
Szülőfalum, Tatrang 
Családomról 

Szülőfalum: Tatrang, Brassó megye területén a hét barcasági csángó falu egyike, románul: 
Tarlungeni, németül Tatrangeni. Szomszédai: Zajzon, Pürkerec, Hosszúfalu, Brassó. Sajátos 
világ, mert három különböző életmódban élő, különböző hagyományt ápoló nép: románok, 
magyarok és cigányok lakják a vármegyét Tatrangon A magyarok jól beszélik a románt, a ro-
mánok közül a vegyes házasságban élők a magyart, a cigányok mindkét nyelvet beszélik, ci-
gányságuk életmódjukban rejlik. 

Tatrang a Bodza és Ósánc között terül el, nincs messze a Tömösi szoros sem. Télen hide-
gebb van mint Erdély más területein, nyáron sokszor beszorul a meleg, sok a köd, a szép he-
gyek nem mindig láthatók, gyakoriak a viharok, záporok. Huzatos hely. Négy-öt szoros, hágó 
(Bodza, Ósánc-Garcsin, Tömös, Törcsvár) torkollik e tájra, húzza, fújja a különféle szeleket té-
len, nyáron egyaránt. Kendő, sál mindig kellett a csomagba, ha dolgozni, vagy kirándulni 
mentünk. 

Szüleim két hold mező (szántó) és öt szekérre való kaszáló területtel indultak, mikor össze-
házasodtak. Édesapám - a legkisebb lévén az ötgyermekes családban - maradt a családi ház-
ban. Édesanyám pénzbeli hozományából „kifordította" (kifizette) a bátyjai részét. így a le-
génynek járó ökör-szekérrel és gazdasági félszereléssel, 1 hold földdel és 3 szekérre való ka-
száló területtel rendelkezett. Édesanyám hozománya 3 darab föld, 2 szekérre való kaszáló te-
rület, valamint a leánynak járó szobabútor, konyhai felszerelés, kelengye - sok szép 
szőtemény - és egy fejőstehén volt. Elinduláskor nem sok, de szeretetben elég is. 

Édesapám a hajnal első fényeivel kelt, mert a harmatos füvet - különösen, ha az „kecske-
szakállas" volt - jobban vágta a kasza. Amikor mi felkeltünk, ő már kissé fáradt is volt, ebéd 
után rendszerint szundított egy keveset. Mikor 4-5 évesek voltunk, édesapám kétágú fából kis 
favillát faragott. Megmutatta, mit kell vele csinálni: „Én kaszálok, te utánam elteríted a ren-
det". Megmutatta, hogyan kell jobbra-balra dobni, szórni a füvet. Ezt „berzselés"-riek nevezte. 
Sokszor olyan vastag volt a rend, hogy nem lehetett „berzselni", hanem kicsidenként rázogat-
ni, forgatni kellett. Aztán, később jófogású, kis villát vásárolt, amelyért valósággal versenyez-
tünk testvéremmel, hogy ki dolgozzék elsőként naponta vele. Erdő szélén, bokor alján, ha ep-
ret talált édesapánk, azt csokorba kötötten, kalapjába tűzve hozta, és szeretettel osztottál el le-
ánykáinak. Máskor vadméhek fészkére talált, lopva hozta el tenyerében a kis lépes mézet. Er-
dőről hazafelé menet, alig vártuk, hogy a hideg kúthoz érjünk, és friss, hideg vizet ihassunk. 
Szokás szerint az edényeket az iszákban a szekérderekába a széna közé tették, hogy ne zörög-
jenek. Mi nagyon szomjasak voltunk, de nem volt pohár, sem csupor, amiből ihattunk volna. 
Édesapánk kalapjában hozta fel a vizet a szénás szekér tetejére, milyen finom volt az a víz! 

Édesapán kaszálóhelye a Csiligás és Kü(s)Zajzonban volt, no meg a hegyen egy kis „darab-
ka", amelyet széna fogytán reggelibe lekaszált. A kasza nyelével el is berzelte, délután kimen-
tünk, megforgattuk, estére feltakartuk. Legtöbbször félszárazon meg is ették ökreink, melye-
ket mindig nevükön szólítattunk: Vidám, Rigó, Jámbor, Bodor, Gyuri, Piros nevűekre emlék-
szem. Ha valamelyik nem tudta „felvenni a kérőjét", nem tudott kérődzni, sós tárkonyt etet-
tek velük. Nem mindig lehetett sarjút kaszálni, ilyenkor leetettük. Egy nyári vakációban a 
Mart oldalban etettem az ökröket, így olvastam el Harsányi Üstökös című regényét. 

1933-1937 között elvégeztem az I-IV. osztályt, négy tanító tanított, Szórádi Blanka tanító-
nőmet elvágták a nyelvvizsgán, ő t egy román tanító követte, majd Szórádi Rózsika. AIV. ele-
miben újból férfi, Zsigmond István tanított. Románul tanultunk mindent, csak az első osztály-
ban volt kétnyelvű az egyetlen tankönyvünk. Hogy megtanuljunk írni-olvasni magyarul, a 
szülők külön órákat fizettek a román vizsgán elvágott tanítónőnek, akit nagyon szerettünk. 
Az V. osztályba egy olyan román tanítónőhöz kerültem, aki egy osztálykézimunka miatt ke-
gyetlenül megvert. Sírva mentem haza, s iskolába többé nem mentem. Szüleim kifizették a 
büntetést, s kimaradtam három évig. 1937-1940 között az erdő-mező volt az iskolám. Fújtak 
már a háborús szelek. Édesapámat több kortársával együtt munkaszolgálatra vitték. Csak az 
kapott nyári felmentést, aki fokozottabban belekapcsolódott a cukorrépa-termesztésbe. Azt 
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kapálni „egyezni" kellett. Akkor már testvérem és én, egy-egy napszámos dolgát el tudtuk 
végezni. Sokszor versenyeztünk is testvéremmel. Ő kisebb volt mint én, de erősebb. 

Szüleim beszélgetéséből egyszer azt hallottam, már van annyi földünk, amennyit meg tu-
dunk dolgozni, Sárinak is ki tudják adni a három darabot férjhezmenetelkor. „Adjuk Katit ta-
nulni." Csak sejtettem, hogy ez mit jelent, titokban egy kicsit örültem. Édesanyám elemi isko-
lás társaimtól és tanítóimtól is kapta a biztatást. Azon a nyáron még takartam a sarjút a 
Hegymegett, - nagyon szerettem a sarjúcsinálást. 

1940 őszén kezdtem a középiskolát, de míg ki nem ástuk a pityókát, nem mehettem be a 
brassói Szeretetházba, a Református Leánygimnáziumba. Nagy hiánnyal indultam. Három 
évig csak a templomi énekeskönyvből és a Bibliából olvastatott édesanyám téli estéken, ami-
kor nem kellett fonni a kendert, amiből a testvérem szép dolgokat szőtt. Örültem, hogy fel-
sőbb iskolába járhatok, de az öröm mellett fájó érzés is volt bennem. El kell hagyni az otthont, 
el kell válni testvéremtől és a szomszédban lakó elemi iskolás társaimtól, akikkel néha nagyon 
jó volt a Tatrang hideg vizében lubickolni. Szép fehér kavicsokat kerestünk, azokkal 
pittyköveztünk. A földre kockákat rajzoltunk, lapos kővel sorra versenyt játszottunk, sokat lab-
dáztunk, ugráltunk kötélen. „Bújócska" előtt kiszámoltuk a hunyót: em-tem ti-na szó re-ke ti-na, 
szó re-ke-ti-ki taka, elem belem bussz! A végén, amikor alkonyodott „dögé"-vel búcsúztunk: dö-
ge-döge, aludjál jól szeretó'dvel. Ha ezt hangosabban mondtunk, édesanyám éppen az udvaron 
lévén, ő is bekapcsolódott a játékba: „Adok én nektek szeretőt!" Ilyenkor jó volt gyorsan be-
menni, nehogy kikapjunk vacsora előtt. 

Nehéz volt a gyermekkorom! Az idő múlásával megszépül és drága kinccsé, értékké válik. 
A jó még jobb lesz, a rossz sem megy feledésbe, de már nem fáj úgy, mint akkor. 

A szülői ház egy szerény, templom melletti kis falusi ház. Eresz, ahova beléptünk (benne ke-
mence), balra a szoba, jobbra a kamara, alatta pince. A ház falához épült a kőből rakott csűr, az 
„odorral", amelyben mindig szénát tartottunk. Taposva, mindig tele, bejáró fölött fenyő-
rudakból kikészített állás volt, amelyre sarjú, lucerna, mindig a finomabb takarmány féle ke-
rült. L-betű alakban épült melléje az istálló, szintén kőből. Egy pár ökörnek, a tehénnek és 
borjának, két disznónak volt hely benne. Télen a bárányozó juhok is itt teleltek. Az istálló fö-
lött volt az alomnak való szalma. A kalászos gabonának csűrt béreltünk, ahol rendszeresen 
csépeltünk. A lencsés szalmát és polyvát hetente szállítottuk haza, ez répaszelettel együtt, téli 
eledel volt állatainknak. A juhoknak, tyúkoknak külön volt a „lakásuk", pajtájuk. 

Apám, Fejér András (Fejér Samu és Csórik Ilona fia) barátkozó természetű, édesanyám Jó-
nás Kata (Jónás András és Csere Kata leánya) zárkózottabb természet volt. 1940-ben a II. bécsi 
döntés után bizonyos ideig át lehetett települni a visszatért Észak-Erdélybe. Édesanyám - ta-
lán értünk, a gyermekek jövőjéért kívánta volna ezt, de édesapám nem értett vele egyet. Ő 
nem tudott megválni a falutól, ahol rokonai és barátai éltek. Sokat vívódtak. Éjszakákon át 
tartó-, aggódó beszélgetéseiket vissza-vissza hallom. Édesapám akarata győzött. Édesanyám 
bánatát így jegyezte le: „Bánt a rabság, éltet a szabadság, de mit ér a szabadság, ha odaát jöve-
vény vagyok már." Édesapám pedig ezt mondogatta: „Jobb kicsi gazdának, mint nagy szolgá-
nak." Akkor édesanyám újból elővette a kicsi nemzeti színű szalagdarabkát, könnyes szem-
mel megsimogatta, csókolgatta, és zokogva mutatta és mondogatta az ország vármegyét áb-
rázoló térképet, majd gondosan visszacsomagolta, minket pedig figyelmeztetett, hogy amit 
láttunk, arról beszélni nem szabad, mert őt elviszik a csendőrök és bezárják. Nem felejtem el 
1940. augusztus 30-át, a II. bécsi döntés napját. A faluban akkor négy-öt rádió ha volt. Rádió-
hallgatásból jött haza Dinka néni, aki szomorúan mondta: „no, leánka, itt maradtunk, soh'se 
leszünk magyarok". Éppen akkor jött a Bucsu nevű cigány is, aki összeverte tenyerét, tapsol-
va mondta: „ce bine imi pare, cä suntem romäni" (milyen jó, hogy románok vagyunk). 

Ezen a napon szüleim szénáért voltak az erdőn. Hazaérkezésükkor én is szomorúan 
mondtam: „itt maradtunk". Azon az éjszakán Muszka asztal fölött, a Bikkos tetején félkörbe ül-
tetett fenyőfák egyikére valaki három méteres magyar zászlót helyezett, s lefelé jövet ágait 
mind lenyeste. Félnap lobogott, de nem látszott Kökösig - az új határig - , s délután a hatóság 
a fát tövestől kivágatta. Édesapám katonai behívót kapott. Hónapokig fát vágott a 
Babarunkában, levélben jött a versszerű híradás: „Mnnnstira alján Dámbovifa part ján negy-
ven csángó őszül, furniculár épül." Mikor hazajött sokadmagával jött, a sok tetűtől alig tud-
tunk megszabadulni. 
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Édesanyánk féltve szeretett, gondosan és szigorúan nevelt. Vigyázott, számba vette, hogy 
mit tanulunk, tanult is velünk, hogy nekünk könnyebb legyen az iskolai lecke. Rászoktatott a 
napi házimunkára, és megmagyarázta a háztartás titkait. Édesapánk sokat dolgozott. Ő meg-
kereste, előteremtette az élethez szükséges anyagiakat. Édesanyánk mindenre kiterjedő figye-
lemmel, ötletesen osztotta be a keveset is, tőle tudom: „egyél meg ma egy ökröt (vagy árát), 
holnap úgyis éhes vagy". A lelki igényekről sem feledkezett meg soha. Családi békétlenség 
idején testvéremmel együtt szenvedtünk. Mindkettőjüket egyformán nagyon szerettük. 
Összekötő kapocs voltunk számukra. 

A szülői házban édesanyámtól tanultam: „Zágon felé mutat egy halovány csillag", vagy 
hogy „ki volt Körösi Csorna Sándor?" - »Egy ügyes, székel legénke, aki elindult megkeresni 
Ázsiában a magyarok őshazáját«. Akkor még nem tudtam hol, merre van Zágon és Csoma-
kőrös! Itt Háromszéken megtanultam, itt lettek számomra valóságos zarándokhellyé. 

Látom a szomszédokat. Szemben Csabai Mártonné Sára Kata néni. Sokszor jött kölcsön tojá-
sért, pénzt kérni, még a téli tüzelőt is mindig tőlünk vásárolta. Dudás István bácsiék Bukarest-
ben szolgáltak, de Ibi lányuk iskolapadtársam volt. A harmadik, szemben levő szomszéd a 
Dinka család, Mihály bácsi sok éven át a falu bírója volt. Felesége, Bajor Anna, tizenhat gyer-
meket szült. Közülük tizenegyet ismertem. Mellettük a Községháza volt, mi csak irodának 
mondtuk. 

Édesapám nagyon korán 1964-ben, 64 évesen, férjem Balka Zoltán református lelkész 
1975-ben, 43 évesen, anyám 1992-ben 90 évesen, testvérem 1994-ben 65 évesen halt meg. Test-
vérem férje két hét múlva követte testvéremet. Nagyon egyedül, családtalanul maradtam 
Ezért tudom értékelni a család életét, fontosságát, szükségességét. 1947 őszén a Székely-
udvarhelyi Református Tanítóképzőben vallástanárom Molnár Margit azt a feladatot adta, 
hogy az ifjúsági imahét keretében előadást tartsak: „Hogyan él a keresztyén család" címmel. 
Tudom, hogy nem volt könnyű a feladatom, többen tudták akkor már rólam, hogy én is több-
gyermekes anya kívánok lenni. Aztán igaz lett az én életemben is, hogy „Nem azé, aki akarja, 
sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené." (Róma. 9,16.) Lekötött a gyülekezeti mun-
kám, nem volt idő a magam bánatával, özvegyi gondokkal bíbelődni. A gyülekezet gyerme-
keit szerettem, élveztem ragaszkodásukat, mégis néha-néha fájt az egyedüllét, különösen 
testvérem halála rendített meg. Fájt, hogy a szülőfalumban nincs ki haza várjon. 

Az én falumban, de az egész hétfalusi Csángliában ismeretlen volt a ma annyira divatossá 
lett válás. A gyermek, mint összetartó kapocs, tíz éves kora után szinte munkatársa volt a szü-
lőknek. Szinte ismeretlenek voltak a szellemi-testi fogyatékosok. A falumban egy néma ember 
volt, aki hajnyírással kereste a kenyerét, soha senki nem vetette meg, szüleivel maradt, majd 
azok halála után, testvére családjával a családi házban lakott élete végéig. Szegény emberek 
voltak, de nem koldusok, kéregetett egy-egy cigány, inkább téli időben. Édesanyámnak voltak 
szegényei: Pál Péter mápó, aki vak volt, kenyérsütéskor friss kenyérkét, disznóöléskor kósto-
lót, húsvétkor piros tojást is küldött neki. Ugyanezt tette pipás mányival is, aki magányosan 
élt. Munkácsi Mihály „Rőzsehordó" festménye jutott eszembe, amikor egyszer megláttam, 
hogy a hátán cipelte a faágak kötegét. Bóodi János harangozót is sokszor megkerestem, aki 
édesanyjával egy kis hegyoldali zsákutcában lakott. Ezek a szegények, tanulásom ideje alatt 
mind meghaltak. A kollektivizálás után már nem nagyon jutott adakozásra. 

A család életében láthatatlanul indult meg a változás, talán már a II. világháború után, fő-
leg a társadalmi változásokkal. Azokban az 1940-es években én ezt gyermek szívvel, diák 
ésszel nem is észleltem, örültem a vakációnak, részt vettem az erdei szénacsinálásban, mezőn 
a gabona behordásában. Családunkban minden a régi menetben haladt. Másfél évig abban az 
iskolában jó volt tanítani, még ha minden másképp volt is kötelező, mint ahogyan a 
Székelyudvarhelyi Református Tanítóképzőben elképzeltem az 1948-as tanügyi reform előtt. 
Az egyházam iránti szeretet, az előállott lelkészhiány, és Mezei István tatrangi lelkész buzdí-
tása késztetett arra, hogy a tanulás további útjára lépjek. 1950. január 18-án a Kolozsvári Re-
formátus Teológia hallgatója lettem. A teológiai tanulmányok ideje, ifjúságom legszebb idejé-
nek mondható. A teológus években sokat szolgáltam a sorra megüresedő gyülekezetekben. 
Ezek mind sok örömöt nyújtottak. Az 1956. október 15-én kezdődő sepsiszentgyörgyi szolgá-
latommal új szakasz kezdődött életemben. Nagy szórványterület tartozott hozzám, aminek 
gondozása sok utazást, otthontól való távollétet követelt. A sok tennivaló, gondok, nem várt 
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kérdések megoldása éltetett, sürgetett. Nem volt időm önmagammal törődni, bár édesapám 
halála bánattal töltött el. Erre az időre esik férjhezmenetelem. Férjem, Bajka Zoltán a három-
széki Alsócsernáton a református gyülekezetnek volt a lelkipásztora. Örültem, hogy munka-
körömet megtarthattam a házasságban is. Hálás voltam, hogy a nehéz gyermekkor utáni szép 
ifjúságomat felváltotta az asszonyi sors, megszámlálhatatlan tennivalójával. Két parókián él-
tem. Ha fáradtan érkeztem Szentgyörgyre, pihenten tudtam hazamenni a szép csemátoni pa-
rókiára, és fordítva. A falusi templom körüli park, a gyümölcsös, a tornácon való olvasás sok-
szor nyújtott kellemes perceket, felüdülést. Sajnos, nem gyermekáldással termékeny a házas-
ságunk. 

„Szülőföldem szép határa" 
Tatrang nevének írásos említése először 1427-ben fordul elő, mint a Csernátfalusi Szent Mi-

hály egyházközség leányegyháza, Zajzon és Pürkerec mellett. Neve azonos a település mellett 
folyó hegyi patakéval. Sebes folyású, hegyek közül szabadult víz ez, mely sziklák letöredezett 
darabjait hozza magával. Ha medre feltelik, új medret ás magának, otthagyva az építkezésre 
alkalmas kavicsot, homokot. A patakhoz Bacsó Anna legendája kapcsolódik. Eszerint Bacsó 
Anna titokban férje látogatására indult, ki juhokat őrzött a havason. Útjában egy idős, ősz em-
ber vihart jósolt, de az öreg tanácsa ellenére tovább ment. A vihar életét követeltre. Férje egy 
szikla alakjában vélte felismerni, bánatában ejtett könnyeiből lett a Tatrang pataka. 

1500-ban Ulászló király oklevelében, mely szerint a hét barcasági falut elzálogosította a 
brassói szónoklat - Tatrank-falva szerepel. 1513-ból való esperesi rendeletben Tatránek néven 
említik, 1625-ben Bethlen Gábor adománylevelében Tatrángh néven fordul elő, ma Tatrang, 
Tarhungeni, Tatrangen. 

1440-1540 között Hunyadi János idejében a falvak népesednek, Pürkerecen templomot 
építenek kőkerítéssel. Közelebb lévén, mint a Csernátfalusi Szent Mihály templom, Tatrang 
népe is idejárt imádkozni. 1513. április 10-én Máté Czeyden feketehalmi pap és a barcai kápta-
lan dékánja építési engedélyt ad a tatrangiaknak kápolna építésére, azzal a feltétellel, hogy a 
dézsmát és egyéb járulékot a Pekaretzi (pürkereci) Mária Magdolna egyház lelkészének ad-
ják, aki tartozik havonta kétszer Tatrangon istentiszteletet tartani, betegeknek a szentséget ki-
szolgáltatni. Minden más szolgálatért a pürkereci pap engedélyét kellett kérni. 

1686-ban Tatrang elválik Pürkerectől és önálló egyházközséggé szerveződik. Első papja 
Budai Ilyés János, Szászbudai Ilyés ügyvéd fia, ki előbb brassói, aztán krizbai iskolamester 
volt. Ismervén a magyar nyelvet, papságra vitethetett. Draut György, brassói főbíró az újon-
nan megalakult tatrangi egyházközségnek és papjának jótevője volt. Alapítvánnyal gondos-
kodott a papok anyagi helyzetéről. Az 1513-ban épült Mária kápolna kicsinek bizonyult, ezért 
1757-ben templomépítésért folyamodtak a tatrangiak. Glosz Péter halogatta az engedély meg-
adását. 1758. június 28-án éjjel tűz pusztított, leégett a fél falu, a templom, a harangláb, a pap-
lak és az iskola is. Bár maguk is sokan hajlék nélkül maradtak, a tatrangiak még abban az év-
ben hozzáfogtak templomuk „kiigazításához". 150 forint a községben gyűlt, Háromszékről 
gabonát küldtek, amiből égett bort főzve pénzzé tették, s a költések fedezésére fordították. A 
barcai magyar falvak is adakoztak. Brassó hatvan forinttal járult hozzá. Miután a község az 
anyagokat meghordatta, a régi templom falait kiigazították, befedték. 1761-ben tornyot is 
emeltek, és Deák György papságában teljesen bevégezték. Sokat áldozott Tsabai Szász Mihály 
nevű gazdag ember, aid a stukatúrát is a maga költségén csináltatta meg. Ez a templom is idő-
vel kicsivé vált, úgyhogy a helyére épült a mostani díszes egyház 1820-ban.1 1886-ban, az 
anyaországi Czékus püspök idejében, a Brassó megyei magyar evangélikusok külön esperes-
ségbe tömörültek. Az egyház önállósulásának jubileumait 1986-ban és 1996-ban is megünne-
pelték a tatrangiak. 

Tatrang történetéhez hozzátartozik az 1848-1849-es szabadságharcban való részvétel is. A 
Barcaság 1848-49 című kiadvány2 a 126. Honvéd zászlóalj vitézeinek névszerinti kimutatása 
116 nevet sorol fel, közülük hősi halált halt 65 férfi. Képviseltette magát a falu az agyagfalvi 
gyűlésen is. Még mindig emlékeznek falumban a „Véres karácsonyra". így él a nép emlékeze-

1 Orbán Balázs: Abarcasági 10 magyar falu leírása. Bp. 1873.167. old. 
2 Hochbauer Gyula, 1999. 



tében az 1848. december 23-i vérengzés, amikor a brassói szászok elnézték, hogy a hétfalusi 
románok a magyarokra törjenek. Mindent, ami értékes volt, magukkal vittek, százharminc 
gazda épületeit felgyújtották. A biztos halál elől sokan elmenekültek. A forradalom és sza-
badságharc idején meglévő nézetkülönbségeket példázza az 1852. évből megörökített temeté-
si beszéd is: Tsabai István temetésén Bednesz György szász pap, az agyagfalvi gyűlésen való 
részvételéért megrótta, mint hazaárulót, ugyanakkor Mátyás István, a pürkereci magyar pap, 
mint jó hazafit búcsúztatta el. A forradalom leverését követő megtorlások Tatrangot sem ke-
rülték el. A megfélemlítés olyan fokát élték át, amely hosszú évtizedekig éreztette hatását. 

Török József idejében, 1886-ban elszakadtak a szászoktól és önálló esperességgé szervező-
dött a Brassó megyei evangélikus magyarság. Szórádi Lajos, akinek négy lánya tanítónő volt, 
az esperességet is vezette. Mezei István 1940. április 2. és 1984 között szolgált, fia: Botond kö-
vette, aki 1986-ban halt meg. Antal László követ, aki 1995. április 23-án hirtelen halt meg. Je-
lenlegi lelkésze Székely Levente. 

Az egyház és iskola kapcsolata mindig fontos volt ezen a tájon. A brassói szászok nagy ha-
tást gyakoroltak ezen a téren is a vidék lakosságára. A brassói vezetőség sokat áldozott a ne-
velés és iskola ügyre, igaz, inkább a szász falvakban. A magyar helységekben még gátolta is a 
magyar nyelvű iskolát. Akik magyar tanítók akartak lenni, azok is a szász gimnáziumban ta-
nultak, nem ismerték meg a magyar kultúrát, történelmet. 1848-1849 után jött a szellemi ébre-
dés. Bartha Károly tanító könyvtárat létesített, megszerettette az olvasást. 1869-ben Eötvös Jó-
zsef kultuszminiszter meglátogatta Hétfalut, „megtört a szászok vaskalapja". Községi iskolák 
alapításában úttörőként küzdött Török József tatrangi lelkész. A Hosszúfaluban létesített ipa-
ri iskolában a tatrangiak is tanulhattak. Legtöbb tanító a templomi kántori teendőket, és az 
énektanítást is végezte. Ilyen tanító volt Pajor Árpád, aki a nagy ünnepek harmadnapi isten-
tiszteletét is elvégezte. Zsigmond István, tanítóm, majd kollegám volt. Kórust, fúvószenekart 
vezetett. 

Halála, de főleg az 1990-es változások után a kulturális élet nagyon elhalványult. Míg az-
előtt kötelező volt a tanügyieknek részt venni a művelődésben, napjainkban ezt senki nem 
végzi. Az egyház tudna ezen a téren is szolgálni, de ez nem szívesen vett ügy. Sok tanügyben 
dolgozó ingázik. Középiskolát végzett fiataljaink közül házasság vagy kinevezés útján más-
hova, idegenben kapnak kinevezést. Akik vegyes házasságot kötnek, az rendszerint népünk, 
egyházunk vesztesége. 

Gazdasági élet 
Tatrangon - általában Hétfaluban - nem voltak nemesek, jobbágyok, vagy zsellérek. Ké-

nyelmes, úrhatnámkodó, dologkerülő ember, még lusta is akadt, de általában dolgos ember a 
hétfalusi csángómagyar. Voltak gazdagok, leginkább a kereskedők között. Ha meggazdagod-
tak cséplőgépet vásároltak, az még jobban segítette a gazdagodásban, főleg, ha maga a gazda, 
vagy a családtagok dolgoztak, irányították a cséplőgép tevékenységét. Ilyenek voltak: Szász 
János, Csere János, Koszta Samu, Sára András - akiket kulák listára tettek, kényszer lakhelyre 
vittek, megszenvedtek. Munkanélküli régen is volt, de ilyennek nem adták férjhez nálunk a 
lányt. Korcsma több volt, mint vegyes fűszer bolt. Ma tizennégy üzlet, hat bár, egy pékség lé-
tezik a faluban. Általában földműveléssel foglalkoztak és ma is ez lenne a főfoglalkozás, de 
sokan dolgoznak Brassóban gyárakban, üzemekben is, ahová autóbusszal, vagy saját kocsival 
járnak az emberek. Létezik a faluban egy kis toalettpapír vágó részleg, a falu alsó végén van 
egy kőőrlő üzem. 

Ma újból vannak gazdag emberek, és szaporodnak a szegények. A kollektív nyugdíjból 
nem mindenki tudja megműveltetni a földjét. Sokan elkeseredetten eladják földjüket és idege-
nek vásárolják meg. Elszaporodtak a dolgot nem szerető emberek, de főleg a cigányok, akik a 
falu szélén, a Tatrang vize mellett laknak. 

Születés és halál 
Bölcső és koporsó még akkor is közel van egymáshoz, ha a kettő között hosszabb idő telik 

el. A családi eseményeket mindenki a maga helyzetének megfelelően időben megtartotta. Ré-
gen a keresztelő egyszerű templomi szertartás volt. De megkülönböztetett tisztelettel vették 
körül az „áldott állapotban" lévő nőt. Senki nem ment, nem lépett eléje, hanem maga előtt en-
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gedte. Aztán viselősként, majd terhesként hordozta gyermekét. Ma már alig vállalják ezt a 
terhet. A szülés után az asszony hat hétig nem ment ki az utcára, első útja a templomba veze-
tett, és a hat hétben megkeresztelték a gyermeket. A hat hét ideje alatt a rokonok, barátnők, le-
endő komaasszonyok „radinát" vittek: madártejet, kalácsot, sört, majorságból készült levest 
és húst. Új szőttes takaróval takarták le a kosarat, és azt ott is hagyták. 

Időben a konfirmáció is határkövet jelent az ember életében. 16-17 évesen konfirmáltak, 
utána sok lány férjhez is ment. Fehér ruhában, piros-fekete hajfonóban, ünnepi öltözetben 
volt a fogadalomtétel. Különösebb hagyomány, babona nem társul e családi eseményhez. 

Annál több elem kapcsolódik az esküvőhöz. Leánykérőbe ment a legény édesapjával, vagy 
valamelyik más közeli rokonnal. Mátkaságot tartottak és az egyházi szolgálatot is igénybe 
vették. Általában hat hétig tartott a mátkaság, és a templomban is kihirdették jegyességüket. 
Az esküvő előtt két héttel két fiú hívogatott, egyik a fiú, a másik a leány részéről. Ä rokonok és 
a meghívottak közül az esküvői ebéd előkészítésében is részt vettek. Áz esküvőt a szószóló ve-
zette le. Elbúcsúztatta a legényt szüleitől, testvéreitől, a leányos házhoz érkezvén kikérte a le-
ányt. A lányt is elbúcsúztatja szüleitől, testvéreitől, barátnőitől és a háztól. Szokás, hogy a gye-
rekek vízzel telt, virággal díszített vedret helyeznek az új pár elé, akik pénzt dobnak a veder-
be. Ha a menyasszonyt elviszik a faluból, a legények elkötik az utat, a vőlegénynek fizetni 
kell. A templomi esküvőn minden meghívott részt vesz, templomból kijövetel után egyet tán-
colnak, és aprópénzt szórtak a bámuló tömegbe. A vacsora menetét is a szószóló vezeti. Miu-
tán elmondta az áldást, a vacsora fogásai között is versikét mondott. Például: 

Felhozták a kakast egész tarajával, 
Jó puhára főzve apró rizskásával. 
Aki jó ízűen eszi meg nem bánja, 
A Tatrang vizét inni, tudom megkívánja. 

Éjfélkor van az ajándékozás, menyasszonyi tánc, ami után a menyasszony átöltözik, leteszi 
a mirtuszkoszorút. Régen volt a kontyolás, ami mára végleg elmaradt. Sőt, a leánykérés is 
már múlandóban van. 

Legtöbb szokás, hagyomány, babona a temetéshez társul. A temetés szeretteink iránti sze-
retetünknek utolsó megnyilvánulása. Van, aki csendben, egyszerűen végzi, van, aki túlzottan 
kitesz magáért. Nem mindenki tudja „több virágot az élőknek, kevesebbet a halottaknak". 
Vannak, akik felkészülnek a halálra, végrendelkeznek még temetésükre nézve is. A halál be-
állta után összefut a család, a rokonság, szépen felöltöztetik és a koporsóba helyezik a halot-
tat, állát felkötik, lábát összekötik, lefödéskor mindkettőt feloldják, sőt a szemfedő arc feletti 
részét megszakítják. Régen, fehér, hosszú gyertyával mentek a virrasztóba. Ezt a szokást 
1940-ben elhagyták és a gyertya árát adományként az erre a célra készült perselybe helyezik a 
család megsegítésére. Ä külső szobában nincs evés, ivás, kártyázás. A lelkész az utca 
prezsbitereivel virrasztó szolgálatot végez. A részvét kifejezését a gyászolók „Isten akarata 
volt" válasszal fogadják. Harangszó adja tudtára a falunak, hogy férfi vagy nő halt meg. A sír-
gödröt a temetés napján ássák, általában a rokonság, vagy a falu szegényei. A temetés napján 
az idegenből jöttek és a segítségek megvendégelésére ételt készítenek. Ezt az alkalmat tornak 
nevezik. A rendszerint juh vagy majorsághúsból sok zöldséggel, nem rizzsel, hanem árpaká-
sával készült ételt torkásának nevezik. Van úgy, hogy valaki kiáll a kapuba és mindenkit be-
hív, a harangozónak is küldenek friss kenyérrel együtt. A vérszerinti rokonok egy évig gyá-
szolják, a férfiak szakállt növesztenek, hat hétig nem öntenek ki vizet az udvarra. A család 
többi tagja hat hétig vagy hónapig gyászol. A gyász jele a fekete ruha, majd csak a fekete ken-
dő. 

A még élő szokások között említem meg a karácsonyi és újesztendei „kántálást", amikor 
énekkel, verssel köszöntik az alkalmat. Külön említést érdemel a „Borica" nevű tánc. A ha-
gyomány szerint a törököktől tanult táncot karácsony negyed napján, aprószentekkor járják a 
falu legényei. Leányos házakhoz mennek, s a tánc és szórakoztatás jutalmát, sonka, kenyér, 
káposzta, amit nyársra fűzve visznek magukkal mutogatva. A „szerzeményből" estére vacso-
rát készítenek, amit közösen fogyasztanak el. Ezt a követi a reggelig tartó táncmulatság. 

Az István, János napi énekes köszöntés ma is szokás. A barátok, rokonok a felköszöntött 
nevét is magába foglaló nótával köszöntöttek, amit vendéglátás és együttlét követett. 
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A húsvéti ünnepkör szokásaiból a húsvéti locsolás, hímes tojás készítés maradt meg csu-
pán. Viasszal, irónnal készített „írott" tojást, és festékkel festettet készítettek az öntözni járó 
gyermekek és legények jutalmazására. 

A hagyományoknak nemcsak őrzése, hanem újra felelevenítése olyan feladat, amit min-
denhol szorgalmazni kellene, mert ezek által régi, szép, értékes kincseket lehet átmenteni az 
utánunk következő közösségek életébe. Hiszem, hogy amiket tudok, amiket láttam és átél-
tem, így leírva - része lesz ennek az örökségnek. 

Bajka Zoltánné Fejér Katalin 

Tromfot tromffal üt a magyar 
Kártyázási szokások a Somogy megyei Balatonendréden a XX. században 

„El is mentem onnand s odébb fordultam 
És a kártyásokhoz midőn eljutottam 

S nálok egy ideigh hogy megállapodtam 
Miképpen kártyáznak azt is megvizsgáltam." 

(Koháry István, 1683.) 
Kolb jenő máig alapvető játékkártya-történeti munkája előszavában felteszi a kérdést: 

„.. .vájjon érdemes-e könyvet írni olyan jelentéktelen és haszontalan holmiról, mint amilyen a játékkár-
tya. Nem lehet kétséges, hogy sokan így gondolkodnak a kártyáról és nem tudják elképzelni, hogyan fog-
lalkozhat vele valaki annyira komolyan, hogy még könyvet is ír róla."1 

Kolb könyvében csattanós válaszát adta a maga által feltett kérdésnek, bizonyítva, hogy a 
játékkutatásoknak, így a kártyajátékok vizsgálatának is milyen fontos művelődés- és mentali-
tástörténeti hozadéka van. A XX. század második felének néprajzi, kulturális antropológiai 
vizsgálódásai pedig megkezdték a téma etnológiai vonatkozásainak feltárását is. 

Felmerülhet ugyan a kétség, hogy a kártyajátékok témaköre egy érdekes, de merőben peri-
fériális területe a magyar népi kultúrának. Úgy gondolom azonban, a kultúra egyetlen eleme 
sem elhanyagolható, mindegyik megérdemli a kutató figyelmét. 

„Az ethnológia és rokontudományai túl kevés súlyt fektetnek a játék fogalmára"2 - rótta meg a 
néprajzkutatókat Huizinga 1938-ban. Ami a magyar néprajzi játékkutatást illeti, a mai napig 
alapvetően csak a kisgyermekek, kamaszok, serdülők játékszokásaival foglalkozott. A parasz-
ti társadalom mentalitása természetesen kevesebb lehetőséget adott és szigorúbb feltételeket 
szabott a felnőttek játékához. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a felnőttek egészen öreg koru-
kig ne szórakoztak volna szívesen különféle játékokkal. 

A kártya különleges helyet foglal el a játékok között. Azon kevés játék közé tartozik,3 ame-
lyet a 4-6 éves kisgyermekektől kezdve az aggastyánokig minden korosztály játszott és ját-
szik.4 A magyar néprajztudomány felfigyelt ugyan a népi kártyajátékokra, sajnos azonban a 
kártyázás átfogó néprajzi vizsgálatára a mai napig nem került sor. Katona Imre fontos tanul-
mányán kívül, mely a kubikusok kártyázásával foglalkozott,5 máig alig történt e témában em-
lítésre érdemes. Pedig a kártyázás mint játék kutatása azért is fontos, önmagán túlmutató je-
lentőségű terület, mert hiszen közhelyszámba megy, hogy játék közben milyen őszintén nyil-
vánul meg az emberi jellem, gondolkodás, mentalitás. Mindezt régóta tudja az emberiség, 
elég legyen itt csak Quintilianusra6 és Lev Tolsztojra7 hivatkoznom. 

1 Kolb jenő: Régi kártyajátékok. Bp., 1939. 8-9. old. 
2 Huizinga, ]ohan: Homo ludens. Szeged. 1990. 8. old. 
3 Talán a kockázás sorolható még ide. 
4 Vő. Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest, 1980.156-157. old. 
5 Katona Imre: Kártyajátékok - Kártyázás kubikmunkán. Néprajzi Közlemények, 1962. 3-4. szám 

91-100. old. 
6 „Játék közben az erkölcsök őszintébben nyilatkoznak meg." 
7 „Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban." 

83 


