”, zsírban sült keltestészta. Zene:
A rezesbanda húzta a talpalávalót estétől
reggelig. Amikor felnéztünk az égre, a haj
nalcsillag ragyogott. Jöhetett már a tavasz.
Énekelgettünk még másnap is: a traktor

zúgásában a rezesbanda zenéjét hallottuk:
„tavaszi szél vizet áraszt – minden madár
társat választ – virágom, virágom.”

Testvériskolák
farsangja
A PÁRHUZAMOS KULTÚRÁK
programban február 12. és 15. között a
Zajzoni Rab István Iskolában és környé
kén kisújszállási, pacséri és négyfalusi
gyerekek farsangolták az időt. Ismerked
tek a környék lakott világával és szán
kózva a hegyekkel is. Báboztak, csángó
mesébe bújtak, boricát kóstoltak, kuka
maszkot tákoltak. Ráadásként táncoltak.
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A négyfalusi, kisújszállási és pacséri tanulók által készített kuka álarcok.
Diáksarok

Irodalmi kreativitási verseny
Az idéni irodalmi kreativitási verseny
helyi szakaszára 22-en neveztek be a
Zajzoni Rab István Középiskolában.
Az itteni írásokból közlünk részleteket,
érdekes feladatokra érdekes megoldásokat. A zsűri megjegyzéseiből: „Ötletben
nem szűkölködtök. Olvassatok több
szépirodalmat lassan böngészgetve mai
szerzőktől is! Szerkesszetek bátrabban
és tudatosabban! A helyesírás ezekben
a szövegekben ugyanolyan fontos, mint
a Jóreggelt.”
***
Volt egyszer hol nem volt, volt egy
egyszerű kis tehén, akinek volt egy gyönyörű szép háza. A ház mellett volt egy
nagy kert és egy kis istálló. Ezt a tehenet
Azazelnek hívták és volt neki egy arany
hörcsöge, egy tyúkja és egy báránya. Az
aranyhörcsögöt Pistának hívták, a tyúkot
Juliskának hívták és a bárányt Elenának
hívták. Egy szép napon Pistának a mobil
telefonja megszólalt a nagy csendbe és
mikor Pista válaszolt egy gyönyörű szép
lány megszólalt amely megkérdezte, hogy
ha délután Elena otthon van. Pista mondta,
hogy igen délután otthon találja Elenát.
Pár óra múlva délután megszólalt a kapu
csengője. Kiszállt, amilyen gyorsan tudott
a szépséges Azazel, hogy megnézze, ki
van a kapunál. Mikor kiért, látta, hogy a
kapunál ott áll egy gyönyörű tehén és egy
nagy szép bárány.
Kiderült, hogy a tehén osztálytársa volt
Azazelnek, és hallott Elenáról, és szeretné
megismertetni az ő bárányával. Nem is
kellett sok, mert következő nap Elena és
a másik bárány, akit Arnoldnak hívtak, el
mentek a falu mozijába. Aznap a moziban
a „The fast and the furrios” filmet vetí
tették. Közben Pista is elment a moziba,

nézze meg ezt a filmet, mert hallotta, hogy
autókról van szó és tuningról. A tuning az
autók módosításával foglalkozik. Ez a film
után Pista megbolondult a tuning után, és
mikor hazaért, nekifogott módosítani a
szekeret. Miközben Pista tuningolta a
szekeret, Elena és Arnold egy romantikus
vacsorára megálltak a falu kocsmájában,
ahol Jenő, a falu bikája irtó finom pirított
pityókát készített. Este miközben sétáltak
hazafele Arnold megcsókolta Elenát és
erre Elena örömébe elkezdett ugrálni.
Ezek szerint Arnold és Elena szerelembe
szenvedtek első látásra. Mikor hazaértek,
Pista épp húzatta ki a szekeret az udvar
ból, mely többet nem volt egy egyszerű
szekér, hanem egy tuningolt motoros sze
kér. Pista nagyon büszke volt a motoros
szekérre, amelyre 10 hangfalat, 2 xenon
gázos lámpát, apró ledes stoplámpát,
krómozott széles kerekeket, hidraulikus
rugókat, bőrüléseket és egy Dacia motort
szerelt. A fél falu kijött és bámulta Pista
motoros szekerét. Következő nap, a falu
felfordult fejjel lefele, mindenki tuningolta a szekerét. Következő héten egyre több
tuningolt szekér született a faluban. Egyik
pompásabb, mind a másik. A falu népe
már a filmben érezte magát és elkezdtek
illegális versenyeket szervezni. Négyen
versenyeztek és húszan fogadtak. Egyik
a zsák pityókát dobta be, másik az állatát
és így tovább mindenfélét. Ment a mese
egy darabig, addig, ameddig eljutott a
falu rendőrjének fülébe és elrontotta a
mese vonalát. De ez nem állította meg
Pistát a versenyzéstől és elkezdett pontos versenyeket szervezni. Mindegyik
máshol volt tartva és más órában ezért a
falu rendőre soha sem tudta elkapni őket.
Idővel kiderült hogy a falu redőre Arnold
volt. Arnold elhatározta hogy civil ruhába

összefog barátkozni jobban Pistával és ő
is versenyző lesz addig, amíg elfogja a
versenyzőket. Vett magának Arnold egy
motoros szekeret és megtuningolta. Lassacskán be is vonult a versenyzők közé,
sőt egy nagyon jó sofőr volt. Halomra
verte a bandát. Idővel Arnold Pistának
az embere lett és Pista már vele beszélte
meg a versenyeket. Egy szép este mikor
készültek startot adni egy versenybe, Elena elment Pistához és figyelmeztette ne
tartsák meg a versenyt, mert nem lesz jó
vége. Pista nagyfejű volt és csak megadta
a startot. Nem telt el öt perc és egy halom
rendőr előszökött a bokorból és elfogtak
mindenkit. Elena, mikor hazaért egyből
rosszul lett és elment az iskolába aludni. Éjjel
három körül nagy ordítás volt az iskolában,
Elenának gyereke született. Egy különleges
bárány volt amely két fejjel született. De ez
nem volt elég, kiderült, hogy már születéstől
a bárány tudott olvasni és beszélni. Még
duettet is tudott énekelni. A két fej külön
dolgozott. Egy teljes bomba. Egy Einstein
a négyzeten. Amikor a szépséges Azazel
istállójában megszületett a kétfejű bárány
a falu felett beborult és egyből villámlani
kezdett. Mindenki futott a házba.
Székely Albert
Chuck Norris, napló
Éjjel felkeltem, hogy nézzem meg ki
csönget a kapunál, hát mikor észrevettem,
a képernyőn, hogy valaki átszökte a kaput
és jön a ház fele. Feketében van, s egy
kanna van a kezében. Találkozok vele út
közben és a szomszéd volt, aki akart egy
kanna cukrot. Lármázott kutya elszabadul
és nekiindul a „vendégnek”, szerencsére
megfogom a nyakától és rászólok, hogy
csillapodjon.
Tíz perc múlva megint ugat a kutya,
mérgesen felkelek és felöltözök.
Kilépek az ajtón és észreveszem, hogy
felkapcsolva hagytam a villanyt.
Ezt lezárom és visszafekszem az ágyba.
Harmadszor is ugat a kutya, de nem
még fáradtam, hogy nézzem meg ki vagy
mi után ugat.
Második reggel észreveszem, hogy az
autóm eltűnt a házam előtt.
Barta Loránd
Jelen és múlt kapuja
I. Ami volt az már nincs, de
Csak a múlt hontalan.
II. Ovális kis könny
Csepp a gyönyörű arcán lecsordul
Lassacskán a boldogság is
Elmúlik már.
III. Az út hosszú.
A jelen az már zárvány
A múlt sem különbözik semmiben.
IV. Elindul a nagy vihar,
A pusztító szél.
Mégis a jelen kapuja zárva
Próbálkozz és húzd meg!

XV. évf. 2. szám
Egy telefon
Születésem óta egy telefon csörög bennem,
Amit születésemkor a nyelvem alá tettem.
Egy ebédkor a telefont lenyeltem,
És azóta ott van bennem.
Nap mind nap új ruhákat vettem,
De a telefon mégis csörögött bennem.
Lassacskán kicsit nagyobbra nőttem,
A ruháimat már kinőttem,
De a telefon mégis csörögött bennem.
Egyszer a városba mentem:
Egy futóversenyen szerepeltem,
De a telefon mégis csörögött bennem.
Szaladás közben hasra estem.
A domboldalon berímeltem,
És amikor felébredtem
A telefon „nem még” csörgött bennem.
Farkas Róbert
Szép helyen, szép az élet
I. Ami nem látható
Az nincs, de
Csak
A koldus hontalan.
II. Egy kristályos könny
Csepp a hontalan
Arcán lecsordul,
A pálinkásüveg üres
Aljára néz már.
III. A mocskos hosszú
Szakáll növése
Most zárvány.
Nem
Tudja megmosni semmiben.
IV. Egy rettenetes vihar
Közeledik távolról, de
Mégis a koldus
Helyben áll és
Mondja: húzd meg.
„Születésem óta egy telefon csörög
bennem”
Születésem óta egy telefon csörög ben
nem, mintha valaki bennem fel akarna
hívni, akarna valamit mondani és én nem
figyelek rá. Nem tudom, hogy ki vagy
mi lehet, sokszor fel akartam venni ezt a
telefonkagylót, de nem sikerült. Kértem
segítséget szüleimtől de, ők az mondták,
hogy csak képzelődöm. Az interneten is
kerestem választ a kérdésemre, de ott sem
találtam. Eldöntöttem, hogy abbahagyom
a keresést és majd magától kiderül.
Öt év múlva kiderült, hogy van egy
ikertestvérem, akiről nem tudtam semmit,
és ő sem tudott rólam, ő is érezte azt a
telefoncsörgést, olyan volt, mintha az
életünkből egy rész hiányozna, és most
kiegészült.
Piroska Zoltán
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Hogyan látnak mások?

Hétfaluról írták

Kovács Lehel István

Patru bán y Miklós

Vákár Tibor
Székelyföld építészszemmel
...A Brassótól keletre soroló Hétfalut
jórészt evangélikus csángók lakják.
A Bácsfaluba, Türkösre, Cserefaluba
és Hosszúfaluba hajdan Brassóból
a tramváj, a gőzvasút pöfékelt ki,
Tatrang, Zajzon és Pürkerec csak sze
kérrel és gyalog volt megközelíthető.
Most mindegyik autóbuszjárattal
kapcsolódik Brassóhoz.
A Hétfalu első négy faluja 1960 óta
Szecseleváros néven barcasági város.
A templom a falu dombtetejéről
ügyeli a falu házait.
A Tatrang folyása irányában mélyen
beépült Hosszúfalu főutcáján egymás
mellett megfér a görögkeleti és a pro
testáns templom is...
Budapest, 1988.

Bálint György

Egész heti ima
Vasárnap égre tekintve,
Atyám, házadba belépve
Imát küldjön hozzád ajkam,
S nyugodjam meg szent Fiadban.
A hétfői napom, Atyám,
Kérlek viselj gondot reám.
Lelkem, testem pihent, vidám:
Kegyelmedből van ez Atyám.
Segíts át a keddi napra,
Adj áldást a munkáimra.
Minden percben Te légy velem,
Igy nyugodjam én kebleden.
Szemed legyen ma házamon,
Védő kezed családomon.
Víg dal zengjen ma ajkunkon,
Baj ne érjen szerda napra.
Csütörtök is a Te napod,
Mit cselekszem, tudod, látod.
Óvj e napon munden bűntől,
A szememet bús könnyektől.
S ha péntekre rágondolok,
Titkon, halkan felzokogok.
Ezen napon Fiad vérzett,
Kárhozattól Ő megmentett.
Adj, Atyám, erőt szombatra,
Szabjak határt dolgaimta.
Vessek félre munkát, gondot,
S úgy várjam a vasárnapot.
*
Amint kérem édes Atyám,
Ha e héten vigyázol rám,
Kérésim nem vesznek az éjbe.
Legyek tied mindörökre.
(Dallama:
Mennyben lakó én Istenem...)
Tatrang, 1956. december 3.

Számítástechnikus mérnök, a
Magyarok Világszövetségének elnöke
*
1952. december 23-án született Med
gyesen. Igazi szülőföldjének Csíkkozmást
tekinti, ahonnan a család származik, és nem
Medgyest, ahová szüleit a kommunisták
kényszerlakhelyre kényszerítették. Csíki
székelynek vallja magát, és lelke ott van
otthon, ahol Csíksomlyó, a Szent Anna
tó és a Nyerges tető egy képzeletbeli há
romszöget alkot, melynek középpontja
Csíkkozmás.
Élete első hat évét Csíkkozmáson, a
nagyszülőknél töltötte, iskolába viszont
Medgyesen járt. Miután itt nem volt magyar
oktatás, szülei úgy döntöttek, hogy német
iskolába íratják. Így esett, hogy magyarul,
soha, egyetlen órányit sem tanulhatott.
1976-ban a kolozsvári műegyetemen
villamosmérnöki diplomát szerzett. Szak
területe az elektronika.
A hetvenes évek első felében a kolozs
vári magyar egyetemisták egyik vezetője
volt. 1973-ban alapítója, és három évig
főszerkesztője a Visszhang diákrádiónak,
amely a Kolozsváron tanuló magyar
egyetemisták átfogó intézményrendsze
révé nőtte ki magát. Volt Visszhang-fo
gadóest, -gálaest, -kórus sőt Visszhangfocibajnokság is. A Visszhang-rádió és a
fogadóestek jelentős szerepet játszottak
Bartók Béla és Kodály Zoltán „csak tiszta
forrásból” elvének és a táncházmozga
lomnak erdélyi meghonosításában.
Az egyetem elvégzése után közel más
fél évtizeden át a szakmának élt. Előbb
egy bukaresti integrált áramkör gyárban
gyakornok mérnökként, majd két év múl
tán Kolozsváron, egy számítástechnikai
kutatóintézet első osztályú tudományos
főkutatójaként és a műegyetem elektro
nikát és mikroprocesszor technológiát
oktató vendégtanáraként dolgozott.
1983-ban vezeti az első romániai
személyi számítógép, a PRAE megalkotását. A romániai szakmai körökben
a személyi számítógépek „atyja”-ként
tartják számon. 1986-ban szakkönyvet
írt a mikroprocesszor-technológiáról, de
mivel ragaszkodott ahhoz, hogy a nevét
magyarul írják a borítóra, és mottóul József Attila-idézetet választott, a kéziratot
három évig elfektették. Végül 30 000
példányban jelent meg, és egy hét alatt
elfogyott. Egyes egyetemeken mai napig
tankönyvként használják.
A közéletbe az 1989-es romániai vál
tozás hozta.

December 23-án az RMDSZ egyik ala
pítója volt, majd a Nemzeti Megmentési
Front egyik tagja. Ebben a minőségében
vezette Kolozsváron azt a több hétig tartó,
magyar-román etnikum-közti tárgyalás-so
rozatot, amelynek eredményeképp – 1990
februárjától – újból magyar oktatási in
tézménnyé vált az Apáczai Csere János, a
Báthory István és a Brassai Sámuel Líceum.
Az Erdélyi Magyar Tudományos Tár
saság elnökhelyettese, majd az RMDSZ
országos elnökségének szervezési kérdé
sekért felelős tagja. Csapatának mindmáig
legnagyobb politikai vívmánya az erdélyi
magyar nemzeti közösség önrendelkezési
nyilatkozata, amelyet hatalmas csata után,
1991 novemberében egyetlen tartóz
kodással fogadott el az RMDSZ száz fős
vezető testülete, és amely a Kolozsvári
Nyilatkozat néven vált ismertté.
1992-től a Magyarok Világszövetsége
elnökségének erdélyi tagja. Ekkor önként
lemondott az RMDSZ-en belüli politizálás
ról, és életét a Világszövetségnek szenteli.
Négy évig elnökségi tag, majd 1996től az MVSZ elnökhelyettese.
2000 májusától a Magyarok Világ
szövetségének elnöke, amelyet gyökeresen átszervez, erkölcsileg megtisztít
és önzetlen nemzetszolgálatra szegődtet.
HAGYOMÁNY-TUDÁS-ÚJJÁSZÜ
LETÉS jelszóval kialakítja az MVSZ
programját, és a szervezettel együtt vallja,
hogy a magyar közösségek legalapvetőbb
értékei az igazság, a méltányosság és a
tisztesség, melyek akkor érvényesülhet
nek, ha áthatja e közösségeket a szolida
ritás, a szeretet és az életigenlés. E nélkül
a magyar közösségek gyarapodása nem
tartható elképzelhetőnek.
Patrubány Miklós 1992 óta Budapesten
szolgál, Kolozsváron él. A Magyarok
Világszövetségében végzett munkáját 16
éve ellenszolgáltatás nélkül végzi. Jöve
delme, mint egész eddigi életében, szak
mája gyakorlásából származik. Jelenleg
abból a számítógépes cégből, amelyet
számítástechnikai kutató kollégáival
1990-ben alapított.
*
1977-ben nősült. Magyar-francia
szakos felesége, Zsigmond Emese a
Kárpát-medence legnagyobb példány
számú két gyermekirodalmi lapjának,
a Kolozsváron megjelenő Napsugárnak
és Szivárványnak főszerkesztője 1992
óta. Házasságát az Úr egy fiúval és két
lánnyal áldotta meg.
*
Tisztelt Elnök Úr, kedves Miklós!
Életműved elismeréseképp fogadd a
hétfalusi csángó-magyar néptől a Zajzoni
Rab István-díjat, azzal a komoly felkérés
sel, hogy népünk nagykövete legyél világ
szerte, népszerűsítsd értékeinket, hagyo
mányainkat, járulj hozzá gyarapításukhoz.
Évszázadokon keresztül szokás volt ez
a hétfalusi csángóknál, többek között e
megtisztelő nagyköveti feladatot olyanok
látták el, mint Fabínyi Rudolf, Kossuth
Lajos, vagy maga Erzsébet királyné.
Csernátfalu, 2008. szeptember 28.

3. oldal
Zajzoni Rab István

K ö l t ő i t a n á cs
Magyar, csak nyugatra ne pillants,
Csak nyugattól ne várd jövőd;
A föld egy alma s férges része
Nyugat. Oh hagyd e temetőt!
Nincs becsület ott többé, nincsen
Hő szeretet, nincs tiszta vér,
A szerelem legolcsóbb áru,
Sok pénz istennél többet ér.
Mely tudományt nyugat teremtett,
Erkölcstelenség magva csak;
Krisztus hitéből szív- és lélekÖlő eszközt faragtanak.
Oh tekints kelet pálmáira,
Oh nézd a Kaukáz bérceit,
Nem görbült ott talpnyalásban
A test s mily erős bérc a hit!
Ott sürögnek a harci ménen
Barnult vitézek szabadon,
És mindenik hű testvér hozzánk,
A nyelv, a jellem oly rokon!
S te, kinek szent kötelessége,
Kapcsot teremtni arra át,
Nyugattól vársz jobb jövőt, magyar,
S elámítod szegény hazád.
Melyen a perzsák, a hellének
És Róma hada megtörött,
Keltsd hamvából a szövetséget,
Mit önakarat eltörölt.
Hadd húzódjék vasfal az ezüst
Kárpáttól az arany hegyig,
Hadd legyen már a szittyák faja
Dönthetlen örök ideig.
Csak hogyha ezt a célt elérted,
Lesz itt boldog jövőd, magyar;
És lelkes nemzet mit nem ér el,
Ha egyet és együtt akar?
Mint Krisztus tanítványi, a szent
Célért föláldozzák magok,
És az igét, mit hirdetnek,
Most követik száz milljomok:
Úgy áldozzák hű magyar ifjak
E szent célnak az életet,
S az új ige meghódítandja
Mind-mind a testvér népeket.
Aztán ronthat ránk egész világ,
Aztán törhet ránk vad mogol;
A vasfalakat meg nem dönti
Sem tüzes mennykő, sem pokol!
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4. oldal
Az 1848-as szabadságharcunk idején
nemcsak a táncmulatságok, de a katona
toborzások zenéjét koboz, citera, hege
dű, duda, síp, furulya, dob biztosította,
és fúvósok is.
Orbán Balázs a Székelyföld leírásában
ősi hétfalusi csángó hangszerként említi
a kobozt: „a kobza egy guitareszerű
hangszer, melynek öt bordája, rövid
nyaka és nyolc húrja van, ezt tollal
pengetik, s a zenekarban a nehezen hor
dozható czimbalmot helyettesíti, s talán
nem tévedek, ha ezt a régi költők által
használt kobozzal, miként a neve is jelöli,
ugyanazonosnak tartom.”
Ősi kultúránk a sumér, majd az egyip
tomi is említ hasonló hangszereket. A
szkíta leletek is tartalmazzák. Most egy
érdekes összefüggést szeretnék leírni. A
húros hangszerek őse a kifeszített idegű íj
volt, az őseinket – magyari népként is – a
legjobb íjászokként említik a krónikások.
A kifeszített idegű íjra, hogy hangzatosabb legyen üres tökhéjat is erősítettek. A
legalkalmasabb a lopótök – a kabak-tök
közeli rokona – amelynek kemény héja
jól hangosított. A mandolin, a tambura fehér színű, akár az ősi lopótök. Fehér volt
a kunok egyik ősi színe – ne feledjük el
a fehérbetemetkezést se mint ősi szokást,
amely Bácsfaluban még 1964 körül is
ismeretes volt –, a tök szavunk kun szó
csoportbeli és a teke, azaz gömb szavunk
rokona. A lopótök, kerek, fehér,azaz tekealakú hasa van. A hegedű ősi kabar neve
a koboz, ami a kobak-tökre vonatkozott.
Csíkban következetesen hedegűnek
ejtik, ami azért helyesebb, mert az ideg
szavunknak hehezetes hedeg kiejtése is
volt. A hegedű csavarodó fejrésze kecske
szarv alakú, kissé tojásdad hangnyílása
van és kétkampójú kabar görbéjű. A neve
is koboz, kobuz, kobor, kobúr szóalak kel
lett legyen. Németül az íj Bogen, hajlítani
pedig biegen, ami a Bock kecskebakra hasonlít. A mi hajol, hajlít és kajla szavaink
azonosak a kígyó kun kijó, haijó nevével.
Rövid nyakú, gömbölyű hasú, nyolctíz húros, lantféle pengetős hangszer,
az énekmondók kedvelt hangszere. A
moldvai csángó testvéreinknél kobozként maradt fenn a régies játékmóddal
együtt. A kazakok kobiznak, a kirgizek
komuznak, az oszmán törökök kopuznak,
kobuznak hívják. Rövid nyakú változata a
kínai bípa. A kobozt Anonymus is említi
a Gesta Hungarorum 46. fejezetében. Az
arabok között máig kedvelt hangszer,
hozzájuk perzsa közvetítéssel került.
Az ujgurok most is használják. Náluk,
akárcsak nálunk a hangolása G, D, g, c
vagy D, a, d, g.
Zolnay László szerint a koboz első em
lítése – persze az István által elpusztított
rovásemlékek után – 1237–1325 között
mint Choboz személynév Veszprém
vármegyében, 1327-ben Johannes dictus
Kobzos de Zabadi, 1364-ben Nicolaus
dictus Kobzos, 1470-ben Michael Kob
zos. A Codex Cumanicus szójegyzékében
a sonator – zenész – kun megfelelője a
cobuxci (kobozjátékos). Közép-Ázsia
népeinél megtalálható különböző vál
tozatokban. A lopótök helyett fából váj
ták ki a hangszert. Nyugat-Európában is

H É T F A L U
Bencze Mihály

A Barcaság ősi hangszerei
megtalálható a XIV. században, melyet
egy német forrás említ mint „die Kobus
mit der Luten”, valamint a wartburgi
várban található egy kobozszerű példány.
Lengyel források is említik. A doni kozá
kok a XVII-XVIII. században kobzával
kísérik hősi énekeiket. A kobza török ut,
illetve arab ud változata az udvari zené
ben volt használatos.
Az 1560-ban szerzett széphistóriában
Szilágyi Mihály a tömlöc ablakában ül,
„Kobza kezében, keserves nótát szépen
veri vala”. Zrínyi Miklós is játszott ko
bozon. Minden idők kiemelkedő kobozo
sa Tinódi Lantos Sebestyén (1505–1556)
saját kezűleg rajzolt címerében egy kau
kázusi, hosszabb nyakú koboz látható.
A koboz húrjait kvintekre és kvartokra
hangolják, amelyekkel a pentaton ének
jól kísérhető. A székely kobzosok, akik a
barcasági szász falvakban is muzsikálnak
(1550), a virginás katonák, akik időnként
felbukkannak a felvidéki várakban, a
nyírségi bordósíposok, akiket Mélius is
említ (1565), és az erdélyi korcsma-hegedősök, akikről Liszti püspök beszél
(1568) hangszereiket vagy maguk készítették, vagy a népi mesterektől vásárolták.
A citera, a XVI–XVII. század nyugati
koldushangszere a forgólant –népiesen
tekerő –, az ősi síp és duda mellett, a régi
magyar népdal birodalmát gazdagítja lírai
és epikai műdal-elemekkel, a nemesi és
polgári irodalom kezdeményezéseivel. A
barcasági falvakban is divatosak voltak a
fenti hangszerek, máig is fennmaradtak
a Sipos, a Dudás, a Dobos családnevek,
de Kobzás vagy Citerás családnevet nem
találtam. Amikor a bécsi udvarnak nem
tetszett a magyar ének, elvették a kobzát,
azaz elkobozták. Innen ered az elkobozni
igénk is. Ázsia számos országában a
Koboz név családnévként, cégnévként,
újságnévként stb. is szerepel.
A citera ősi magyar hangszer, időben
Kr.e. 19 500-ban az ataiszi kultúráig
visszanyúlnak a gyökerei. A kifeszített
íj mint hangszer, a lószőrt is felhasználta
a hangok varázsolására, majd egy lapos
fára feszítve a húrokat, rátalálunk az ősi
citerára. Ordoszban, a táltosközpontban
már kifejlett változatai ismertek, a 24
Hunszövetség vallási, szórakozási kelléke. Az okmányok szerint Ordoszban a
citerát még Kr.e. 2785-ben is a nyílhegykovácsok készítették, majd Bihar táltos
által került Indiába. A hun, szkíta, avar,
magyar folytonosság ezen a hangszeren
is végigkövethető. Például az avar központokban, a bécsi medencében, Pozsony
körül, Bács-Bodorog egykori vármegyében, Baranyában, Biharban, és minálunk
Bácsfalu és Zajzon vidékén. A honvissza
foglaló magyarok is magukkal hozták,
amit Anonymus a Gesta Hungarorumban
citharédi néven említ. Az Ázsiában ma
radt magyari népek még most is dalaikat
a citeraszerű dombrávával kísérik. BelsőMongóliában a mai napig fennmaradt a
hunok hujia (hugzseia) hangszere, amiből
egy néhány magyar hangszer ered, és

ezen az ujgurok a mai napig játszanak. Az
1100-as évektől már családnévként is említenek Cziterás nevűt, és oklevelekben
megjelennek a cituár, zedoária, zwitter,
zitwer, chituár kifejezések is. A hunoktól
terjedt a kínaiakhoz is, guzeng név alatt
ma is létezik. A IV. századból fennmaradt
kínai festményeken jól kivehető a citera.
A japánok is hun közvetítéssel értékesítik,
kotó néven. Koreában kaja-gum, Kínában
még ku-csin változata is előfordul, Madagaszkáron valiha. Az indiaiak vina névvel
illették, és szkíta közvetítéssel kapták. Az
Ó-testamentum kinnor és negina néven
ismeri a citerát. Egyiptom kánun névvel
illette, ami Észak-Afrikában is így ismert.
Azonos a finnek kantele és az ukránok
bandura hangszere a mi citeránkkal.
Pithagorász hangtávolság-mérőnek is
használta, és szintén citerának nevezték a
pelazgok. Ezt Varga Csaba is bizonyította.
A görögök még használták a monochord
ját. Tőlünk Nyugat is átveszi, Praetorius
1619-ben már népszerű hangszerként írja
le a scheitholzot. Ez az alapja a francia
epinettnek, a norvég langleiknak, a dán
humlenek, a svéd hummelnek, a német
Scheitholtnak.
1862-ben Max Amberger megépíti a
modern koncertciterát. Herrmann Ottó
a múlt század végén tanulmányozza a
citerát is. A Kárpát-medence magyarságá
nak kedvelt hangszere, kivéve a moldvai
csángóságot. Nem tudni mi okból, de
náluk nem maradt fenn. Öreg csíki szé
kelyek szerint az I. világháború alatt az
alföldi katonák újra népszerűvé tették
Székelyföldön. A Kárpát-medencében
ismertebbek a vályú citera, galambdúcos
citera, lófejes citera, hasas citera, kétfiókos citera, belsőfejes citera, hárfa citera,
négyfiókos citera, diatonikus citera. Az
Alföldön tamburának is nevezik. Mindenik értékét emeli az is, hogy gyönyörűen
faragottak. A kétsoros citerák hangolását
ma egyértelműen magyar rendszernek
nevezi a történelem. A dallam húrok, a
basszus húrok és a könyökhúrok elrendezése nagyjából a citera készítő tudásától is függ. Valamikor Hétfalu minden
falujában is akadt ügyes citerakészítő.
Kisiskolás korunkban a gyufásdoboz
tetejére kétoldalt alátámasztott különböző
megfeszítésű gumikat húztunk, melyeket
megpendítve a citerát utánoztuk.
A hangszer téglalap alakú, hossza fél
méter. Az egyik hosszanti egyenes vonalú
oldalán helyezkedik el a fogólap, a men
zúra. A fogólapon különböző távolságra
helyezkednek el a két sor érintők. A külső
soron a hét törzshang van, két és fél oktáv szélességben, a belsőn a kromatikus
hangok találhatók. Ez megegyezik a zongorán található fekete és fehér billentyűk
szerepével. A fogólap mellett jobboldalon
van az oldalrész, itt pengetik. A magyar
citera zömében mixolid hangsorú,
kvinttelő hangszer. Transzponálás nélkül
harmonikusan szól rajta a C-dúr, d-dúr,
e-fríg, g-mixolid típusú dallam. A Vajdaságban Kálmány Lajos (1852–1919)

XV. évf. 2. szám
néprajzkutató és Kiss Lajos népdalkutató
foglalkozott a citerával is.
A barcasági csángóság magyar tánca,
csűrdöngölője, kalákásnak nevezett
verbunkosa, lassú magyarnak nevezett
csárdása a múlt században általánossá
vált. A zenészek közt ott voltak a citerások is. Karácsony előtt a legénység a
fonó- vagy táncolóházban megválasztotta
a tisztségviselőit, elvégezték a legényés leányavatást, táncolóházat béreltek,
megfogadták a zenészeket, s a hajnalozó
énekek tanulásával készültek az ünnepi
köszöntések és táncmulatságok sorozatára. A karácsonytól újévig tartó összeállás
idején a legénység a közös szálláson
gyülekezett és étkezett. A legénytársaság vezetője a legénybíró, helyettese a
kisbíró, az írásbeli teendőket a jegyző
intézte. A házról házra járó köszöntések,
jókívánságok szónokai a szószólók voltak, az éneket a kántorok vezették. Az
étel-ital és pénzadományok gyűjtése, a
kulcsárok feladata volt. A Bíró, Kántor
és Kulcsár családnévként is fennmaradt.
A lányok táncba hívogatása és kisérése
a leányosztók munkaköre volt, s ha a
lányok késtek, akkor a lovak hordták be
őket szekéren vagy taligán a mulatságba.
A díjbeszedő a janitor volt, a vízhordó
a padlólocsolásról is gondoskodott, a
táncosztást a táncmester, a szűrvonó vé
gezte. A kihágásokért az ítélőbíró szabott
ki botozást, s ezt a botos, csapó vagy
csapómester hajtotta végre. Karácsony
előtt megtörtént a legényavatás, amikor
a 16–18 évesek teljes jogú legényekké
váltak. Jegyzékbe vétel, ünnepélyes vizs
gálat és kihirdetés után éljen kiáltással
háromszor megemelték őket. Ezt néha
csoportos seprűtánc eljárása, másutt avatóbál is követte. Karácsony első nap hajnalán mindenki ünnepélyesen beforgatta
párját a táncházba, majd templomozás
után estig táncoltak, ezután következett
az István-napi hajnalozás, majd a másodnapi tánc. Az új házasokat regöléssel
köszöntötték. Harmadnap hasonlóan
köszöntötték a Jánosokat. Aprószentek
napján a lányokat a jókívánságok mellett
megvesszőzték, ekkor tartották a kicsik
táncát is. Valamikor az összes barcasági
faluban ekkor táncolták a Boricát, ami
az osztrák, majd a román hatalmi tiltások miatt csak Háromfaluban maradt
fenn. Az óévnapi táncot maszkajárással
is egybekötött újévi hajnalozás követte.
Az újévnapi utolsó tánc végén a lányokat
kiforgatták a táncteremből, s az ünnepi
maradékot elköltve a hivataláról lemondó
legénybírót elbúcsúztatták.
A fűzfa síp gyerekkorunk közönséges
furulyája volt. Tavasszal a fűzfa fiatal
ágából készítik, mikor héja még kön�nyen leduvasztható. Héját ütögetéssel
megpuhítják, lehúzzák, s közben verses
mondókát ismételgetnek: „Jöjj meg, jöjj
meg tilinkó, Keselylábú kiscsikó, Télben,
nyárban, Minden esztendőben...” A fűzfa
végén kis nyílást vágnak, majd elé egy kis
ékszerű részt illesztenek. Másik végébe
a belső fának egy részét visszatolják, így
sípoló hangot ad. A Dirba partján bőven
volt fűzfa, meg játszadozó gyerek is.
(Folytatjuk.)
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