
Bastának levelében meg parancsolta volna, hogy azt exequalna, ha külömben nem fegyver 
alatt is, mely levelet az kolozsváriak intercipiáltak és nálokis volna. Ez vala Trauzner és 
Iacobinus argumentumok az tanács előtt is, kikkel őket az hittől avocallják vala. Mondgyák 
vala aztis, hogy az tatár kán Szolnoknál volna százezer tatárral. Az vezér penig Péterváradjá-
nál most köl töznék és Kassát akarná megszállni. Ötvenhárom napig mondgya vala, hogy az 
kolozsváriak tartották volna magokat, és nogy Bastának sehol semmi hada nem volna, ő maga 
Kassán volna, tán császár körül való tanácsurak irigysége mia, hadat nem gyüjthetne. 

Die 22 (Vasárnapon) Trauzner , Óvári és Iacobinus választ hozának Mojsestől az 
kevánságokra, mellyekre Mojses magát hittel kötelezi vala, hogy mind megcselekedné azt, 
mellyeket az város kivánna, hogy: 

Az városban való németeket feleségestől, marhástól ki bocsátani kévánja vala. 
Az bécsi áros legényeket arestumban tartanák azokért kik mostan császárnál vadnak. 
Kivánná aztis, hogy az tanács két esküdt fő polgárt adna táborába: nevezet szerint Budaki 

Györgyö t kivánnja vala, hogy azok vele járjanak és hogyha az több városokat mellé hajthatja, 
ezis mindenben engedelmes legyen. 

Ismét hogy az némettel se levél által, se penig ember által ide be való dolgok felől ne 
tractáljanak, se Írjanak, se izenjenek. Ez kívánságra egész estig mind zsiboga az város, de 
végre Trauzner el a(l)tatá őket és Mojsesnek kívánsága imigy-amugy betelék és az várost ezen 
napon felis adák. 

Die 23. Reggel nyolc órakor az hegyről alá hozatá Moises az tarackokat, az sáncokból kiket 
ástak vala, három zászló alatt való székelyek kijövének és az táborba dobolának. Az kapu 
eleiben hoztak vala három megromladozot t tarackokat, kiket az város mingy árt megcsinálta-
tá. Bogáti Menyhárt , Kemény János az városban bejöttek vala és Mojsestől egy Credentia 
levelet noztak vala hogy Bogáti valamint Mojses nevével mondaná az bírónak, azt cselekedné. 
Azért Bogáti kéri vala az városban levő Basta két ágyúit és az városét, golyóbist és por t , de az 
város tartván magát az Contractushoz, ezekben semmit nem adott vala. 

Die 24. Az piacon, vártákon és to rnyokban való zászlókat mindenütt beszedének. 
Gyerőff i János, Bethlen Farkas és Iacobinus János elfoglalák Sennyei Pongrácnak borait, 
úgymint 75 és Bornemissza Boldizsár marháit Mojses számára. Parancsolta vala Mojses az 
bírónak, hogy Trauzner, Óvári és Iacobinus által, hogy ásót, tekenőt, kapát, lapátot szedetne 
az városon. N o h a ez kívánság az contractus ellen volna, nem gondola azzal a bíró, hanem 
házonként az szolgákkal szedete valami számú afféle szerszámot. Ezek mellett kopjákat , bort 
és úgymint kétszáz kényért adott vala. 

Die 25. Az németeket, asszony emberrel, marhájokkal kiadták vala az contractus ellen, 
kísérőket adának melléje Salat, egy jeles ió termetű embert, 28 avagy harminc drabanttal, 
hogy az táborig késérnék. Mikor azért oda jutottak volna, az kísérőkben senkit vissza nem 
bocsátták vala. Ezen a napon, úgymint tíz óra tájban mene el Mojses, minden hadával az város 
alól Medgyes felé. Az németeket, és az városbeli kísérő drabantokat Mojses vele együtt 
elvivé. 

Die 26. Valami hajdúk avagy székelyek Máramarosból hoztak vala az város kapujához 
barmokat , de az városbeli nép az hajdúkat meglövöldözvén és elűzvén, az barmokat mind 
elvevék tőlők. 

A barcasági magyarok* 
Seres András barátom emlékének 

A történelmi Magyarországot körülölelő Kárpátok délkeleti szögletében, Brassó város 
környékén, az Ol t nagy kanyarulatától kerítve található a Barcaság, s az itt élő, középkori 
eredetű lakosságot barcasági magyaroknak nevezzük. Egy részük a Brassótól északra eső 
Apácán (Apata), Krizbán (Crizbav) és Barcaújfaluban (Satu N o u ) él, többségük pedig a 
várostól keletre eső hét faluban. Oké t nevezik hétfalusi csángóknak, és a következő 
településeken laknak. Brassóval újabban szinte teljesen, egymással pedig már régóta szorosan 

*A cikk írása közben kaptam a hírt, hogy Seres András, a harcasági és a moldvai csángók gyűjtője, 
kutatója 1992. november 25-én elhunyt. Őrizze ez az írás is népe iránti szeretetének emlékét. 
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összeépülve sorakozik Bácsfalu (Bacea), Türkös (Turche§), Csernátfalu, régi nevén Szentmi-
hályfalva (Cernatu) és Hosszúfalu. Ezeket nevezik együttesen Négyfalunak, vagy román 
neve után Szecselevárosnak (Sácele). Et től északkeletre, kissé elkülönülve található Tatrang 
(Tárlungeni), Zajzon (Zizin) és Pürkerec (Purcáreni), együttes nevükön Háromfalu t . 

A Kárpátok karéjának ebben a látszólag védett zugában, az 1849 méter magas Nagykőha-
vas impozáns bércei alatt elterülő Barcaság magyarságát a történelem viharai gyakran 
tépázták. Ha a keletről jövő szelektől meg is óvták a hegyek az itteni falvak lakosságát, a 
sorscsapásoktól és a Kárpátokon túlról betörő ellenségtől nem tudták megvédeni Barcaság 
magyarságát. Ennek ellenére a tíz falu népe már több mint egy évezrede él szülőföldjén. 

Határőrzők leszármazottai 

Történelmük a XI. századba nyúlik vissza, lakosságát valószínűleg Szent László király 
telepítette ide, hogy őrizzék az ország délkeleti kapuját , elsősorban a Törcsvári és Tömösi 
szorost. Az ország déli és keleti szomszédja akkoriban ugyanis Kunország volt, ahonnan a 
pogány kunok többször betörtek Magyarországra és kirabolták a gazdag városokat. I. László 
királyunk gyakran ü tközöt t meg velük s űzte vissza őket moldvai, havasalföldi ot thonukba. 
Fontos feladat hárult tehát a Barcaságba telepített határőrzőkre. Az itteni népesség alaprétege 
a magyar, a besenyő, de később, a Székelyföld benépesülése során egyre több, székely 
e tn ikumhoz tar tozó magyar család települt ide. Földjük királyi birtok volt, ők maguk pedig, 
mint határőrzők szabad rendűeknek számítottak, akik dézsmával, robottal és más feudális 
szolgáltatásokkal nem tartoztak senkinek. A XIII. században a magyar királyok különböző 
telepítési akciói következtében szászok is kerültek a Barcaságba, s ők építették ki Brassó 
városát. A XIII. század végétől románok is jöttek a hegyeken túlról. 

A barcasági magyarok csaknem ötszáz esztendeig élték szabad életüket, míg aztán Ulászló 
1500-ban elzálogosította őket a brassói szászoknak, s a magyar birodalom politikai 
összeomlása után már nem váltották őket vissza. Bár a hétfalusi magyarok sokáig ellenkeztek, 
Brassó fokozatosan kiterjesztette rájuk a hatalmát és három és fél évszázadig jobbágyaivá 
tette őket. Csak 1848-ban szabadultak meg alávetett helyzetükből, mikor az általános 
jobbágyfelszabadítás során ők is visszanyerték szabadságukat. A szabadságharc során igen 
sok vér folyt ezen a tá jon, nemcsak a háromszéki önvédelmi harcok miatt és nem is csupán a 
magyar és az osztrák, valamint orosz seregek ütközetei következtében, de azért is, mert a 
helyi románság kihasználva, hogy a csatába vonult férfiak után védtelenül maradtak a falvak, 
rablóportyákkal égette házaikat, s öldöste a barcasági magyar települések lakosságát. 

1848-ban megszűnt ugyan a tíz falu népének feudális kapcsolata Brassóval, de a város 
később is nagy szerepet játszott életükben. Piacaira hordták termékeiket, s egyre többen 
munkahelyein keresték kenyerüket. De még ez sem volt elég a barcasági magyar falvak 
megélhetéséhez, ezért a XIX. század második felében és századunk elején a bétfalusi csángók 
tömegesen kerestek munkát a török fennhatóság alól felszabadult Romániában, különösen 
annak gyors fejlődésnek indult fővárosában, Bukarestben. Nagyszámú barcasági csángó 
fuvarozot t , ácsolt, kézműveskedett , szolgált a fiatal román állam fővárosában. 

A csángó öntudat 

„Hiétfaluba' miég az iég es kiék." így „csúfolják" a közeli Háromszék székely lakosai a 
másság hangsúlyozásával a hétfalusi csángókat, övéktől eltérő beszédjükért . S valóban, az 
eredetileg tú lnyomórészben székely eredetű barcasági magyarokat tör ténelmük során 
többféle népi hatás érte. Elsősorban földesuraik, a brassói szászok, újabban pedig a falvaikba 
betelepült románok részéről. A szász hatás az evangélikus vallás felvételén kívül elsősorban a 
hagyományos építkezésben, festett bútoraik motívumaiban és a női viselet néhány elemében 
mutatkozik meg. Ezzel szemben folklórjuk és díszítőművészetük, különösen szedettes 
technikával készült szőtteseik megőrizték az eredeti motívumvilágot. 

A románok nagyobb számban a XIX. század során költöztek be a barcasági csángó 
falvakba, főként a Havasalföldről. Kései érkezésüket mutatja, hogy vallásuk nem görög 
katolikus, mint az erdélyi románság többségéé, hanem görögkeleti. A múlt század második 
felére számuk már megközelítette a magyarokét (táblázat). A hétfalusi románok elsősorban 
pásztorkodással foglalkoztak. Mokánoknak nevezik őket s hatalmas nyájaikkal még a múlt 
században is rendszeresen bejártak telente legeltetni a román fejedelemségek területére. 
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Eljutottak Dobrudzsába, Besszarábiába, csak nyáron tértek vissza a falvaik feletti havasokba. 
A kiterjedt állattartásból sokan közülük jelentős vagyonra tettek szert. 

Az idegen hatások mellett a Barcaság magyarságára erőteljes kulturális befolyást gyakorolt 
a székelységgel való rendszeres érintkezés. Mivel művelődésbeli sajátosságaik sok tekintet-
ben megkülönböztet ték őket más magyar népcsoportoktól , kialakult körükben egy jellegze-
tes csángó tudat. Megfigyelhető ez az identitás néhány olyan mondókában, amelyből 
kitetszik, hogy - ha a kötekedés szintjén is, de - többre tartják magukat a székelyeknél, akik 
pedig előszeretettel emlegetik, hogy székely szarta, a magyart. A hétfalusi csángók azonban a 
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A tízfalu lakossága nemzetiség és vallásfelekezetek szerint1 

(az 1871 -i hivatalos népszámlálás alapján) 

Község neve 
ház-
szám férfi nó római 

kat. 
görög 
egyes. 

görög 
nem 

egyes. 
ágost. 
evang. 

helvét 
hitűek 

unitá-
rius 

izrae-
lita 

össze-
sen 

írni, 
olvasni 
tudók 

csak 
olvasni 
tudók 

Hosszúfalu 1881 3372 1292 175 1 4954 2460 65 3 6 7664 2132 302 
Csernátfalu 729 1413 1627 94 2 1350 1543 31 3 17 3040 834 102 
Türkös 945 1802 2073 178 - 2069 1603 25 - - 3875 884 216 
Bácsfalu 479 942 1122 43 1 1029 977 14 - - 2064 335 185 
Zajzon 313 696 662 54 - 300 995 4 3 2 1358 592 27 
Pürkerecz 468 988 1055 5 - 845 1177 16 - - 2043 439 45 
Tatrang 681 1423 1611 24 - 1033 1941 20 1 15 3034 1009 343 
Krizba 444 854 859 17 - 525 1166 5 - - 1713 446 247 
Apácza 374 817 846 19 - 319 1309 5 3 8 1663 95 427 
Újfalu 256 529 587 3 - 228 877 8 - - 1116 274 66 

6570 12 836 14 734 612 4 12 652 14 048 193 13 48 27 570 7040 1960 

'Már most nemzetiségek szerint osztva fel: A katolikus, ágostai, helvét, unitárius és izraelita 
kizárólag magyarnak vehető lévén, a tíz faluban a magyarok létszáma tesz 14 914 lelket. A görög 
egyesült és nem egyesült mind oláhnak vehető lévén, a tíz faluban az oláhok létszáma tesz 12 656 
lelket. Az írni-olvasni nem tudók száma 18 570 tesz ki, ami a gyermekek és nőkön felül, fájdalom, 
legnagyobb részben az oláhokra esik, mert a magyar férfi népesség közt nagyon kevés van olyan, 
ki írni, vagy legalább olvasni nem tudna. 

székelyeket is lebecsülik egy kicsit. „Csíki - Bocskorát elcsípi." Vagy: „Háromszék i - N e 
higgy néki!" 

Más, csángónak (vagy annak is) nevezet t népcsopor tunkka l szemben a hétfalusiak nem 
szégyellik, nem tagadják le, szemükben nem lekicsinylő a csángó megjelölés. Ön tuda to san 
vállalják csángóságukat . A két vi lágháború közöt t megjelent magyar nyelvű evangélikus 
k iadványok a Csángó kalendárium nevet viselték, énekkaraikat csángó dalárdának nevezték. 
Csángó mivol tuk vallása azonban sohasem feledtette velük magyarságukat . 

A megélhetés lehetőségei 

Barcaságban a kevés föld és a zord éghajlat miatt a lakosság nem tudot t kizárólag a földből 
megélni. Ezért szinte minden falunak megvolt a paraszti munka mellett a maga saját 
„kiegészítő tevékenysége", s e téren a falvak Között természetes munkamegosz tás jött létre. 
Ezeknek a foglalatosságoknak a jellegét alapvetően két kö rü lmény határozta meg, egyrészt a 
közeli Brassó felvevőpiaca, másrészt pedig a Kárpátok szorosain át zajló kereskedelem, 
fuvarozás . A barcasági szekeresek Bécstől Konstant inápolyig járták a térséget, ami nemcsak 
jó keresetet jelentett s zámukra , de egyben világot látottá is tette őket . 

A barcasági falvak magyar lakossága a földművelésen és az állattartáson kívül a következő 
foglalatosságokat űzte . Négyfa luban szekerességgel keresték a kenyerüket , elsősorban pedig 
a híres és különösen a szász vidékeken keresett festett b ú t o r o k készítésében jeleskedtek. A 
pürkereciek mészégetéssel és az égetett mész értékesítésével foglalkoztak, s különösen 
el ter jedt volt kö rükben a szedettes szövés, amivel a brassói és a távolabbi szász települések 
igényeit is kielégítették. Barcaújfaluban a fazekasság volt a legáltalánosabb kiegészítő 
tevékenység, úgy is „csúfol ták" őket a szomszédos falubeliek, hogy „Újfa lus i csángók — 
cs iporkacsinálók". Kr izbán a habkőki termelés és a szalmafonás , Apácán pedig a hagymater-
melés és a mészégetés révén jutot tak egy kis bevételhez. 

Mindezen foglalatosságok ellenére a tíz falu népe igen nehezen élt. Erdeikre és havasi 
rét jeikra a brassói szászok vetettek szemet . Pedig korábban jól jövedelmezett a Brassóba való 
tűzifaszállítás. A másik fő megélhetési for rásuk a gyümölcstermelés volt, ez iránt is nagy volt 
a kereslet a brassói p iacon. A lakosság jelentős részének mégis el kellett vándorolnia , hogy 
m u n k á t keressen. Korábban elsősorban Brassó, majd Bukarest szívta fel a „fölösleges" 
munkae rő t , ma pedig szinte egész Románia területén találni barcasági magyarokat . 

1 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása VI. Barcaság. Pest, 1871. 131. old. 
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Tatrangi boricások (Halász Péter felvétele) 

Különös népszokások 

A hétfalusi csángók nyelvjárása, mesevilága, gyermekjátékaik és dalkincsük értékes 
sajátosságokat hordoz, viszonylagos elzártságuk miatt a magyar népi műveltség igen régies 
rétegeit őrizték meg. Népszokásaikról , mint a Gergely-járás, a zöldfaállítás, a búzakoszorú-
vivés, Seres András közöl részletes leírást.2 Ugyanott olvashatunk a román hatásra utaló 
fortátság szokásáról, a legények közötti , a moldvai leánybarátsághoz, a mátkaváltáshoz 
hasonló műrokonsági jelenséggel. 

Leginkább azonban két olyan népszokás ismeretes a körükben, ami ebben a formában a 
magyar nyelvterületen máshol sehol sincs meg. 

Az egyik a borica tánc, ami a régi európai réteghez tar tozó körtánc elemeiből építkezik. 
„Boriczának nevezték azon körtánczot - írja Orbán Balázs mely régi eredeténél és 
ritkaságánál fogva a nép mulatságának fénypont já t képezte és annak különös jellemző színt 
kölcsönzött . A legények már netekkel a farsang előtt megtették az előkészületeket; 
vasárnaponként összegyűltek és gyakorlatokat tartottak. (...) 

A boriczások minden udvarba ugrásokkal mentek be egymás után egyenként. Az ugrások 
a zene tactusára történtek. Előugrált a két vezér egész az udvar kellős közepéig, körülöttük a 
többi boriczások tágas kört alakítottak, úgy hogy a két vezér a kör közepébe jutott . Most 
kezdődöt t meg aztán a boricza, ez a szemet, lelket egyaránt gyönyörködte tő ősi táncz, 
melynek zenéje nagyon egyszerű, de előadása nehéz és valami rendkívüli." 

„Szertartásszerű tánc, erős dinamizmus jellemzi, a táncosok valósággal vetélkednek a szép, 
délceg, férfias mozdulatokkal" - írja Seres András, Barcaság folklórjának kutatója.5 A 
hagyomány szerint II. József 1785-ben vad, katonás jellege miatt betiltotta a boricát, ezért 
csak a három félreeső faluban: Tatrangon, Zajzonban és Pürkerecen maradt fenn. Régebben 
egész farsang alatt, manapság már csak karácsony másnapján járják ezt a szép legénytáncot. 

A másik sajátos népszokás a kakaslövés, ami a barcasági falvak közül ma már csak Apácán 
él. Összefüggő dramatikus játék, versekkel, párbeszédekkel, e célra készült kakaslövő 

2Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Kriterion. Bukarest, 1984. 
355—481. old. 
3 Ugyanot t , 418-419. old. 
4Orbán Balázs: I. m. 148. old. 
^Seres András: I. m. 371. old. 

26 



íjaspuskával. Az első világháborúig élő, azóta már csak táblára festett kakas a célpont. 
Régebben húsvét harmadik napján, ú jabban az első napon tartják az ünnepséget , ami 
lényegében három részből áll: az első a zenés felvonulás, a második a párbeszédes, verses 
színdarab előadása, a harmadik pedig a kakasra, illetve annak képére való célbalövés. ' 

E lgondolkodta tó , hogy a barcasági magyar falvak két, mai napig fennmaradt , különösen 
jellegzetes népszokása egyaránt katonás jellegű, fegyveres „játék". A boricát a vezénylő 
vatáb pa t togó vezényszavaira járják, a kakasra pedig íjaspuskával lőnek. Mindez aligha lenet 
véletlen, hiszen a barcasági magyarok hosszú évszázadokon keresztül határőrzéssel megbí-
zott , ka tonarendű emberek voltak, mielőtt a szászok jobbágyai lettek volna. 

„Sokat kívánj, kevéssel elégedj!" 

A barcasági falvak lakosságának az u tóbb i két esztendőben, ha nem is a szükséges és 
kívánatos mértékben, de ismét megadatot t , hogy a maguk kezébe vegyék sorsukat . 

A települések városszéli helyzetéből következnek jelenlegi állapotuk jellegzetességei is. Az 
1960-as évek eleién az általános kollektivizálás attól a kevés földtől is megfosztot ta őket , amin 
addig gazdálkodtak; az erőltetet t és külterjes iparosodás pedig náluk is szivacsként szívta föl 
a fö ld jüket vesztett embereket . A barcasági falvak lakosságának munkaképes része bejáró, 
ingázó lett, ahogyan ők mond ják : navétázik. Ez a mindössze 15-20 km-re lévő Brassó 
városába nem jelent kü lönösebb gondot , sőt az ingázók jelentős mértékben élvezhették a 
városok viszonylag jobb ellátásának előnyeit , anélkül, hogy megszenvedték volna a városban 
lakás hátrányait . Mégis nagyfokú kiszolgáltatottságot jelentett a városi munkahe ly , mert 
amikor leálltak a nagy, gigantomániás építkezések és elkezdték bezárni a veszteséges 
üzemeket , elsősorban az ingázók kerültek az utcára. A városi munkalehetőségek megcsappa-
nása pedig rászorítja az embereket , hogy ismét a földből próbáljanak megélni. Ennez és a 
magyar művelődés feltételeinek javításához megkísérlik feltámasztani a civil társadalom 
egykor virágzó szervezeteit. 

'Ugyanot t , 396. old. 
'Külföldi bankszámlájuk: Banca Comercialá Romána. Bra$ov 47.21.0.16.00.270 prin Banca de 
Corner; Exterior. Con t 53.31.065. 
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Gazdakörök alakulnak, amelyek jogi tanácsadást nyúj tanak, géphasznosítási szövetkeze-
tet szerveznek maguknak. A Zajzoni Rab István helyi születésű költő nevét viselő gimnázium 
fenntartására és rendbetételére Barcasági Csángó Alapítványt hoztak létre.7 Énekkaraik, 
színjátszóköreik is újjáalakulóban vannak. 

Barcaság több mint húszezret számláló magyarsága folytatni kívánja ezeresztendős 
történelmét. 

Halász Péter 

Farsangi fahúzás Alsóőrben 
Korábban a farsang nemcsak a vidám mulatságok, bálok, hanem a házasságkötések, 

lakodalmak időszaka is volt. Az az eladósorban lévő lány, aki húshagyókeddig nem ment 
férjhez, kimaradt a farsangból, a nagyböjtben egyáltalán nem, legfeljebb a húsvét és pünkösd 
közöt t i zöldfarsangban számíthatott arra, hogy feleségül kérik. Ezeket a lányokat a városrész 
vagy a falu legényei húshagyókedd vagy hamvazószerda reggelén a tuskóhúzáss-A tréfálták 
meg. Konyhaaj tójuk kilincsére észrevétlenül egy nagy fatuskót kötöttek, majd bekiáltottak a 
lányért: „Lidi, gyere ki!" A legénycsapat jól mulatott azon, hogy a konyhaaj tó nyitásakor a 
lány meghúzta a tuskót. Ráadásul: „Húshagyó, engem itthagyó!" kiáltással fogadták a 
p i ronkodó vagy a dühtől szi tkozódó lányt. A farsangi tuskóhúzás szokását Székesfehérvár-
Felsővárosból, a Fejér megyei Pákozdról , Kajászóról, Gyúróró l , Tácról, Sárbogárdról és 
Vajtárói ismerjük. A „vénlányok" kicsúfolásának, a lakodalom elmaradása miatti szemrehá-
nyásnak ez még aránylag egyszerű, szerény formája. 

Nyugat-Magyarországon, főként Vas megye magyar, német és szlovén településein a 
farsangi lakodalmak elmaradása húshagyókedden a rönkhúzás, fahúzás keretében történő 
álesküvő megrendezését vonta maga után. A szokásról a Rábavidék című újság 1922. március 
5. számában a következő híradást olvashatjuk: „Farsangvégi törzsökhúzás. A határ menti 
német községekben szokásban van, hogy ha a farsang folyamán nem kötnek egy házasságot 
sem, a legényeknek nagy farönköt kell a faluba bevontatniok. Rábakisfaludon az idén esett 
meg szégyenszemre ez az eset, és a kisfaludi legények húshagyókedden két nagy fatörzsöt 
vontattak be a zsidai erdőből. A dolognak persze nagy mulatozás lett a vége." Az őrségi 
Viszákon 1982-ben rendezett rönkhúzásról a Népszabadság tudósítója is részletesen 
beszámolt. Megemlítem, hogy a viszáki fiatalok 1987 farsangjának végén Szombathelyen is 
megrendezték a rönkhúzást : a felvonulás a város utcáin, a tréfás esketés, a lakodalom és a 
rönk elárverezése a Vasi Múzeumfaluban zajlott. 

Él a farsangi rönkhúzás szokása a burgenlandi németek, magyarok és horvátok körében is. 
Az osztrák televízió híradása szerint 1987-ben a Németú jvárhoz közeli Hárspatak német 
községben rendeztek rönkhúzást . Magam az utóbbi évtizedben több alkalommal, legutóbb 
1987-ben a szombathelyi Savaria Múzeum támogatásával, néprajzi gyűj tőúton jártam az 1921 
előtt Vas vármegyéhez tar tozó burgenlandi Felső-Örségben, anol a magyarok farsangi 
fahúzását a helyszínen tanulmányozhat tam. 

Farsanghétfői/<?A«zásra, egy legénynek a község főterére vontatott , feldíszített fenyőfával 
való mókaházasságára a burgenlandi Felső-Örség magyar népénél is abban az esetben kerül 
sor, ha a községben a farsangban nem történt házasságkötés. Felsőőrben 1905-ben, 
Alsóőrben 1908-ban, 1924-ben, 1964-ben, Öriszigeten 1933-ban és 1937-ben rendeztek 
fahúzást. 

Az 1924 farsanghétfőjén rendezett alsóőri fahúzás főszereplői ma már nem élnek, ezért az 
eseményt három résztvevő: Kós Géza és felesége, Seper Erzsébet, valamint Györög János 
visszaemlékezése alapján muta tom be. Az 1924. évi farsangban Alsóőrben nem volt 
házasságkötés, ennek emlékére rendezte meg a fiatalság a fahúzást. E rdődy Gyula, 
vasvörösvári gróf őrállási erdeiéből egy nagy fenyőfát a jándékozott az alsóőri legényeknek. 
A kidöntöt t fa ágait levágták, csak a csúcsán hagytak néhány ágat. Törzséről a héjat 
vonókéssel megtisztították, lehúzták. Az urasági erdő Alsóőrtől 3 km-re volt, ezért a község 
egész fiatalsága segített a kidöntöt t fát a faluba behozni. Törzse alá elöl egy kocsielejét tettek 
a Kocsirúddal együtt. A rúd mellé lovakat kötöttek, de a fatörzsre keresztbe kötözöt t karókat 
megfogva a legények is segítettek a fa vontatásánál. Farsang utolsó szombat ján a felső 
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