
*  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 1 2 .  *  I S S N  1 5 8 2 - 9 0 0 6  *

Szerkesztők: Hochbauer Gyula, 
dr. Kovács Lehel István

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Független művelődési és helytörténeti havilap
XVIII. évfolyam 2. (611.) szám, 2012. február 9. – csütörtök

Kovács Lehel István

Len- és kendertermesztés Hétfaluban
A len (Linum usitatissimum L.) az em-

be riség ősi kultúrnövénye, már az ős em-
ber is felhasználta a vadlen rostját és mag-
ját. Az egyiptomi múmiákat lenvászonba 
gön gyölték. Egyiptomból a len Indiába is 
el került, ahol már a pamut elterjedése előtt 
fel használták. A régi görögök is ismerték: 
mag jából táplálékot, rostjából ruhát, kö-
te leket, hálót készítettek. A rómaiak a 
Ti be ris folyó mentén termesztett lenből 
tu ni kákat készítettek. A középkorban a len-
ter mesztés már egész Európában el ter jedt. 
Erdély területére a római hódítások nyo-
mán jutott el. Philipp de Girard 1814-ben 
szabadalmaztatta a len nedves fo ná sát. Ő 
alapította Párizsban az első lenfonó gyá rat, 
és alapozta meg a modern len i part.

A kender (Cannabis sativa L.) az e gyik 
legősibb ipari növény. A kezdetektől fog-
va nem táplálkozási céllal, hanem rost já-
ért termesztették. A kőkori hálós ha lá szat 
maradványai alapján megállapítható, 
hogy a fonalkészítés az egyik legrégebben 
ű zött, máig fennmaradt foglalkozás. A kí-
na iak már kr. e. 2800 évvel is jól ismerték, 
szö veteket és köteleket készítettek belőle, 
a japánok és mongolok már a pamut 
meg is merése előtt felhasználták. Dél-
Eu ró pá ban Hérodotosz idejében (kr. e. 5. 
szá zad ban) ismerték. Észak-Európába a 
szkí ták hozták be kr. e. 700 körül. Erdély 
te rületén közel 9000 éve termesztik a 
ken dert. Őseink a honfoglalás előtt már 
is mer ték a kendert és feldolgozásának 
mód ját. A kender, csepű, szösz, tiló sza-
va ink török eredetűek.

Régebben Hétfaluban jelentős mennyi-
sé gű lent és kendert termeltek, nemcsak 
a síksági határrészben, hanem a havasi 
pa takok völgyeinek lapályos részein is. 
Egy 1761. évi forrásban erre vonatkozó-
lag a következő adatot találjuk: „(A pap) 
a cser nátfalusi határon termelt min den
féle gabonabeli vetésnek, sőt a lennek és 
kendernek régi időktől fogva a Déz mának 
haszonfelét élvezi, úgy az er dőn termett 
len Dézmájának is.” (Cser nátfalusi evan-

gélikus anyakönyv).
A szénégetéssel kapcsolatos helynevek 

(lásd a Hétfalu 2011-es júniusi lapszáma) 
mel lett Hétfaluban, de akár a Keresz-
tény-havason is, igen szép számban 
sze re pelnek azok a helynevek, amelyek 
a len és a kender termesztésére vagy fel-
dol gozására utalnak.

Árvay (Árvay József: A barcasági Hét
falu helynevei. Kolozsvár, 1943.) sze rint 
ilyenek például: 

Türkös: Kenderláb Kendërláb (d., 
sz.). 1865: Földlábak ezek: ...kenderláb. 
1872: Kenderláb. – A falutól északra a 
sík ságon fekvő dűlő. A helynév egykori 
ken dertermelés emlékét őrzi. Utótagjá-
ban a földosztásban szereplő és kisebb-
na gyobb földdarabot jelölő, ma pedig 
Hét fa luban ,dűlő’ jelentésben élő láb 
köz ne vünk látható.

Ványoló. 1893: Ványoló. 1895: u. 
a. – A falutól délre, a Malomárka [95] 
mellett je löltek helyet vele. A ma már 
kihalt hely név az egykor itt álló ványoló, 
s a régi ken dertermelés, ileltőleg kender-
fel dol go zás emlékét őrzi.

Lenföldek Lem-füődek: fődek [128] 
(r., k.). 1872-ben a telekkönyv Lenmező 
né ven jelölte. 1865: lenföldek: kaszálók. 
1893: Lenföldek. 1895: u. a. – A Gar-
csin vize [85] balpartján elnyúló rét neve. 
Egy kori lentermelés emlékét őrzi.

Lenföldek alsóága Lem-füődek: fő dek 
assuó: assó: alsó-ága. Másik meg je-
lölése: Lenföldek alsó árka [126] (v., k., 
e.). 1893: Lenföldek alsó ága. 1895: u. 
a. – A Lenföldek [128] északi részénél 
fek vő kis völgy neve.

Lenföldek alsóárka Lem-füődek: fő-
dek assuó: assó: alsó-árka. A fen teb bi 
nevű kis völgy másik megjelölése.

Lenföldek felsőága Lem-füődek: fő dek 
fessüő: fesső-ága. Másik meg je lö lé se: 
Lenföldek felsőárka [127] (v., k., e.). – A 
Lenföldek [128] déli részénél fekvő kis 
völgy neve.

(Folytatása a 3. oldalon.)

180 éve született Zajzoni Rab István
Evangélikus családban született 

1832. február 2-án. Tanulmányait a 
brassói szász gimnáziumban végezte. 
Az 1848-as forradalom napjaiban az 
is kolát elhagyta, ám később vissza tér ve 
mégis érettségi vizsgát tett. Szülei azt 
szerették volna, hogy fiukból pap vagy 
tanító legyen, ezért Rab István ap ja kí-
vánságának megfelelően Pestre u tazott, 
hogy teológiát tanulhasson, azon ban a 
bölcsészkarra iratkozott be. Pél daképéül 
Kőrösi Csoma Sándort vá lasztotta, és 
serényen nekilátott a ke leti nyelvek 
tanulásának. Hunfalvy Pál és Repiczky 
János kedvenc nö ven dé ke volt. 1855-
ben Bécsben fél éven ke resztül hallgatott 
hittudományi elő a dá sokat, majd bel-
ügyminisztériumi fo gal mazó lett. Itteni 
tartózkodása során nap világot látott alatt 
két önálló ver ses kötete is: 1857-ben 

a Magyarok kürt je, 1859-ben pedig a 
Kordalok. Ver seinek merész hangvétele 
miatt tá voz nia kényszerült Bécsből, ám 
1859 de cemberében vissza kívánt térni 
ide, hogy teológiai tanulmányait be fe-
jez hes se. Terve nem sikerült, mivel Pes-
ten részese lett a Táncsics Mihály által 
i rányított forradalmi eszméket tápláló 
Habs burg-ellenes ifjúsági moz ga lom-
nak. Táncsiccsal együtt tartóztatták le 
1860. február 19-én. Szeptemberig ült 
bör tönben, amikor tüdőbajára való te-
kin tettel szabadon bocsátották.

1861 szeptemberétől munkatársa lett a 
Hölgyfutár, az Alföld, a Vasárnapi Új ság 
című lapoknak, valamint a Családi Kör-t 
is szerkesztette. 

Har  ma dik verseskötetét is ebben az 
év ben adták ki: Börtöndalok.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Hochbauer Gyula

Brassóvidéki  ‘48-as honvédek

Kovács Lehel István

Hívogat  a  Zajzoni  Rab Is tván 
Középiskola

180 éve született Zajzoni Rab István
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az említett újságok prózai írásait kö-

zöl t ék, mellyel a közvélemény fi gyel mét 
fel hívta a Brassó melletti Hét fa lu ra illetve 
an nak szokásvilágára. Csak Rab István 
írá saiból ismerhetjük meg a hétfalusi ka-
kas-ünnepet vagy a Ger gely-járást. 1862-
ben az Ország Tük re című lapban látott 
napvilágot egy í rá sa, mely a boricatáncról 
szólt, s egy út tal a ma is elő hétfalusi fér fi-
tánc szak irodalmát is megalapozta.

Egészsége folyamatosan romlott, szán -
dé kában állt hogy segédlelkészi vagy 
se géd tanítói állást elvállalva vissza térjen 
szü lő földjére. Brassóba ér  kezése után már 
csak két napot ért meg. 150 éve, 1862. 
má jus 13-án hunyt el, örök nyugalomra 
má jus 16-án he lyez ték a brassói evan-
gélikus te me tő ben. Földi ma rad vá nyait 
1872-ben szü lő falujának sírkertjébe vit ték 
át, itt egy zaj zoni kőfaragó meg al kot ta 
brassói sír emlékének mását.

Szerkesztőség

F e l h í v á s
Tisztelt költőtárs! Zajzoni Rab 

Ist ván ra emlékezve megkérem Önt, 
hogy e zen évforduló alkalmából írjon 
egy ver set Zajzoni Rab Istvánról, 
amelyet küld jön el nekem is, valamint 
egy iro dal mi lapban is közölje.

Tisztelt művész Hölgy / Úr! Sze re-
tettel felkérem, hogy a Zajzoni-év for-

duló kapcsán készítsen Zajzoni Rab 
Ist vánról festményt, képet, grafikát, 
kol lázst, illusztrációt stb., ugyanis 
ezen mun kákból szeretnénk az idén 
egy ki ál lítást szervezni.

Az elfelejtett Zajzoni nevében előre 
is köszönöm.

Dr. Bencze Mihály

Felkérünk mindenkit, aki a 2012-es 
Zajzoni Rab István-díjra sze mé lye-
ket akar javasolni, az érvelését és a ja-
va solt személy szakmai életrajzát küld-
je el 2012. június 28-ig a következő 
címre: Dr. Bencze Mihály, str. Harma-
nului nr 6, 505600 Săcele / Négyfalu, 
jud. Braşov, Románia, benczemihaly@ 
gmail.com, tel.: 0040–268–273632.

Az új tanügyi törvény értelmében nul-
la dik és első osztályt is indítani kíván a 
négy falusi Zajzoni Rab István Közép is-
ko la. Az első osztály tanítónője Benedek 
Káp lár Ildikó lesz, aki február 22-én, szer-
dán, 8-tól 13 óráig nyílt napot szervez a IV. 
osztályban. Az érdeklődő szülők, nagy-
szülők, gyerekek bemehetnek az órák ra, 
megtekinthetik az oktatási mód sze reket, 
a leendő I. osztály tantermét. A nul ladik 
osztály az óvoda folytatása, fel ké szítő az 
iskolára. Tanítónő fog tanítani (ugyanaz, 
aki majd az I–IV-ben is), osz tá lyozás nem 
lesz, a tevékenység nagy ré szét játék és 
játszva tanítás teszi ki.

Azok a gyerekek, akik 2012. augusztus 
31-ig betöltik a 7 évet, kötelezően első 
osz tály ba mennek. Akik a fenti dátumig 
csak a 6 évet töltik be, választhatnak első 
és nul ladik osztály között, azok pedig, akik 
2012. szeptember 1. és december 31. kö zött 
töltik be a 6 évet, választhatnak az ó vodai 
nagycsoport és a nulladik osztály között.

Minden lakás egy adott körzethez, azaz 
egy körzeti iskolához tartozik, amelyik 
kö te les befogadni a gyereket, ha a szülő 
i gény li. A gyerek beíratása más iskolába 
is lehetséges, ha az adott iskolában vannak 
üres helyek.

A gyerek beíratása valamelyik szülő 
sze mély azonossági igazolványának és a 
gyer mek születési bizonyítványának fény-
má solatával történik az iskola titkárságán. 
A hivatalos beiratkozási periódusok: már-
cius 5–16 között a körzeti iskolába, már-
cius 20–27 között nem a körzeti, hanem 
más iskolába, április 23–25 az újraelosztás 
a helyek függvényében azok számára, 
a kik nem a körzeti iskolába iratkoztak, 
má jus 2–9 pótbeiratkozás.

Január elseje óta a Zajzoni Rab István 
Kö zépiskola önálló pénzügyi központ 
saját költ ségvetéssel és döntéshozatallal. 

A tür kö si épületnél folytatódnak a mun-
ká latok, a nyílászárók beszerelése után a 

Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

A 2011-es jö vedelem után be fizetett 
adó alapján ki töl tött űrlapokat má jus 15-
ig lehet be nyúj tani a helyi adó hi va tal hoz.

A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară 

din cele şapte sate
CUI: 14314771

Cont bancar IBAN: 
RO70BRDE080SV05848600800

Köszönjük támogatásukat!
A tavalyi támogatást a Zajzoni Rab 

István Középiskola két gyerek-tánccso-
portjának működtetésére fordítottuk.  

tor  naterem és a földszint teljes kiképzése 
kö vetkezik. Erre a célra az iskola újabb 
100 000 lejt kapott a kormánytól, és a 
szük séges anyagokat már meg is vá sá-
rol ta az építkezési vállalat. A tornaterem 
mel lett egy napközi befogadására al kal-
mas termek lesznek kiképezve, így a már 
meg lévő napközis és óvodás csoport mel-
lett, a szülők igényeinek megfelelően egy 
má sodik napközi csoportot is tud indítani 
a középiskola.

Felkérjük azokat a szülőket, akik a 
Zajzoni Rab István Középiskola nap
közijébe vagy óvodájába akarják ősz
től íratni gyereküket, minél ha ma rabb 
jelentkezzenek az óvó nők nél!

A napközit a Metromat Kft. 3000 lejjel 
tá mogatta, így hamarosan új parkett lesz 
a tanuló teremben is, valamint új bútorzat 
készül és eszközbeszerzésre is sor kerül.

A kilencedikesek ösztöndíjalapjához 
is többen hozzájárultak, a ZRIK Diák ta-
ná csa a Unic Spot Kft. jóvoltából támo-
gatta, de pénzt adományozott az Erdélyi 
Ma gyar Nemzeti Tanács Brassó megyei 
szer vezete és az AutoKov Kft. is.

A Zajzoni Rab István Középiskola 
szep tembertől délutáni programot kíván 
in dítani mindazon tanulók számára, akik 
i génybe fogják venni ezt a szolgáltatást. 
Kö zös ebéd, felügyelet a házi feladatok 
megol dásánál, kézműves műhelyek, 
tánc oktatás, közös feladatok, te vé keny-
sé gek, kirándulások, de versenyre való 
fel készítők, szakkörök is szerepelnek az 
aján latban.

A tevékenységek helyszínéül, minél 
ha ma rabb szeretnénk felújítani a régi 
mű hely épületét, így felkérünk ez úton 
is min den kit, hogy anyagiakkal, vagy 
munkával tá mogassák igyekezetünket. 
A mun ká la tokat az idén is támogatja a 
brassói erdészet.

Építsük tovább együtt önálló ma gyar 
középiskolánkat!

(Folytatás előző lapszámunkból.)
Bodola:

Benke Mózes, tanító,  tizedes (Mikár: 
252.)

Bálint József, napszámos, közhonvéd 
(Mikár: 255.)

Bálint István, napszámos, közhonvéd 
(Mikár: 255.)

Czirmes József, földműves, közhon-
véd (Mikár: 257.)

Farkas Sándor György, földműves, 
közhonvéd (Mikár: 259.)

Farkas Kelemen János, földműves, 
közhonvéd (Mikár: 260.)

Gödri Barát György, földműves, 
közhonvéd (Mikár: 260.)

Jakab Márton, földműves, közhonvéd 
(Mikár: 261.)

Jakab Csunguly József, napszámos, 
közhonvéd (262.)

Keresztes Ferenc id., földműves, 
közhonvéd (Mikár: 262.)

Téglás József, földműves, közhonvéd 
(Mikár: 269.)

Krizba:
Bogos György, közhonvéd, napszámos
Domokos György, közhonvéd, koldus
Lőrincz Márton, közhonvéd, koldus
Sala István, közhonvéd, napszámos

Keresztvár/Nyién:
Anti István, közhonvéd (Mikár: 254.)
Bende István, közhonvéd (Mikár: 256.)
Barta János, közhonvéd (Mikár: 256.)
Bálint Feri Mihály, közhonvéd (Mi-

kár: 256.)
Erzsemusz György, földműves, köz-

honvéd (Mikár: 259.)
Fazekas György, földműves, közhon-

véd (Mikár: 259.)

Gábor István, földműves, közhonvéd 
(Mikár: 260.)

Gábor Sándor, földműves, közhonvéd 
(Mikár: 260.)

Gábor János, földműves, közhonvéd 
(Mikár: 260.)

Gábor Samu Mihály, napszámos, 
közhonvéd (Mikár: 260.)

Gábor Mihály György, földműves, 
közhonvéd (Mikár: 260.)

Gábor Ferenc, földművesd, közhon-
véd (Mikár: 260.)

Jós György, földműves, közhonvéd 
(Mikár: 261.)

Keresztes Pál, napszámos, közhonvéd 
(Mikár: 262.)

Kosits Feri György, közhonvéd (Mi-
kár: 263.)

Lukáts Pál napszámos, közhonvéd 
(Mikár: 264.)

Márton János György, napszámos, 
közhonvéd (Mikár: 264.)

Márton János id. , napszámos, köz-
honvéd (Mikár: 264.)

Panitza György, napszámos, közhon-
véd (Mikár: 266.)

Posztós József, földműves, közhon-
véd (Mikár: 267.)

Székely György, földműves, közhon-
véd (269.)

Török István Ferenc, földműves, 
közhonvéd (Mikár: 270.)

Török Koma Ferenc, földműves, 
közhonvéd (Mikár: 270.)

Török Sándor, földműves, közhonvéd 
(Mikár: 270.)

Virág György, földműves, közhonvéd 
(Mikár: 271.)

Jós György, földműves, közhonvéd 
(Mikár: 261.)

(Folytatása a 4. oldalon.)
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2012. február 9. H  É  T  F  A  L  U 3. oldal

Kovács Lehel István
(Folytatás az 1. oldalról.)
Lenföldek felsőárka Lem-füődek: fő-

dek fessüő: fesső-árka. 1893: Len föl dek 
felső árka. 1895: u. a. – A fentebbi völgy 
másik neve.

*Lenmező. 1872-ben a telekkönyv ez-
zel a névvel jelölte a Lenföldek [128] ne vű 
rétet. Ma nem használják.

Csernátfalu: Belsőkelebucs Bes süő: 
Besső-kelebucs. 1865: külső Ke le bucs: 
legelő, belső Kelebucs: régente len földek, 
most erdők. – A Kelebucs [195, 196] nevű 
hegy faluhoz közelebb eső Kis kelebucs 
[195] nevű részének másik neve. Ér-
dekes, de valószínűtlen az 1865. évi for rás 
közlés: ‘, hogy e 1382 m. magas he gyen 
régente lenföldek voltak. A Ke le bucs 
nyugati aljában, a Kiságvölgyében [145] 
azonban régente termeltek lent, en nek 
az emlékét őrzi a ma ismeretlen, csak 
1865-ben közölt Hosszúlenföldekbérce 
és Hosszú lenföldekvölgye (l. ott) helynév, 
s a Kiság mellékága, a Garcsinvölgyében 
[85] a türkösi Lenföldek [128] nevű ha va si 
rét. elterülő dűlő neve.

*Hosszúlenföldekbérce. 1865: hosszu 
lenföldek bércze: kaszálók. – Kö zelebbi 
helyrajzi meghatározás nélkül köz lik. 
A helynevek felsorolási rendjéből kö-
vetkeztetve a Garcsinvölgye [85] jobb ol-
dalán, a Jankónévölgye [162] környékén 
fek vő hegy neve volt. A helynév a lábánál, 
a Garcsinvölgyben fekvő lenföldekről 
nyer te nevét s így az ottani egykori len-
ter melés emlékét őrzi.

*Hosszúlenföldek völgye. 1865: hosz
szu lenföldek bércze, völgye: – A fen tebbi 
névvel jelölt hegy oldalában fek vő völgy 
neve lehetett.

Tatrang: Kenderláb Kendërláb (d., 
sz.). 1762: A Kendër lábba félhold... 
(sz.). – A síkságon a Brassóiúttól [387] 
dél re fekvő dűlő. Egykori kenderter-
melés em lékét őrzi. Szólásmondásban 
is sze re pel a helynév. Ha a szülők fáért 
küldik a gyer meküket (t. i. az erdőbe), s 
az meg kér dezi, hogy honnan hozza a fát, 
a szülők azt felelik: „A Kendërlábbuól!“ 
A ha gyo mány szerint ez a szólásmondás 
onnan szár mazik, hogy egykor a síkságon 
is min de nütt fák és bokrok nőttek, csak a 
Ken der lábban nem, s azért küldték a szü-
lök tré fásan oda fáért az olyan gyermeket, 
aki magától nem tudta, hogy hol találhat 
tű zifát, száraz ágakat.

Zajzon: Malomvize. 1850: A Zajzoni 
Mal mon alól a malom vize mellett egy 
ken deráztató tó.

Lenéle Len-iéle: éle [433] (h., k., e.). 
1895: Len éle. 1930 k.: Muchea Inului. – 
Az alábbi völgy déli oldalán elnyúló hegy.

Lenvölgy Lem-vüőgy: vőgy. A hely név 
utótagját birtokos személyraggal is hasz-
nálják [429] (v., k., e.). 1865: Len völgy. 
1872, 1893 és 1895: u. a. – A Zaj zon-
völgye [458] baloldali mellékvölgye. A 
helynév minden bizonnyal annak az em-
lékét őrzi, hogy a völgy szája előtt, a Zaj-
zonvize partján egykor lenföldek voltak.

Lenvölgy előtt Lem-vüőgy: vőgy előtt 

Len- és kendertermesztés Hétfaluban
(d., sz., k.). 1872: Lenvölgy előtt (d.). – A 
fentebbi völgy alsó részétől é szak ra, a 
Zajzonvize [548] balpartján fek vő dűlő.

Lenvölgy balága Lem-vüőgy: vőgy ba-
lága [432] (v., e.). 1895: Lenvölgy bal ága. 
– A Lenvölgy [429] jobboldali (!) ága.

Lenvölgy jobbága Lem-vüőgy: vőgy 

gas, egyenes és merev szárából nyerik. 
A len egynyári növény, 90–120 napos 
ve ge tációval, vetése április végén, május 
ele jén történik.

A len és kender feldolgozását házilag, 
ha gyományos módon és eszközökkel 
vé gez ték a család nőtagjai. Ez a folyamat 

hagy ják, ahol néhány hét alatt a korai 
har ma ton szaporodó gombák lazítják fel 
a fás részeket. A harmatázott len színe 
vi lá gos szürke. Az erősen időjárásfüggő 
áz ta tási módszer miatt a szín gyakran 
vál to zik sötét szürkétől a vöröses színig. 
Az áz tatás mind álló-, mind folyóvízben 
szo ká sos, bár a nagyobb folyóvizekben 
való áz tatást tiltották a hatóságok, mivel 
a nö vény ből kioldódó anyagok mérgezték 
a hal állományt. Áztatáshoz a víz medrébe 
ka rókat vertek le, és ezek közé rakták az 
össze kötözött kévéket vagy kötegeket. A 
lent mindig kötegesen áztatták (5–20 kéve 
szal makötéllel összefogva). A víz mély sé-
gétől függően több sorban rakták e ze ket, 
hogy ellepje a víz. Az áztatóba be ra kott 
kendert vagy lent lenyomtatták: szal má val 
befedték, keresztkarókkal átfogva a tetejé-
re tuskókat, követ, esetleg sarat rak tak. A 
köteges kenderáztatás azokra a területekre 
volt jellemző, ahol korábban je lentős len-
feldolgozás volt (pl. Erdélyben). Eb ben 
a korai, még honfoglalás előtti len kul-
túrának a kender feldolgozására gya ko rolt 
hatását ismerjük fel.

A feldolgozás következő lépése a ti lo lás, 
vagyis a fellazult fás részek el tá vo lí tá sa 
a rostról, a kender és len tisztítása. Az 
összetört fás szilánkokat pozdorjának 
vagy csepűnek nevezzük. A kender és 
len törésére és tisz tí tására általánosan 
hasz nált eszköz a tiló. Egykarú emelő 
mód  jára működik: az egyik végén csap-
szeg gel rögzített vágókarját (álla, nyelve) 
be le vágják az alsó pár hu za mos élek közé, 
hogy a keresztbe fektetett kender- vagy 
len szárakat megtörje, illetve meg tisztítsa 
a pozdorja szilánkjaitól. Így nyerjük a 
tilolt kócot.

A tilolás után következik a puhítás, va-
gyis a még kissé merev rostszálak haj lé-
konnyá, selymes tapintásúvá munkálása. 
Az általános európai gyakorlattal el len tét-
ben, a magyar népi rostkikészítő tech ni ka 
a puhításra többfajta eszközt és el já rást is 
alkalmazott. Ilyenek a dörzsölés, szösz
csá vázás, valamint a bustyolás és a ka la-
pá csolás. Bustyolásnál sima kő fe lületen 
hen geres súlyokkal ütögetik, pu hít ják a 
rost cso mót. A kótisnak nevezett ken der-
ka lapácsnak is több változata elő for dult. 
A rostok puszta kézzel történő dör zsö lése 
inkább két rostfésülés között szokásos.

A puhítást a gerebenezés követi. A 
rost fésülés művelete a szélesebb rost sza-
la gokat vékonyabb szálakra hasogatja, és 
a hosszú szálú rostokat a fonásra al kal ma-
sabban párhuzamosra rendezi.

A feldolgozás utolsó lépése a fonás, 
mely nek során a kender, len, de akár a 
gyap jú rostos, szálas anyagát fonallá so-
dor ják. A fonás eszköze a kézzel pörgetett 
or só, vagy a lábbal hajtott rokka. A fo nás ra 
szánt rostcsomót laza göngyöleggé for-
málva a guzsalyra vagy a rokka pál cá jára 
felkötik, hogy munka közben a kéz szá-
mára legalkalmasabb helyen legyen. A 
fonás három összefolyó mozzanatból áll: 

(Folytatása a 4. oldalon.)

jobb ága [430] (v., e.). 1895: Lenvölgy jobb 
ága. – A Lenvölgy [429] baloldali (!) ága.

Lenvölgy középorra Lem-vüőgy: vőgy 
közeporra [431] (h., e.). – A Len völgy 
balága [432] és Lenvölgy jobbága [430] 
között fekvő hegyrész neve.

Lenvölgyvize Lem-vüőgy: vőgy-vize 
(p.). 1930 k.: Părâul Inului. – A Len völgy -
ben [429] folyó és a Zajzonvizébe [458] 
ömlő patak neve.

Vagy a Keresztény-havason: Len föl dek 
tisztása (45,5433° É; 25,5403° K; 850 m), 
Poiana Inului, Flachsgarten, rét a Kőka-
puk éle alatt, a Rozsnyói szik la szorost 
Felsőtömössel összekötő út mentén.

A Lenvölgy balága, illetve Lenvölgy 
jobb ága patakágak elnevezése jó példa 
a hétfalusi csángó helynévadásra és gon-
dol kozásmódra. Míg tudományosan úgy 
ha tározzuk meg egy patak melletti hely 
fek vését, hogy a patak folyásának i rá-
nyá ban (a forrásnak háttal) állva jelöljük 
meg a jobb, illetve a bal oldalát, addig a 
hét falusi csángók a falujukból kiinduló 
és at tól távolodó irányban képzelik ma-
gukat, így lesz a bal ágból jobb és a jobb 
ágból bal.

Hasonlóan, számos hétfalusi csángó táj-
szó is utal a kender és len fel dol go zá sá ra, 
ilyenek a bërzëne: a kenderföldön ma radt 
kiszáradt kender; gerebent, ge re ben: fésű; 
gyapjú, kender fésű; pojsz ko nál: kendert 
vagy lent nyű; hiéhël: tilol; hiéhëlüő: tiló.

Érdemes tehát feleleveníteni a len és 
ken der megmunkálásának ősi mes ter sé gét  
(főleg a Magyar Néprajzi Lexikon alap-
ján), lássuk, hogyan nyertek vásznat vagy 
kö telet e két haszonnövény rostjaiból.

A rostokat a növény 70–120 cm ma-

rend kívül idő- és munkaigényes volt. Egy 
mé  ter vászon előállítása a családnak átlag 
24–28 munkaórába került. A munkára 
for  dítandó idő 80%-a téli hónapokra esett, 
a  mikor a parasztgazdaságban szünetelt a 
mezőgazdasági munka. A téli idő a ken der 
és len feldolgozása során jelentős ér té ket 
termelt: kielégítette a család és a gaz daság 
textilszükségletét. A gazdasági jelen tősége 
mellett fontos volt a társadalmi sze repe is. 
Az egykori fonók, gu zsa lyo sok a lányok és 
legények találkozóhelyei és a közös játék, 
a mesélés, a szórakozás fon tos társadalmi 
intézményei voltak.

A len és kender feldolgozásának első 
lé pése a nyüvés. Ez a növény be ta ka rí tá sát 
jelenti, a kórókat gyökerestől húzzák ki a 
földből. A kender kétlaki növény, vi rá gos 
szálai hamarabb beérnek, és a por zás 
megtörténte után (július végén) ezeket 
már ki lehet húzni az anyakender közül. A 
fiatal, vékony szárú virágos kender szebb, 
puhább rostot ad. Az anyakendert a mag 
beérése után szokták kihúzni. Ez a két-
féle kendernyüvés azonban a tör té ne lem 
során elmaradt, a XX. század ele jén már 
egyszerre szokták a kendert be ta karítani, s 
a magnak való szárakat csak a kenderföld 
szélén hagyták meg beérni. 

Ezt követi a gubózás, a magok el tá vo lí-
tá sa, amit szintén betakarításkor vé geznek. 

A következő lépés az áztatás. Vízben 
tör ténő áztatáskor baktériumok végzik 
el a fás részek fellazítását. Az áztatás 3–7 
nap alatt megy végbe. Az áztatást kö ve-
tő en a kévéket sátor formájú kúpokban 
na pon szárítják. A len színe világos sárgás 
szí nű lesz. Harmaton történő áztatáskor a 
lent a betakarításkor rendekben a földön 

Tomos Tünde: Lenáztatás
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a szálhúzásból (bal kézzel a rost cso-

mó  ból), az alapsodrásból (ugyanezen 
kéz há  rom első ujjával) és a fonal teljes 
be sod  rásából (a jobb kéz pergette or só-
val, il letve a rokkával). A kész fonalat az 
or só szá rára tekerték, illetve a rokkával a 
fo nás sal egyidejűleg a csévére haj tották.

A kész fonalat matringokba rendezték 
és lemérték a motollán (a fonal mérésé-
nél a motollán általában 3 szálat számol-
nak 1 igének és 20–60 igét 1 pászmának; 
egy  szerre a fonal vastagságától függően 
3–10 pászmát motollálnak fel: ez 1 da-
rab fo  nal), majd megmosták, szárították 
és gom  bolyították.

Ha elkészült a fonal, következtek a szö vés 
elő készületei: a fonalfelvetés, a lánc fo-
nalak szö vőszékre való felhelyezése, 
majd a szö vés, de ez már egy másik 
tör té net.

Egy pár szó erejéig viszont térjünk 
vissza a lenhez és a kenderhez.

A lent és kendert szép fénye, hűvös ta -
pintása, nagy szakítóereje, rugal mas sá ga, 
könnyű fehéríthetősége és szí nez he tő  sége 
teszi kedvelt textilipari nyers anyag  gá. A 
lenből finomabb, puhább, in kább ruhá-
zatra alkalmas vásznat állítanak elő, a ken-
derből durvább, keményebb vá szon lesz 
zsákok, ponyvák, kárpitos anya gok stb. 
számára. A gerebenezésnél ke let   kező ge-
rebenkóc is fonási eljárással fel  dolgozható, 
és ebből nehezebb szö ve tek készíthetők.

Azonban nemcsak a textilipar számára 
je  lentős e két növény.

Jó nedvszívó képessége miatt ge re be ne -

Kovács Lehel István

Len- és kendertermesztés Hétfaluban
zett szálat vízvezeték szerelési mun kák  hoz 
tömítőanyagnak használják, vagy a kárpi-
tosiparban matracok tömésére. 

A lenmagból kipréselt lenolajból (Ole-
um lini) kencéket, lakkokat, fes té ke  ket, 
ragasztóanyagokat, étolajat ké szí te  nek. Az 
egészben vagy őrölve fo gyasz tott lenmag, 
illetve a lenolaj az egészséges em  beri 
táplálkozásban is mindinkább teret hó   dít, 
mert telítetlen zsírsavakat tartalmaz.

A kendermagból kisajtolt olaj étolajként, 
ken  ce gyártására vagy szappan és koz me -
tikai cikkek készítésre is használható.

Az len- vagy kenderolaj kipréselése 
(olaj ütés) után visszamaradó olaj po gá csa 
nagy fehérjetartalma miatt kitűnő ál la ti 
takarmány.

A kender gyógynövényként is hasz ná-
la tos, idegnyugtató, emésztés-serkentő 
ha  tása van, azonban a vadkender meg-
ter  mékenyítetlen virágzata kábítószer 
(can nabis, marihuána), s így hasz ná la tát, 
termesztését a törvény tiltja.

A pozdorjából cellulózt, papírt és hő szi-
ge  telő lapokat gyártanak.

*
Igen hasznos az emberiség számára 

e két ősi növény, melyek feldolgozását 
most ipar végzi, kiszorítva a hagyományos 
ter mesz  tési és feldolgozási műveleteket, 
esz kö  zöket, s tanúi lehetünk annak, hogy e 
ki  szorításnak nemcsak az ősi kultúrára volt 
ha  tása, hanem helyneveinkre is, melyek 
nap  ról napra jobban és jobban kikopnak 
em  lékezetünkből, s ha itt vagy ott hallunk 
is egy-egy régi elnevezést, már nemigen 
tud juk, hogy miért is volt használatos.

Hochbauer Gyula

Brassóv idéki  ‘48-as  honvédek
(Folytatás a 2. oldalról.)
Barcaúfalu:

Aftin György, közhonvéd, földműves
Antal B. György, közhonvéd, földmű-

ves
Benedek Márton, közhonvéd, föld-

műves
Bognár György, közhonvéd, földműves
Dani István, közhonvéd, földműcves
Domokos György, közhonvéd, föld-

műves
Domokos N. György, közhonvéd, 

földműves
Fábián István, közhonvéd, koldus
Honesz Mihály, közhonvéd, koldus
Jámbor István, közhonvéd, koldus
Király István, közhonvéd, földműves
Király János, közhonvéd, napszámos 

(KF / Csf: 36., T: 40.)
Kosokar Zakarias, közhonvéd, föld-

műves
Kökös Péter, közhonvéd, földműves
László Mihály, közhonvéd, koldus
Morar György, közhonvéd, földműves
Nagy Márton, közhonvéd, koldus
Nagy Mihály, közhonvéd, földműves
Nisztor Jónás, közhonvéd, földműves
Orsik János, közhonvéd, napszámos
Pál András, közhonvéd, napszámos
Pap István, közhonvéd
Pap Márton, közhonvéd, földműves
Rajner György, földműves
Rosnyai Dani, közhonvéd, földműves
Sipos Márton, közhonvéd, földműves
Soós Mihály, közhonvéd, földműves 

(Türkös / KF: 40.)
Szecskó Mihály, közhonvéd, földműves
Székely György, közhonvéd, földműves 

(Tatrang / KF: 39.)
Tamás György, közhonvéd, koldus
Fazakas Mihály, napszámos, közhon-

véd (Mikár: 332.)
Győrfi györgy, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 333.)
Kovács Mózes, földműves, közhon-

véd (Mikár: 335.)
Kovács Samu, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 335.)
Oprea Mihály, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 337.)
Varga Sándor, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 340.)

Székelyzsombor:
Szitás György, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 339.)
Lőrincz János, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 335.)
Biró Ferenc, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 330.)
Biró János, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 330.)
Szitás György, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 339.)
Lőrincz János, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 335.)
Biró Ferenc, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 330.)
Biró János, földműves, közhonvéd 

(Mikár: 330.)

Brassó:
Balázs János, közhonvéd
Balázs Sándor, közhonvéd
Bálint Áron, napszámos
Bálint Lázár, közhonvéd, csizmadia
Benkő András, főhadnagy
Binder János, tizedes, köteles
Bocskai János, közhonvéd, pincér
Dancs Károly, tizedes, napszámos
Dobra József, közhonvéd, koldus
Duka Ferenc, alhadnagy, dohánygyá-

ri igazgató
Gecsó János, közhonvéd, koldus
Gocza István, közhonvéd, földműves
Graf András, közhonvéd, földműves
Gyárfás György, főhadnagy
Hencz János, közhonvéd, napszámos
Huszár János, közhonvéd, napszámos
Imecs Antal, közhonvéd, napszámos
Jakab József, közhonvéd, koldus
Jeszenszky István, alhadnagy, nyu-

galmazott honvéd alezredes
Kaldenszky Mihály, közhonvéd, 

kőműves napszámos
Kapronczay István, tizedes, vámhiva-

tali ellenőr
Kelemen Károly, szabó
Koós Ferenc, tizedes, királyi tanfel-

ügyelő
Kökösy János, közhonvéd, napszá-

mos
Köpe András, közhonvéd, kocsmáros
Lengyel Ferenc, közhonvéd, napszá-

mos
Mancsok András, közhonvéd, nap-

számos
Mancsok Márton, közhonvéd, nap-

számos
Menyhárt János, közhonvéd, napszá-

mos
Mihály István, közhonvéd, napszá-

mos
Mihók Mátyás, közhonvéd, csizma-

dia
Molnár József, közhonvéd, kőműves
Nagy Pál, nyugalmazott állami hiva-

talnok, főhadnagy
Németh János, közhonvéd, hivatali 

szolga
Olajos János, közhonvéd, kőműves
Ottrobán Nándor, főhadnagy, nyugal-

mazott honvéd ezredes, orvos
Pásztory Mihály, tizedes, fodrász
Paulini József, közhonvéd, asztalos
Poltz András, közhonvéd, kötélverő
Pósta Miklós, közhonvéd, napszámos
Pozsonyi György, közhonvéd, nap-

számos
Preidt János, közhonvéd, kalapos
Rechel Lajos, alhadnagy, kerületi 

kamarai írnok
Roth György, közhonvéd, posztós
Springer Dani, közhonvéd

Stefáni Pál, közhonvéd, földműves
Szabó Antal, közhonvéd, mészáros
Szabó Antal, közhonvéd, napszámos
Székely János, közhonvéd, szitaké-

szítő
Szele Márton, közhonvéd
Tartler György, közhonvéd, földmű-

ves
Varga Mihály, közhonvéd,  napszá-

mos
Vén András, közhonvéd, koldus
Veres Mózes, közhonvéd,napszámos
Weinrich Frigyes, közhonvéd, őrmes-

ter
Windt Lajos, tizedes, királyi mérnök
Zavitsa István, közhonvéd, kőműves

Prázsmár:
Bedner Mihály, közhonvéd, földmű-

ves
Bruss Keresztély, közhonvéd, föld-

műves
Gucs György, közhonvéd, földműves
Kirnes György, közhonvéd, földmű-

ves
Teutcsh György, közhonvéd, földmű-

ves
Teutcsh János, közhonvéd, földműves
Thiess Mihály, közhonvéd, földműves

Szentpéter:
Brendörfer András, közhonvéd, 

földműves
Diénes Péter, közhonvéd, földműves
Hirscher András, közhonvéd, föld-

műves
Zekbecz Mihály, közhonvéd, földmű-

ves

Szászmagyarós:
Foóf György, közhonvéd, földműves
Jóbi Mihály, közhonvéd, földműves
Kaiser György, közhonvéd, földmű-

ves
Kirchner András, közhonvéd, föld-

műves
Schuszter András, közhonvéd, föld-

műves
Tartler J. György, közhonvéd, föld-

műves
(Folytatjuk.)


