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Darvayné Barcsa Éva

I n t e r p e r s z o n á l i s  k a p c s o l a t o k
Az interperszonális kapcsolatok meg ha-

tározó jellegűek a falu társadalmi szer ke-
zetében. Így van ez ma is, így volt min dig, 
példa rá az alább kiragadott részletek az 
1910–1970-es évekből.

Az egyén állandó jelleggel kom mu ni ká-
ciós kapcsolatokba kerül a családban, az 
utcán, munka közben stb. A min den na pi 
környezet, a szokás már eleve ben ső séges 
családi alapot biztosít a kom mu ni káció 
létrejöttéhez. A közös munka al kal mat 
nyújtott az egymás iránti ér dek lő dés re.

„Apámnak mindig a lovak csu ta ko lá sa 
közben jutott eszébe, hogy számon kér je az 
elmaradt favágást, vagy hogy meg paskolja 
a vállamat, ha valamit ked vére tettem.”

„Anyám csak varrás közben szokott meg
nyílni előttem. Általában lánykori em lékeiről 
szokott beszélni, s ezen ke resz tül figyelmezte
tett a fiúk csal fa sá gá ra is.”

Az idősebbek a kocsmában érezték a 
leg jobban magukat. Egy-egy pohár ital 
mel lett a beszédtéma is kitágult.

„Inkább politizáltunk, és általában 
min dent megbeszéltünk.”

„Vettünk és adtunk egymás között. 
Szé náért fát hozattunk vagy trágyát.”

„A kocsmában mindnet meg lehetett 
tud ni.”

A csernátfalusi kocsma volt a leg for gal-
masabb, mivel itt kugli is volt. Éppen ezért 
a társaság összetétele is más volt. Több fiatal 
járt oda kuglizni. Az idősebbek rit kábban 
játszottak, inkább biztatták a fia ta lokat, vagy 
csak egyszerűen nézték a já tékot. Így több 
alakalmuk volt be szél get ni.

Ugyancsak beszélgetésre adott al kal-
mat a templomozás is.

„Néha hamarabb mentünk temp lom
ba, csakhogy beszélgethessünk.”

„Csak az utolsó harangozásra men
tünk be, addig beszélgettünk. Kis cso
por tok voltak a templom előtt.”

Esténként a kapu előtti padra is kiültek, 
és itt is kialakult egy-egy csoport az arra 
já rókból. Ezeket a padokat „sza kál szá rí-
tó”-nak hívták.

„Pletykáltak. Főleg a fiatalokat. Ha 
va laki elment, rögtön róla folytatták a 
beszélgetést.”

„Ha nem voltak ott a férfiak, róluk is 
beszélgettünk. Néha még a másnapi ebé
det is megbeszéltük. Ha valami új receptet 
hallottunk, másnap ki pró bál tuk.”

„A Jónásék Erzsijét ma fogja meg kér
ni a gazdag Molnár fia. Megfogta a fiút, 

pedig semmije sincs. Lesz még ba ja az 
öreg Molnárékkal.”

A kiülés tehát a hírek kicserélésének egy 
lehetősége. A társaságba történő be kap-
csolódás megszólítás jellegű kö szö nés sel 
történt: „Hogy vannak? Be szél get nek?”.

Az újonnan érkezettet a gazda fel vi lá-
go sította, hogy miről van szó, és hellyel 
kí nálta. Ugyancsak a gazda ügyelt a tár-
sal gás menetére. Jelenlévőkről általában 
nem beszéltek, a régi téma helyett a gazda 
a jánlott újat:

„Hallották, hogy megint itthon van a 
Köpéék fia?”

„Jövő héten, ha az Isten megsegít, kezd
hetjük a kaszálást.”

A társaságból távozni akaró mindig 
mon dott valamit: „Én most el kell men jek, 
mert dolgom van.”, „Megyek, ed dig az 
uram is hazajött.” Tehát a tá vo zás egyfajta 
mentegetőzéssel járt, amely hoz zátartozott 
az íratlan udvariassági sza bá lyokhoz.

A tömegkommunikációs eszközök kö-
zül a rádió jelent meg először, kb. a har-
min cas évek elején. Addig csak a papnak, 
az üzletekben és néhány nagyobb gaz dá-
nak volt rádiója. Az újdonságnak szá mí tó 
rádió maga köré gyűjtötte az em be re ket. 
Általában meghallgatták a híreket, majd 
megvitatták.

A televízió csak a hatvanas években 
ter jedt el.

A fiatalok kommunikációs alkalmai 
több nyire az ünnepnapokra, szombatra, 
va sárnapra szűkültek, de ugyanakkor az 
ud varláshoz is kapcsolódtak. A vizitelést 
szi gorú illemszabályok írták elő: csak 
adott na pokon lehetett udvarolni (kedden, 
csü tör tökön, szombaton és vasárnap), aki 
más napokon ment, azt megszólták, vagy 
a lány apja kiutasította a házból. A fiúk 
cso portosan jártak udvarolni, egy-egy ház-
nál összegyűlt nyolc-tíz legény is. Az utol-
só nak maradt fiú volt a választott szerető. 
Ha a családnak nem tetszett, kimu tathatta.

Az udvarlás vidám, játékos hangu-
latban folyt (kártyázás, kigarasozás). A 
tár salgásban a család tagjai is részt vettek. 
A fiúk igyekeztek a gazda kedvébe járni. 
Az udvarlás időszakában a fiataloknak 
ügyel niük kellett arra, hogy ne hágják át 
a falu törvényeit, különben a falu szájára 
ke rültek. Büntetéssel is járhatott a falu 
ré széről: társaságban éreztették meg ve-
té süket, nem táncoltak vele, félvállról be-
szél tek hozzá. A büntetés a család tagjaira 

is kiterjedhetett.
Hétfaluban társadalmon kívülállóknak 

szá mítottak az idegen, falun kívüli alkalmi 
mun kások, koldusok, házalók.

Alkalmi munkát a székelyek (Há rom-
szék vidékéről, Marosvásárhely kör nyé-
ké ről) vállaltak. Az aratás, a kaszálás, ka-
pá lás, őszi fakészítés, a cséplés számított 
al kalmi munkának. A falubeliek tar tóz ko-
dóan viselkedtek a székelyekkel szem ben. 
Nem engedték be őket a házba, a csűr ben 
vagy a szénapadláson aludtak.

„Dolgoztak, dolgoztak, de meg is kér ték 
az árát.”

„A bicskát a csizmájukban tar tot ták, és 
mindig verekedhetnékjük volt. A bálok
ban mindig volt egyegy ve re ke dés. A mi 
lányainkat akarták, s ezt nem engedhettük 
mi sem.”

A csángó családba beházasodott szé-
kelyt sokáig lenézték. Min dig éreztették 
vele, hogy ő csak egy székely.

A csángók tartózkodása a szol ga le-
génnyel szemben enyhült. A szolgákat 
egy vagy két évre szerződtették a kör nye-
ző falvakból (Keresztvárról, Bod zá ról). 
Őket sem engedték be éjszakára a házba, 
ellenben egy asztalnál étkeztek ve lük. 
A módosabb gazdák ajándékot is ad tak 
nekik ünnepnapokon.

„Karácsonykor egy rend ruhát kap tak 
és két nap pihenőt.”

„A faluban lenézték őket, csak ak kor álltak 
szóba velük, ha nem látta sen ki. Ha valaki 
közeledett, hangot váltottunk.”

A bálokra nem engedték be őket, annak 
el lenére, hogy meghívót is küldtek nekik: 
„Elég málészájúak voltak, nem tudták 
ma gukat beverekedni, mint a székelyek.”

Az idegenekkel szembeni tartózkodás 
jel lemzi a csángót a koldusokkal szem-
ben is. Nem engedték be a házba, sőt 
még az udvarra sem. 

„Adtunk nekik pénzt, kenyeret vagy 

sza lonnát, de ügyeltünk rájuk, nem en
ged tük be.”

Házalással a cigányok foglalkoztak: 
fa za kat, seprűt, kosarat, gereblyét árultak, 
in kább csereáruért.

„Ha megfordultunk, rögtön ele mel tek 
valamit.”

Kiabálva hívták fel magukra a fi gyel-
met, közben minden kaput megnyitottak, 
és bekiabáltak az udvarra: „Jól seper a 
sep rű! Seprűt vegyenek!”, „Friss a sa la
ma! Salamát vegyenek!”

Koldusokkal, házalókkal csak a leg-
szük ségesebbeket beszélték meg. El len-
ben annál jobban örültek a ván dor cir ku-
szo soknak. A falu Brassó felöli részén 
le vő tisztáson szoktak letelepedni. Mind a 
gyerekeket, mind a fiatalokat és időseket 
egy aránt vonzotta a sok színes látnivaló. 
Az idősebbek főleg beszélgetni mentek a 
cirkuszba, elbeszélgettek a cir ku szo sok kal 
és így számos információt kaptak azok ról 
a falvakról, ahol ezek vándorlásuk so rán 
megfordultak.

„A cirkuszosok más emberekről be
szél tek nekünk. Szerettük hallani, hogy 
máshol is így élnek az emberek. Büsz kék 
voltunk, ha szegényebb sorsú em berekről 
hallottunk.”

„Hazafele jövet arról álmodoztunk, 
hogy mi is eljutunk Kolozsvárra, Gyu la
fehérvárra, Budapestre.”

A hagyományos kommunikációs al kal-
mak napjainkra már eltűntek. A faluba be-
törő tömegkommunikáció nagy mér ték ben 
módosította a hagyományos népi kultúrát.

A kapuk elől eltűntek a padok, már 
csak né hányat lehet látni. A fiatalok társas 
össze jövetelei nagy mértékben mó do sul-
tak, a mai udvarlásnak kötetlen formája 
van.

Idegenekkel szemben ma is tart óz ko dó-
ak a falubeliek. A székelyekkel szem be ni 
ellenszenv azonban mára teljesen meg szűnt.
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Mit írt az újság 100 évvel ezelőtt?

Az első csirkekeltető gép Hétfaluban
Szerkesztőség

H é t f a l u s i  h í r e k
A száz évvel ezelőtti újságokat vé gig-

la poz va, igencsak meglepődhetünk egy-
egy cik ken. Vannak olyanok, amelyek 
ma is ak tuálisak, a bemutatott helyzet 
mintha a ma világából lenne kiragadva – 
bizonyítva, hogy igencsak keveset tanult 
az emberiség a történelemből, vagy a 
saját kárából... Van nak olyanok, ame-
lyek ma meg mo so lyog tatnak, abszolút 
banálisnak értékeljük a bemutatott, vagy 
az akkor komoly vitát ki váltó eseményt.

Egy ilyen példa az alábbi is, amely nem 
áll ja meg, hogy egy egyszerű helyzetben 
is, ne fricskázzon oda a nagy „ve tély-
társ nak”:

„Az első csirkekeltető gép Hétfaluban 
– már útban van dr. Fekete Endre ügyvéd 
szá mára, aki a Geittner és Rausch bu da-
pes ti cégnél rendelte meg a 150 csirke 
kel tetésére alkalmas gépet. Működéséről 
majd beszámolunk olvasóink előtt, most 
csak azt említjük fel, hogy az Eleven új-
ság már tréfás üzenetet is hozott, je lent-
vén, hogy szívességből ezzel a géppel 
köl te ti ki a tulajdonos Csángó Újság 
kacsáit is.” – Adja hírül a Hétfalu 1907. 
február 14-iki 13. száma.

„Az első mesterséges csirkekeltetés 

Hét faluban. Március 16-án bújt ki a to-
jás ból az első csirke, amit a dr. Fekete 
End re csernátfalusi ügyvéd által Bu da-
pest ről Geittner és Rausch cégtől hoza-
tott a merikai Prairle States rendszerű 
pet ró le um lámpa által fűtött keltető gép 
pro du kált. Az elsőt rövid időn belül még 
35 tár sa követte, 40–50 db. azonban 
kezelési hi ba miatt – a vízpára túlságos 
elvonása folytán – 10 napos korában 
teljesen ki fej lődve a tojásban elpusztult. 
Az első kí sér let eredménye mindamel-
lett teljesen ki elégítő, mert kitanulva a 
gép ke ze lé sé nek minden csínját-bínját, 
alapos a kilátás és a remény, hogy leg-
közelebb már szá zá val fogja ontani a 
nemes fajtájú ba rom fia kat a világra a 
furcsa szerkezetű gép, s igaza lesz az 
egyszerű magyarnak, hogy hun cut a 
német, még ha ánglius is!...” – Ír ja a 
Hétfalu 1907. március 21-iki 23. szá ma.

A csirkekeltető gép korabeli fényképét 
na gyon nehezen sikerült beszerezni, az 
ak kori Hétfalu nem közölt fényképeket, 
így más források közvetítésével nézhet-
jük meg az említett Geittner és Rausch 
bu da pesti cég által forgalmazott csoda-
szer ke zetet.

Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

Idén is a jövedelemadó két százalé ká ig 
ter jedő összeggel támogathatja va la-
mennyi a dófizető román állampolgár a 
ci vil szer ve ze teket. A 2008-ban kapott 
jö vedelem után be fizetett adó alapján 
ki töl tött űrlapokat má jus 15-éig lehet 
be nyúj tani a helyi adó hi va tal hoz.

Az adótörvénykönyv előírásai sze rint 
min  den magánszemély rendelkez het a 
be fizetett jö vedelmi adójának két szá-
za lé káról és át u talhatja azt, a 26/2000-es 
ren delet ér tel mé ben létreho zott nonprofit 
szer vezetek va lamelyi kének. Tu laj don-
kép pen – e gyéb ként az államkasszába 
ju tó – pénzösszeget ma  ga az adófizető 
i rányítja át egy civil szer ve zet költ ség-
ve tésébe. A gazdasági szak ér tők úgy is 
ér telmezik ezt a ren delkezést, mint az 
ál lam közvetett tá mogatását a civil szer -
ve zetek számára, amelynek keretében 
a  zonban maga az adófizető polgár dönt-
he ti el, kit szeretne támogatni.

Azok az adófizetők, akik civil szer ve-
ze te ket szeretnének jövedelemadójuk 
két szá za lékáig terjedő összeggel támo-
gat ni, már ci us 1-től kérhetik a munka-
he lyükön az a dó fizetést igazoló doku-
men tumot (fisa fis ca lă). A támogatás 
le bo nyolításához ugyanis nél külözhetet-
len ez az irat. Továbbá ki kell töl teni, a 
tá mo  gatásról szóló 230-as számú szab -
vány  kérést, amelyet legkésőbb május 
kö  zepéig kell benyújtani. Az űrlap a kö-
vet ke ző oldalról tölthető le: http://www.
doi la su ta.ro/, vagy ké résre el küld jük a 
nyom ta tott vál to za tot.

A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară 

din cele şapte sate
CUI: 14314771

Cont bancar IBAN: 
RO70BRDE080SV05848600800

Köszönjük támogatásukat!

A Zajzoni Rab István-díj bizottsága 
fel kér mindenkit, aki ismer olyan sze mé-
lye ket, akik tevékenységükkel a csángó 
nép ér  de keit, kultúráját, műve lő dését, 
ok ta tá sát, egy házi életét, gazda ságát 
stb. se gí tet ték, meg mentet ték, ápolták, 
fej lesz tet ték, tudo má nyos eredményeket 
értek el stb., és így érde mes őket java-
solni a 2009-es Zajzoni Rab István-díjra, 
küldjék el az illető személy rövid életra-
jzát, szakmai te vé kenységével együtt 
2009. május 31-ig a következő címre: 

Bencze Mihály
str. Hărmanului 6, 
505600 Săcele-Négyfalu, 
jud. Braşov, România.

2009. április 2-án szervezte meg a 
Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság 
és a Brassó Megyei Tanfelügyelőség a 
Zaj zoni Rab István Középiskolában az 
Anya nyelvápolók Erdélyi Szövetsége 
és a Napsugár gyermeklap által felkarolt 
Az üveg hegyen túl című mesemondó 
ver senyt.

*
2009. április 9-én szervezte meg a 

bács fa lusi 1-es iskola a Kányádi Sándor 
sza va lóverseny megyei fordulóját az I–
IV. osz tályos tanulók számára.

*
2009. április 11-én mutatta be a Magyar 

Te levízió 1-es csatornája a Hétmérföld 
cí mű adássorozat keretében a Hétfaluról 
ké szített összeállítását. Az adás meg te-
kint hető az interneten is, a http://www.
mtv.hu/videotar/?category=292 cí men.

A Pallas Nagy Lexikona
A Nagykőhavas 
(Nagy-, Petra mare), a Bodzai vagy 

Csu kás hegycsoporthoz tartozó hegy cso-
port, mely Brassó vármegye DK-i ré szé-
ben, a Tömösi-szorostól K-re emelkedik. 
A Nagy-K. egy ÉK-rol DNy-felé, azután 
is mét ÉNy-ra húzódó s így É-felé nyílt 
í vet képező hosszú, D-felé sziklás gerinc, 
mely nek legmagasabb csúcsa 1840 m. A 
csúcs Alsó-Tömösről 5 óra alatt mászha-
tó meg. Rajta a Siebenbürgischer Kar pa-
then-Verein menedékháza áll. A csúcstól 
D-re ered a Tömös vize. A K.-ból D-felé 
hosszú gerinc húzódik Predeál felé, mely 
Ma gyarország és Románia közt a határt 
je löli. A Nagy-K. Ny-i oldalán van a Ta-
mi na-hasadék, szép vízeséssel.

A Csukás
vagy Bodzai hegycsoport, a Kárpátok 

er délyi keleti határláncolatának legdélibb 
(Hun falvy szerint a Déli-Kárpátok leg-
ke le tibb tagja, Brassó vármegye DK-i 
ré szé ben és Romániában emelkedik. E 
je len tékeny hegycsoport a Tömösi szo-
rostól ki indulva, felfelé domborodó fél-
körben a ro mán határ mentében először 
DK. majd ÉK felé húzódik s Háromszék 
vme gyé ben a Bodzai szorosnál ér véget. 
A hegy ség a Tömösi szorostól K-re 
hirtelen emel kedik s az 1840 m. magas 
Nagy Kő ha vasnál (l. o.) messzire É. felé 
nyúlik ki, egé szen Bácsfalu és Hosszú-
faluig. A Nagy-Kőhavason túl a gerinc 
alább eresz ke dik, majd a Paltinban 1904 
m.-ig emel ke dik s az Ó-Sánci szoroson 
túl ÉK-re for dulva, a Csukásban (1958 

m.) éri el leg magasabb csúcsát; a szikla 
cso port jai nál fogva messziről imponáló 
C. kö zel ről sokat veszít szépségéből, 
kong lo me rát szikláit az időjárás erősen 
le kop tat ta. A C. gerincíve, mely idáig 
a víz vá lasz tót képezte, ezentúl hirtelen 
alá e resz ke dik a Bodzai szoros felé, mely 
a C. hegy csoportját a Berecki hegységtől 
vá laszt ja el. A C.-hoz É. felé a Teszla 
(1430 m.) és Dongóhavas (1508 m.) 
csúcsai csat lakoznak; más magasabb 
mel lékágak a Zajzon, Tatrang, Döjtö-
ne és Garcsin völ gyei közt húzódnak 
É. felé a Hétfaluig és a Barcaságig. 
A C. legmagasabb ge rin cei sziklásak, 
szaggatottak, a többi ré szét többnyire 
erdők borítják. Geológiailag a C.-ban 
túlnyomó a kréta kép ződ mény hez tar-
tozó homokkő; a Teszlát juramész, a 
Csukást és Dongót eocén- kong lo me-
rá tok alkotják; helyenként mésztufa, 
liasz ho mokkő, hippuritmész lép fel, a 
Garcsin völ gyének K-i oldalán található 
palás ho mok kőben mármarosi gyémán-
tok for dul nak elő. A hegység főgerincén 
eredő vizek (l. fenn) mély völgyekben 
sietnek a Fe ke te-ügy felé. A hegység 
belsejében köz ség nincs s emberi lakás 
(vám stb.) is csak kevés van. Főgerin-
cén az ó-sánci há  gón országút megy át. 
A C. Zajzonból 7, Ó-Sáncból 51/2, a 
Nagy-Kőhavas Tö mös állomás felől 4 
óra alatt mászható meg. 

A csángó nyelvjárás
(Moldvában): egészben a keleti szé-

ke lyekével egyezik; kiejtésbeli eltéréseit 
az oláh nyelv hatása okozta. Az s, zs, cs 

Hogyan látnak mások?

H é t f a l u r ó l  í r t á k . . .

han gokat sz, z, c-vel helyettesíti: várasz, 
zák, bücület. A gy helyett majd mindig 
d-t mondanak, az ny helyett is többnyire 
n-t: dozni, dimölc, lánok, árnik. Madar, 
le vel, kiner, nehez olyan rövidhangú 
ala kok, mint a kel. székelyeknél. Szintén 
rö vi den ejtik az ilyeneket: facska, ru-
hacs ka, kurtacska, de így is: morhecska 
(mar hácska), papecka, lánecka. A men-
ni igét így ragozzák: menek, mensz, 
me nen, menünk. Névelőül gyakran a 
kö zel re mutató ez-t használják: ez Iszten 
(az Isten); jobbon eszik e kiner (jobban 
esik a kenyér). – Érdekes kifejezések: 
kegy(el)med ne szólj; most vagyon hét-
kor (hét óra); néd tallértól több nem 
jut; kell vigyem a lovat a vaszárra; nem 
szabad veszekedjenek. – Sokban ha sonlít 
e beszédhez a Brassó melletti hét fa lusi 
csángók nyelve. V. ö. Munkácsi Ber nát: 
A moldvai csángók nyelvjárása (Ma-
gyar Nyelvőr IX, X). – Szarvas Gá bor: 
A moldvai csángó nyelvekről (u. o. III).

Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1893, 
Budapest, 1897.



2009. április 16. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal

*  K i a d j a  a  H é t f a l u s i  M a g y a r  M ű v e l ő d é s i  T á r s a s á g  –  ©  H M M T ,  2 0 0 9 .  *  I S S N  1 5 8 2 - 9 0 0 6  *

Tana Annamária

L a k o d a l m i  s z o k á s o k  a z  1 9 4 0 - 5 0 - e s  é v e k b e n  A p á c á n

Első vasárnap: menyasszony és 
lánypajtásai

Második vasárnap: menyasszony és 
lánypajtásai

(Folytatás januári lapszámunkból.)
A vizita
Vizitába menni, vagyis a lányt lakásán 

fel keresni katonaviselet „komoly ud var-
ló nak” leányos napok estéjén, vagyis 
kedd, csütörtök és vasárnap estéjén 
illett. Eze ken az estéken a leánynak 
nem volt sza bad otthonról elmennie. 
A legény a ház nál legföntebb egy órát 
tartózkodott, s miután a leány távozó 
szeretőjét ki kí sér te, a kapuban időztek 
többet.

Háztűznéző, mátkaság
A fiú szüleivel „háztűznézőbe” ment, 

ahol kitűzték a mátkásodás napját.
A mátkaságot szombaton este tartják.
A mátkásodás hetén, csütörtökön 

volt a leánykérés. A leánykérésen részt 
vettek a legény szülei és a násznagyok. 
Három li teres fonott korsóban pálinkát 
vittek. A lány nál pánkóval kínálták, 
vacsorára pap ri kást tálaltak. A lány a 
fiúnak jegykendőt aján dékozott.

Szombaton este volt a mátkásodás. A 
lány és a fiú a násznagyok kíséretében 
temp lomba mentek. A lány feketébe öl-
tö zött (fekete szoknya, fekete mellény, 
fe hér lobogósing) fején pártával. Mát-
ká so dás után a pár a legényes háznál 
vacsorált.

Mátkaságtól az esküvőig a meny-
asszony gyöngyöspártával, szűzkonttyal 
in dult a templomba első vasárnap, tiszta 
fe hérben (fehér szoknya, fehér ing), 
nyakát nyakszorító, a hátát gazdagon 
leom ló piros, virágos pántlika díszítette. 
Lány pajtásai követték, valamennyien 
fe hér ben. Az istentisztelet után a fia-
talokat a lányos háznál megkínálták 
lepénnyel és pá linkával.

A második vasárnap a menyasszony 
pi rosba (székely ruhába) öltözött. A 
lá nyok pirosban kísérték végig a falun 
egé szen a templomig. Csak a meny-
asszony ment pártásan, a többi piros 
hajfonósan. Fel kapcsolt hajára helyez-
ték a pártát, s az egészet a szűzkontya 
szalagjával rög zí tették a fejéhez.

A harmadik vasárnap fekete katilájbit, 
ro kolyát vett magára, kötényt kötött, 
to váb bá felszedett inget vett, pártát tett, 

és ke ményszárú csizmát húzott a meny-
asszony, s úgy kísérték. Ekkor pajtásai 
ke zet fogtak vele, megcsókolták, „el-
si rat ták a leányságát”. Végbúcsút vett 
leány tár saitól. Miután a menyasszony 
így „el gyá szolta leányságát”, a leendő 
kusz ko rák a házasulandókkal a legény 
lakásán a legény, a leány lakásán a 
leány hí vo ga tói nak jelenlétében össze-
állították a meg hí vandók névsorát. A 
menyasszony hí vo gatói a menyasszony 
vendégeit, a vő le gényéi az ő vendégeit 
hívják meg. Ál ta lában két-két hívogató 
volt.

Lakodalom
A lakodalmat vasárnap tartották. La-

ko dalom előtt egy héttel a leányos és 
le gé nyes háznál készülődni kezdtek. El-
ké szí tették a kóbort (befödték az udvart) 
és meggyúrták a laskát. Szerdától va sár-
na pig a kóbor alatt zajlott a sütés-főzés. 
A hívogatók kezükbe hívogatópálcával 
a la kodalom előtti csütörtökön indultak 
fe la datuknak eleget tenni. A hívogató 
pálca 60–70 cm hosszú nádpálca, 
amelynek fel ső végén fogantyú van. Ezt 
mindig egy-egy leány szokta összerán-
colt piros és kék sza lagokkal, valamint 
gyönggyel és örök zöld del feldíszíteni. 
A házba érve a hí vo ga tó a következő 
verset mondta:

„Örömmel nyitom meg e háznak 
aj ta ját,
Örvendetes szókkal köszöntöm 
la kó ját.
A házigazdától bocsánatot kérek, 
Hogy e tisztes házba belépni me
ré sze lek.
Jövetelem okát elmondom én 
bőven, 
Egy szép ünnepély van nálunk 
ké szü lőben,
Melyre a családot általam hívat
ják, 
Ha jelenlétüket fogják látni,
Ők sem fogják elfelejteni.”

A meghívott így válaszolt:
„Köszönjük szépen, megjelenünk.”
Pénteken a hívogatók és a ko szo rús-

le gé nyek az erdőre mentek zöld fáért. 
A fá kat a lakodalmas házak kapujába 
tették, ez zel jelezve, hogy férjhez megy 
a leány és házasodik a legény.

Szombaton este a menyasszony az 
egyik koszorúsleánytól alsó fehérneműt, 
in get, gatyát küldött a vőlegénynek, ala-
po san összevissza varrva, hogy „hadd 
kín lód jon, míg szétbonthatja”.

A hívogatók vasárnap délelőtt lóháton 
még egyszer meghívták a vendégeket. 
Min den hívogató kedvese vagy lány-
is me rő se nyáron virágkoszorút, télen 
fe nyő ko szorút font a ló nyakára, s a 
zabolától a vi rágkoszorúig rojtos róz-
sáskendőt kötött. A hívogató pálcát a 
csizma szárába tűzve vi selték. A hívo-
gatók lóháton a kapun be nyar galtak, s 
az udvaron az ajtó elé álltak. Most már 
a meghívás csak ennyiből állt:

„Másodszor is megszólítjuk X.Y. ven
dég ségére”.

Esküvő előtt egy órával a vőlegény a 
hí vogatóktól jegycipőt küldött meny-
asszo nyá nak, amit a mátkaságkor kapott 
ken dő be kötött.

A hívogatók egyike a következőket 
mond ta:

„Tisztelettel tettük ide be a lábunk,
Ennek a jó háznak jónapot kí vá
nunk!
Egy derék barátunk esküvőre ké
szül,
S egy szép ajándékot küldetett el 
tőlünk.
E szép ajándékot mi a meny
asszony nak szántuk,
S most az ajándékot felhozni kí
ván tuk.
Ne mondjanak nemet, mi érte jót
ál lunk.
Egy óra múlva eljövünk mi érte,
Aztán visszahozzuk rózsás egész
ség ben.
Öröm és boldogság kísérje lép
tébe.”

A háziak az ajándékozókat mindig 
szem mel tartották, mert dicsőségnek 
szá mí tott ilyenkor, ha valamelyik 
hívogató, il let ve koszorúsleány észre-
vétlenül elvitt va lamit a házból, s azt 
csak éjféltájt, aján dék ként adta vissza. 
De nem volt idejük zse belni, mert ha 
ezt észrevették, a háziak ala posan be-
lisztezték őket.

A hívogatók feladata volt a zenészek 
fo gadása is, ugyanis a lakodalomra var-
gya si zenészeket fogadtak. Lakodalom 
nap ján a szekérrel érkező zenészeket a 
hí vogatók a falu végén várták. Innen 
ze ne szóval vonultak a legényes házhoz, 
elől a hívogatók lóháton.

A meghívott násznép két óra körül 
kez dett a vőlegény és a menyasszony 
há zá hoz gyü le kezni, s három óra körül 
indult a vőlegény násznépe a menyasz-
szonyt ki kér ni.

A násznép élén a vőlegény két hí vo-
ga tó ja lóháton ment, majd a zenekar, a 
le gé nyek s a vőlegény a násznagyokkal 
a fo gadott szószóló (vőfély), s végül a 
nász nép haladt.

A menyasszony udvarába érve a vő le-
gény násznépe zárt ajtót talált.

A szobában a menyasszony a ko-
szo rús lányokkal, szűzkonttyal ellátott 
pár tá ban, fehérbe öltözve (lobogós ing, 
fehér szok nya) várta a vőlegényt.

Fogadott szószóló kérte ki a meny-
asszonyt, aki itt ezeket mondta:

„Úgy látom, itt már minden rend
ben va gyon,
Bor, pálinka az asztalon vagyon.
De vőlegény urunk társa nélkül 
szo mo rú oly nagyon, 
Azért hát elmegyek, hogy hű párja 
le gyen, 
A lányok közül szeretett meny
asszo nyát előkeresem.”

Bement a szobába, s majd egy idős 
asszonnyal tért vissza:

„Először is eljártam köte les sé gem
ben,

A szép lányok közül ez akadt kezem be.

Jegyet válta gyönggyel a leányi szem
ben,

Nézze meg vőlegény testvérem 
ezzel lé pett jegybe?”

„– Nem!” – mondja a vőlegény.
„Az én fáradságom mindhiába 
esett,
Vőlegényünknek ez a lány nem 
tet szett.
De most elmegyek, jobban szét
né zek
A szép lányok közül másikat kere
sek.”

A szószóló ismét bement a szobába, 
majd egy fiatal kislánnyal tért vissza, és 
így folytatta:

„Másodszor is eljártam köteles
sé gem ben,
A szép lányok közül egy szebb 
akadt kezembe. 
Jegyét válta sok szép gyön gyök kel, 
Nézze meg, barátom, ezzel lépett 
jegy be?”

„– Nem!” – mondja ismét a vőlegény.
A szószóló így folytatta:
„Az én fáradságom újra kárba 
ve szett, 
Vőlegényünknek ez a lány sem 
tet szett. 
De most már elmegyek s jobban 
széj jelnézek, 
Vőlegényünknek menyasszonyát 
elő ke resem.”

Most már az igazi menyasszonnyal 
tért vissza:

„Harmadszor is eljártam kö te les
sé  gem ben,
A szép lányok közül a legszebb 
a  kadt kezembe.
Jegyét válta sok szép gyön gyök kel,
Nézze meg, barátom, ezzel lépett 
jegy  be?
Nézze meg, barátom, ezt az an
gyali képet,
Mert én nem láttam több ilyen szé pet,
Pedig összenéztem a leányi képet,
Úgy hiszem, jegyváltásra ezzel a 
lánnyal lépett.”

„–Igen!” – felel a vőlegény.
„Amint látom jól forog, nem sánta,
Gon dozója tőle ételét italát nem 
szán ta.
Vőlegényünk, tudom soha meg 
nem bán ja, 
Azt a fáradságot, mit tettem utána. 
Citrusfa ágai zöldellő korában 
Bimbózzatok ilyen formában.”

(Folytatjuk.)
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Bencze Mihály

A  B a r c a s á g  ő s i  h a n g s z e r e i
(Folytatás az előző lapszámunkból.)
Miután Parea Mihály visszatért a Du-

na-csatornától, ugyanott folytatta, ahol 
abba hagyta, annyi különbséggel, hogy 
kel lett zenélni a kommunista ünnepeken, 
és nem csak magyarul. 1958-1960 között 
dzsessz zenekart is működtetett. A Sza bó-
terem, a Papp-féle sörkert, a ma já li sok, a 
tűzoltóbálok fénypontja mindig a fú vós 
zenekar volt. Hétfalu apraja-nagyja e gyütt 
énekelte velük az egykori tű zol tó in dulót, 
amit Gyulai Nagy András kom po nált 
Köpe István szövegére. A hang sze reket 
saját pénzükön vásárolták, köl csön nel 
még Köpe István fűrészgyáros tá mogatta. 
A hangszerjavítást Kubath Wil helm vé-
gezte a brassói műhelyében. A majálisok 
kifogyhatatlan viccmestere Ve res Jenő 
(1910–1988) a világ egyetlen „hi vatalos 
csempésze” sokszor kon fe rál ta őket. 
Az általa rakott csempekályhák mel lett 
melegedik még a fél Barcaság. Szá mára 
a csemperakás egy kis nép ün ne pély volt, 
történelmet mesélt, könyvet a dott kölcsön 
az illető családnak. Örö kö sé nek tekintette 
a csángó népet, akitől a kö vetkező Ber-
zsenyi Dániel idézettel bú csú zott: „Bizton 
tekintem mély sírom éj je lét, Zordon, de 
ő nem lehet az go nosz. Mert a te mun-
kád: ott is elszórt, Csont jaimat kezeid 
takarják.” Gyulai Nagy András zenei 
útódait a hatalom már egy fúvós zenekör 
tartására kény sze rít tet te, az alszegi pio-
nírházban. Nem tartott so káig a zenekör, 
de a pionírház igazgatója a hangszerek 
nagy részét 1992-ben át ad ta a Saguna kö-
zépiskolának. Így ért vé get a leghíresebb 
rezesbandánk tör té ne te. Végül Tamás 
András vezette sok é ven át a megmaradt 
csernátfalusi re zes bandát. Hosszúfaluban 
Fabich Károly 1945-ben újraszervezi az 
egykori tűzoltó fú vószenekart. Fonto-
sabb karnagyai Lacz kó Márton és Pari 
János. 1920-ban meg alakul Tatrangon 
az Evangélikus Fú vós zenekar Szórádi 
Lajos evangélikus lel kész és Zsigmond 
István kántortanító, va la mint Pajos Árpád 
karnagy segédletével. Bras só városában 
egykoron a 89-es Tü zér ezred tartózko-
dott. 1873-ban a tatrangi re zesbanda ettől 
az ezredtől vásárolta a hang szereket. Ezen 
archaikus hangszerek nagy része ma is 
megtalálható. Ér de kes sége, hogy a többi 
barcasági hangszerek B hangolásúak, és 
csak a tatrangi hang sze rek H, vagy bécsi 
hangolásúak. 1946-ban egy párhuzamos 
tűzoltó zenekar is ala kul a Csere, Váncsa, 
Bálint, Csabai, Pa jor, Koszta, Veres csa-
ládok se gít sé gé vel, akik a hangszereket 
Szászhermányból vá sárolták. Majd a 
két zenekar gene rá ci ós váltása a kettőt 
egybemosta. A tat ran gi rezesbanda fon-
tosabb karnagyai: Pajor Árpád, Bálint 
György, Koszta Ist ván, Csere István, 
Szász János és Csórik Ist ván. Egyházi 
ünnepek mellett térzene kon certeket is 
tartottak. 1982-ben a Meg é nekelünk 
Románia Fesztivál Brassó me gyei sza-
kaszán második díjasok lettek. Zajzon és 
Pürkerec 1925-ben megalakítja a közös 
Baptista Fúvószenekart. Alapító tagok: 
Máthé Géza, Rab Sámuel, Szász Sá-

muel, Sipos András, Koródi Sándor, Rab 
Márton, Fejér István, ifj. Simon Mi hály. A 
hangszereket a Hosszúfalusi Tű zol tó Ze-
nekartól vásárolták. A baptista gyű lekezet 
lélekszámának fogyása fel szá molta e ze-
nekart, így a tőlük vásárolt hang szerekkel 
1979-ben megalakul az Evan gélikus 
Fúvószenekar, tagjai Deák Ist ván, Bálint 
István, Sipos Tibor, Bódi Gá bor, Vajda 
István, Fejér István. Bodola, Ke resztvár, 
Oltszakadát gyülekezete is meg szokta 
őket hívni. 1985-ben a Pre ci zia Üzem 
szintén egy fúvószenekart alapít Gyur-
ka Árpád karnaggyal.. Az utolső húsz 
év odavezetett, hogy mind a négy falu 
rezesbandái felmorzsolódtak. 1993-ban 
Gyurka Árpád megalapítja a Hétfalusi 
Csán gók Egyesült Fúvószenekarát, ami 
2002-től már hivatalos jogi személy. Ő 
ta nítja a fiatalokat, menti ami még ment-
hető. Hét falu méreteihez képest Réty egy 
kis falu, és ott Kelemen Antal egy 50-60 
lét szá mú rezesbandát működtet, valamint 
egy fúvószene-iskolát. Ott szervezik meg 
a Rétyi Fesztivált, ahol a fúvószenekarok 
össze mérhetik tudásukat. Egykori diákjai 
világ hírességek. Apácán az első világ há-
bo rúba vonuló zenészek a hangszereket 
át adták a feleségeknek megőrzés cél já ból. 
A két világháború között is működött a 
rezesbanda. A kottákat mindig az idő-
seb bektől örökölték a fiatalok. A második 
világ háború után Szász Ernő, az apácai is-
kola tanára egyházi segítséggel újra szer-
ve zi a zenekart. A száz éves hangszerek 
he lyett Magyarországról új hangszereket 
vá sárol. A rezesbanda fontosabb kar na-
gyai: Orbán János, Jakab János, Jakab 
Lász ló vezetésével a szüreti bálokon, 
a far sangi mulatságokon, a kakaslövés 
ha gyo mányos szertartásai mellett a te me-
té seken is szolgáltatja a zenét. Apácán a 
má sodik világháború után Csere György 
egy úri zenekart is alakított, amely az 
1960-as évekig működött. 1974-ben Slat-
ni kar Albert (1911–1996) Krizbán meg a-
la kítja a fúvószenekart, rá egy évre pedig 
szin tén ő alakítja meg Barcaújfaluban is. 
Mind két zenekart többszörösen díjazták 
Szé kelyföldön, a Rétyi Fesztiválon, vala-
mint Konstancán az Aranytrombita Fesz-
ti válon. 1991-ben a két zenekart össze-
von ta, és vezetését Páll Gyula vette át. Ez 
a zenekar biztosítja a brassói Német Fó rum 
fúvószenekarának nagyobbik ré szét is, ők 
már több CD felvétellel is ren del keznek. 
1994-ben testvérzenekarrá fo gad ják az 
Orosházi Fúvószenekart, fel vált va évek-
ként itt-ott találkoznak, ze nél nek.

A Barcaság is bővelkedett zenei te het-
sé gekkel, de a viszontagságos történelem 
miatt ezek névtelenek maradtak, vagy 
el ván doroltak. Hatházy Mihály és Dodé 
Ár pád a kolozsvári Konzervatórium után 
1967-ben a szebeni Filharmónia hegedű-
sei lett ek. Dodé Árpád – apja a bácsfalusi 
fú vószenekar egyik alapító tagja volt - a 
mai napig is ott tevékenykedik, Hatházy 
Mi hály 1970-től a brassói Zeneiskola 
he ge dű szakos tanára. Fontosabb tanít-
vá nyai: Sárai Éva a bácsfalusi iskola 
zene ta nárnője, Gyurka Gellért aki Né-

met or szág ban hegedűs, Koszta Árpád 
hegedűs, aki a Sepsiszentgyörgyi Népi 
Együttes mű vészeti igazgatója, Koszta 
István he ge dűs, most Krizbán evan-
gélikus lelkész, Vajda István a zajzoni 
lakodalmas ze ne kar hegedűse és zon-
goristája, Pajor Olga or gonista, aki tat-
rangon kántor, Bartalis Haj nal, a brassói 
Filharmónia hegedűse, Ba rtalis Emese, 
aki Bukarestben csellós, Bar talis Csaba, 
a brassói Filharmónia o bo istája, Bartalis 
Tünde, aki fuvolista Dé ván. A türkösi 
Soós Sándor Ma ros vá sár hely, Kolozsvár 
és Bukarest után 1970-től a németországi 
Filharmóniák fu vo lis tá ja. Gyerkó András 
a kolozsvári Kon zer vatórium után négy-
falu tevékeny zene ta nára, aki több száz 
diáknak tanította meg a hangszereken 
játszás szépségét. Kie mel kedő diákjai: 
Simon-Peteu Zsuzsa, aki Frankfurt am 
Main-ban énekes, Simon-Peteu Johanna, 
aki Bukarestben csellista. Si mon Katalin 
szintén a kolozsvári Kon zer vatórium 
végzettje, majd a kolozsvári Opera 
ünnepelt énekesnője, aki 1990-ben Deb-
recenbe települt ki. A csernátfalusi Bálint 
Ibolya a kolozsvári Konzervatórium után 
Négyfaluban zenetanárnő. Az al szegi 
Hammas Katalin szintén a ko lozs vá ri 
Konzervatórium végzettje, majd 1975-
től a kolozsvári Opera csellistája, ő is 
kivándorolt Magyarországra. A bács fa-
lusi Musát Gyula a kolozsvári Kon zer va-
tórium után 1980-tól a sep si szent györ gyi 
Zeneiskola fuvolistája. Hatházy Gábor a 
kolozsvári Konzervatórium klasszikus 
gi tár és zongora szakát végezte, majd 
ta ná roskodott, még Négyfaluban is. Az 
al sze gi Páll Mihály, énekes és lokodalmi 
he ge dűs. Simon András a bácsfalusi is-
kola igaz gatója, sok éven át a hegedülést 
is ta nította. Ifj. Katona Gyula pedig a 
né met országi Filharmóniák hegedűse. 
Bálint Ist ván festőművész kiállítással 

egy be kö tött mandolin koncerteket is 
tartott, Vi gov szky Gyula pedig gitár-
koncerteket. Ko vács Attila a kolozsvári 
Protestáns Teo lógia egyetemi tanára 
és világhírű or go naművész, 2006-ban 
tartotta a cser nát falusi templomban a Kő 
Kántáta Szim fó niájának az ősbemutató-
ját. A népi együt te sek lassan meghono-
sították a tangó har mo nikát, a klarinétot, 
szaxofont és hadd ne soroljam az újabb 
hangszereket. Egy kor minden falunak, 
egyháznak volt népi tánc együttese, mára 
csak a Kéknefelejcs ma radt. A hétfalusi 
iskoláink még ren del kez nek furulya 
együttessel. Valamikor min den falunak 
megvolt a saját kórusa, má ra csak a Gyer-
kó András Polifón kó ru sa maradt, aki ren-
dezvényeink állandó meg hívottja. Az első 
világháború után Vak Feri hegedűvirtúoz 
zenekara a mu lat sá gok, a lakodalmak, és 
a Papp-féle sörkert ál landó meghívottja 
volt, a bécsi döntés után Magyarországra 
távozott. Hegedűjét Szabó Pista örökölte. 
Háromszékről jöttek a Karácsonyi és a 
Demeter családok ze ne karai, akik huza-
mosabb ideig a lako dal makon zenéltek. 
A második világháború után Vak Feri 
zenekarát lassan a tan gó har monikás Ka-
tona Gyula zenekara vál tot ta fel. Kónya 
Sándor 1980-ban modern zenét játszó 
együttest alapít, ami 1999-ig működött. 
Az egykori, egymással ver sen gő zene-
karok közül mára csak a Tóth pál István 
által 1998-ban alapított Han gu lat zenekar 
működik Csórik István, Pari Já nos, Nagy 
Gábor és Fejér István ta gok kal. Mindezek 
mellett a Barcaság ze nei fénypontja a 
Háromfaluban megőrzött Bo rica, aminek 
szakrális tartalma és zenei ősi essége visz-
szanyúlik az ataiszi időkbe. Ideje volna, 
hogy a Boricát, ami a Világ örök ségünk 
egyik gyöngyszeme, hun ga ri kum ként 
levédje az ENSZ.

(Vége.)

A hosszúfalusi fúvószenekar.
A hosszúfalusi fúvószenekart 1945. október 14-én alapította Fabik 

Márton, Köpe István és Czimbor István. Harminckét tagja volt. A hangsze-
reket Gehon Andrei szász nemzetiségű kapitány, a zenekar első karmestere 

szerezte be. Ezek a következők voltak: hat Bassflieger, három Althorn, tizen-
két Flieger, három klarinét, hét basszustrombita és egy nagyobb. Mindenki 
karbantartotta a hangszerét, és ha elromlott, a saját pénzén javíttatta meg. 
Egy Kubát nevű brassói mesterember foglalkozott a hangszerek javításával.

A századfordulón Hétfaluban minden falunak külön zenekara volt, legré-
gebben alakult a bácsfalusi. Bálokon, majálisokon, temetéseken ők zenéltek 
és ezért fizetést is kaptak. Évente egyszer a fúvószenekar bált rendezett, az 
összegyűlt pénzösszeget a hangszerek felújítására vagy javítására használ-
ták. Ma már csak temetéseken kísérnek vagy Halottaknapján, ünnepekkor 

zenélnek.


