
AZ IFJúSÁG TELl MULAT~AGA BODZA, BARCASAG, 
ERDöVIDEKÉN, VALAMINT A NAGVKUKULLO, 

NVIKO ÉS HOMOROD MENTÉN 

SERES ANDRAS 

A Barcaság délkeleti csücskétől északnyugat felé húzódó falvak : 
Keres21tvár, Bodola, Rétfalu, Baroaúj[alu, Ürmös, Felsőrák.os·, v;argyas, 
Alsórákos, Datk, Székelyzsombor, Olthévíz, valamint a Nagyküküllő és 
a Nyikó menti települések sajátos téli szokása a Vargy.ason társasbálnak, 
máshol ésszeállásnak neVlezett tél!1 mulatság. Az ésszeállás újév előtt egy 
héttel }gezdődött és újév első napj1án ért véget. Ösi alapja a télfo:rtduló
hoz, vagyis a világosságnak a sötétség feletti győzelme megünneplésé
hez kapcsolódik. Mint színj.átéksz•erű népszokás, amelynek szereplői le
gények, leányok, több népszokás gyűjtőpon:tja. Az és;szeá11lás lényegé
ben legény-, sőt leányavató szokás volt. Ekkor men1t először táncra és 
vált nagykorúvá a 16 (Bölönben és Ürmösön 18) éves s"erdülő, azaz állt 
Le a legényseregbe. Ehhez az időponthoz kötődik a pogánykorba nyúló 
regölés is. Djév után kezdődött a farsang, vagyis a lakodalmak, a téli 
mulatságok, a maszkajárá!S időszaka. ·A farsang tehát a termékenység, 
a szerelern képzetérvel áll szaros kapcsolatban 1• Irtt teljesedtek kl tánc
szokások, a névnap és újévköszöntés, vagyis hajnalozás, valamint az 
aprószenteki korbácsolás, sőt, a dirsznóölés, disznótor és a fonó szakás
anyaga is. 

Bár az említetlt falvak aránylag nagy t•erületen sorakoznak fel, az 
ószeállás szo~ásanyaga meglepőerr egységes. A falu legénysége már de
cember első felében Erdővidéken serögne•k, Homoród mentén kórusnak 
nevezett fonóhá~ba gyűlt össze, hogy táncházat, zenészt fogadjon, tiszt
ségviselőktet válasszon és kös2önt<Yt, hajnalozó éneket tanuljon. 

A mulatság minden napján a csárdás különböző v-áltozatai és a kor 
div.attáncai, hétlépetű, gólya, a német, !illetve körtánc (keringő), ceppel 
(rez:gő polka), balogtánc, francia négyes, kalupp mellett eljárták lega
lább egyszer a magyartáncnak nevezett verbunkat vagy csürdüngölőt, 

és a Homoród-men1én, aprószentek estéjén , a seprüstáncot. 
E téma a népr.ajzi szakirodalomban nem ismeretlen. A legény-tár

sadalom körében dívó tisztségválasmás és legényavatás hasonló vagy 
eltérő körülménY'ek (.alkalom, cél) közepette végbemenő szokásgyakor-
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latá.t több adat, :tanuimany teszi vizsgaiata targyaui, mind népünk, et
nikai csoportjaira, mind a más népekre vonatkozáan:l. 

Az aprószen•tek napján szokásos vesszőzés az ókorból ránk maradt, 
lényegében változaltl.at értelmű szokás. Osi hit szerint a rügyező vesz
szővel való megveflés egész~ég- és termékenységvar,ázslás sorából való3 • 

A l~egénysereg más időpontban zajló tiisZ'tségválasztásairól néprajzirodal
munkban szintén !találunk ad:a.tot4• 

Az és.szeáUáshoz hasonló téli sz;okások~ról ír Traian Gherman és. 
Richard Wolfram az erdélyi román nép hagyományaibans. · 

Ilyen Fogarasan és Ddigu~on az újévi köszöntésl"le, valamint a dilu
~ar-járásr.a összeállt, és zászlóval rendelkező 18 évesnél idősebb legények 
1aulatsága is6. 

A fogarasföldi Círti~oara-n a ceata (legénysereg) napjainkban is 
évenként megr,endezi a dec. 24-től újév második vas.árnapjali.g tartó, 
ologhinanak nevezett mulatságot. A legények primart (!bíró), viceprimart 
:albíró) és cri~mart (kocsmáros) válasZitanak 'A mul.a:tság költség1eit a 
közösen kitermelt és el,adott tűzifa árából fedezik7• 

Bodzaforduló vidékén már megszűnt a zoritul (hajnalozó) téli szo
ká.s. Régebb a ceata (legénysereg) deoember 6-án tar'tott táncmulatsá· 
gán a falu különlböző részein Lakó legényekből 5-6 vatáfot (vezért), 
iapanak nevezett élelemhordó férfit választo'tt. 

A mulatság elő- •és első napja estéjén a legénysereg zenésszel vé
gigj.árta a falut ; fől1eg a leányos házakat keresték fel. Az udvarra érve, 
egyik vezér verssei kérezett be. Miután elénekelték a betanult kolindát, 
a lány, hogy érettségéről, ügyességéről tegyen bizonyságot, saját maga 
által sütött ízletes kaláccsal kínálta meg a legényeket. Ezután a legé
nyek a háziakkal hórába lendült9k. A táncot az egy~ik vatáf adomány
kérő kö'SzÖn tője sz.akította félbe. 

A háziak a legényeknek pénzt, pálinkát és kalácsot adtak. A kalá
csot fogadott élelemhordó vette át, és vitte zsákjában magával. A pénzt 
az egyik vatüf vette át. A púlinkát, a vatáfok a magukkal hozott faku
lacsokba öntötték, amelyből néha közösen ittak, vigyázva, hogy a tánc
házba mindig teli kul,accsal érjenek. Ekkor hívta. meg a leányt, az egyik 
vafáf a téncra. A lány pedig művirúg-bokrétát tűzött kedvese kucsmá
jának bal oldalára. 

A tánc a mulatság második napján kezdődött -, s mint minden al
kalomkor, 14 órától 23 óráig tartott. Ezen a táncon jelent meg először a 
16. év•et betöltött lány is, akinek ez az .alkalom nagylánnyá avatását is 
je:entette. A mulatság harmadik napj,3nak ~estéjén rendezett táncon, a 
vatáf.ok pálinkával töltött kulacsaikból és az összegyűjtött kalácsból 
megkínálták az összegyűlt közönséget. 

A mulatság óév és újév ,estéjén folytatódott, és újév első vasárnapj.a 
.estéjén ért véget. A hat estén megrendezett táncon nem volt belépti díj. 
A zenészek, va,lamint a kifogadott táncház bérét a kolindálás alkalmával 
gyűjtött pénzből állták8• 

Árap.atakon és Előpatakon a román legények judenak vagy vatafnak 
nevezett vezért pirgar (rendfentrató) és cri~mart (kocsmáros) választottak 
A mulatság megkezdése előtt egy héttel, az új.onnan beállt 18 évese'ke•t 
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[elvették a legénysereg)be, ha ezek eHen nem voLt kifogás, és megtanul
ták a kolinda-énreket. Minden újonnan beállt legény ez alkalommal egy 
liter pálinkával volt körteles megjeLenni, amit itt közösen fogyasztottak 
d . ELtől a naptól húshagyó keddig minden mulatságot közösen szervez
~ek. A megválasztott zsud·e húshagyó -kedden mondott le. 

A téli mulatság előestéjén a legénysereg 18-19 órától reggelig fel
keresett m:inden hazat, elénekelték a kolindát, s a zsude köszöntőt mon
dott. Ahová beengedték, a háziak a legényeknek pénzt, egy liter pá
linkát és egy kalácsot adtak. Reggel a zsude legénytársait a lakására 
hívta, ahol gazdagon megvendégelte. 

A mulatság első estéjén .a: legény meghívta és bálba kísérte ked
vesét. Ekkor tű:?Jte a lány kedvese kucsmáj.ara a vistranak nevezett mü
virág~bokrétát. Ezt két hét múlva, vagyis az újév első vasárnapján ren
:lezett táncon felújította, megigazította, hogy majd a farsangi· mulat:sá
gon kitartson. A tánc második napja hajnalán 4-5 órátó-l, a legényse
Peg felkeresett minden leányos ház.at, amit zoritnak neveztek. Ekkor a 
l.ány pálinkávalr lepénnyel, kaláccsal kínálta 1neg a tiszteletére érkezett 
legények-et. Másnap a legények táncmulatságot rendeztek, amelyen nem 
volt belépő-díj, és ahol a lány édesanyja kíséretében jelent met. 

A bemutatott árapataki téli népi szokást kisebb-nagyobb eltéréssel 
a környék román lakosságánál, és egy meghatározott népr.a.jrti, egység 
magyar lakosságánál ts megta·lálhatjuk. Lényegesebb eltérés annyiiban 
mutatkozik, hogy míg a rmnánoknál ,a mulatság néha .két hétig, vagyis 
újév előtt és után egy hétig t·artott, addig a. magyarságnál minden eset
ben ez az újév el<őtti héten zajlott le. Előbbieknél hiányzik a névnapi 
hajnalozás és .aprószenteb köszöntés. 

Az eddig feLsorolt téli: mulat.ságok tai'Itozéka a hé:Lalusi borica-járás 
is. A legényekt által szervezett, egy héti.g tartó mulatságtól bár lev,álv.a, 
a névnapi hajnalozás itt csaknem napjainkig fennmaradt. A borica-járás 
most egy napra, deoember 28-ra szűkűlt le, régen azonban az egész far
sang ideje alatt jellemző volt. 

Boricás ;Iehetett minden 16 éven felüli aeg:ény. Ezek a mulats<.ig 
megkezdése előtt hetekkel össZ1egyűltek, 1-2 vatáfot, előlegényt, tebe
tartót., két rudast, két kosár- és nyárshordozót, valamint két kukát (né
mát) választottak. A vatáf betanította és vezette a táncot. Az előlegény 
bekérez.ett a felkeresett házakhoz, és átvette a gazdától kapott pénzt. A 
tehetartó vitte 1elől a boricások jelvényét, a feldíszített fenyőhegyet, a 
Lehét. A rúdasoknak a tánoban volt szerepük. A kosár- és nyársh ordo
zák vették át a kapott it.al.t, éleLmet és vitték magukkal. A két kuka a 
gyermekeket tartoHa távol a tánctól, és m ókás jelenetekkel mulat tatta 
az összesereglett tömeget. 

Régen ebédre, fogado·tt szakácsnő . . egy kibérelt háznál készítette az 
összegyűjtött élelemből a boricásoknak az ebédet, amelyből a falu sze
.l('ényeinek is bőven jutott. Este itt a vacsora után táncmulatságot !"en
deztek. Ekkor csak azok a leányok jele nhettek m eg, akiket a bor icások 
felkeres-tek. Estére rendszerint leányos házhoz gyűltek össze, mivel a 
te bé t mindig leánynak kellett rendbe tennie n. Hétfal u ban a lfmy min-
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den tánc aÍkalmávai a táncházban kedves·e sapkájába, kalapjába rpűvi
rág-bokrétát tűzött. Öesztendő ·estéjén a Jegények rendszerint táncmu
latságot rendeztek. újesztendő reggelén pedig felköszönteni mentek há
zakhoz. 

Keresztváron a századunk első évtizedéig gyakorolt téli mulatságra 
a legények választottak egy nagy.Jegényt, akit még vatáfnak ~s nevez
tek, valamint a kapott élelmet átvevő szamárt. 

A mulatság elóestéjén 17 órakor a falu vezetőségénél kezdve, a kán
táló legények felkerestek minden házat. A legényeknek a gazda egy fo
~l.ott kalácsot és egy fél liter pálinkát adott. A kalácsot a szamár tette 
zsákjába, a pálinkát pedig a legények a I!Ilagukkal hozott fakulacsokba 
öntötték. A kántálás másnap hajnal'i 3-4 órakor ért véget, amikor az 
egyik legény kedvesének házához mentek, s itt reggelig mulattak. Dél
ben pedig a legényeke1t a nagylegény hívta meg ·ebédre. A következő 
napon a lány egy nőrokonától 3-4 legénynek kisebb, a kedvesének na
gyobb és szebb bokrétát küldött, hogy e2lek a 14 órakor ~ezdődő táncra 
kucsmájukon bokrétával jelenhessenek meg. Itt a táncot a Pusztasbr 
nevű faluvégen rendezték, ami este 18 órától 22 óráig tartott. A legé
nyek azokat a leányokat tánooltatták, abk virágot küldtek. A leány 
azért küldött több legénynek virágot, hogy többen táncoltassák. 28-án 
délelőtt a legényrek felkeresték a leányos házakat, hogy fűzfa vesszővel 
megkorbácsolják a lányokat, asszonyokat. Ezek pedig pál.inkával, ka
láccsal kínál ták meg a l·egény·eket. A táncmulatság tehát december 26., 
27., 28-án és óesztendő estéjén Z'ajlott le. 

Az öregek itt, hajdani legényavatásról is tudnak, amit tavasszal a 
kocsmában tartottak. A 16. életévét betöltött legény tartozo:tt a nagy le
gény·eknek .egy liter pálinkát fiz1etni, hogy felvegyék soraikba. Minden 
Ielavatandót a nagylegények éljenezv1e· háromszor a vállukra emeltek 11• 

Bodol2.n a legények a téli mulaü;ágok alkalmával két nagylegényt 
és ugyancsak élelemhordó szamárt választottak. A mulatság első nap
jának estéjén a legények, lábukon oldalt pergőkkel, a f:alu vezetőségénél 
kezdve, beiértek minden házhoz. Rendszerint az egyik nagylegény ké
rezett be a házba valamennyiük nevében. Ha beengedték, a másik nagy
legény a magáv.al hozott fakul,acsból a háZ'igazdárt pálinkával kínálta 
meg. A kulacsot itt újra feltöl'tötték. A betanult ének elhangzása után 
a gazda átadta a már előzőleg az asz•talr.a készített egy liter pálinkát, 
pénzt, s a háziasszony egy kalácsot. Az esti felköszöntés legtöbbször 
éjfélig tartott. Innen a legények a kifogadott szállásra tértek, 1ahol az 
ö:.;szcgyűjtött élelemből, italból fogyasztva, 1-2 órai pihenő után név
napi hajnalozásra indultak. A mulartság második n:apján küldte el a lány 
.egy idős asszonytól k.edv,esének a brassói bokrétát, és két dísz-zsebken
dőt. A táncmulatság a következő napon kezdődött, amit dec. 29-ig minden 
este megismételtek Aprószentek napj_?n dél,előtt a legénysereg minden 
járóságot: két nagylegényt, vagyis legénybírót, albírót, kulcsárt, botos-t, 
leányos házhoz b 2kopogtatott, s a lányt nádpálcá·val megkorbácsolva, 
~cöszöntöt mondoti. A }eány pálinkával, ka·láccs;al kínálta meg a legénye-

332 



ket. A ésszeállás, az óesztendő estéjén kezdődő és reggelig tartó táncmu
latságg,al ért véget. A felnőttekével párhu:mmosan zajlott a kicsitáncnak 
nev·ezett, gyermekek mulatsága i·s 12• 

Barcaujfaluban a legények a mul,ats.ág megkezdése előtt két-három 
hétt.e'l háromszori felemeléssei és éljenezéssei választották meg az elói.;. 
két leányosztót és két szűrvonót. A bíró az albíróv,al megfogadta a ze
nész~ket. 

A legények a mulatság előestéjén két csoportba oszolva f,elkerestek 
minden házat. Az abl·ak alatt e'lénekelték a betanult kolindát, s a le
génybíró köszöntót mondott. A háziak, a legényeknek kijáró pénzado
mányt az ablakon adták ki. Másnap a leányosztók felkerestek minden 
leányos há~at, és a leányt megkérdezték, hogy be akar-e állni a táncba. 
A benevezetteket visszatértükkor karonfogva kísérték a táncolóházba. 
A. tánc 13 órakor kezdő•dött és 20 órakor egy ór·á'S szünetet tartottak. Ek
kor a lány hazavitte kedvese kucsmáját, hogy felvarrja a Jánásnak ne
vezett müvirág-bokrétát, s majd szünet ut.án bakrétával hozta vissza. 
A bakrétáért a legény tavasszal három vasárnapon kinyílt vadlűbórt 
(zelniee meggy), majd kertilűbört (orgona), aztán pedig zöldágat (nyír
fát) állított a lány há~a elé. A leányosztók a tánc aHmlmával minden na
pon két leányt szólítottak fel, hogy a zenészeket, valamint a megvá
lasztott vezetáséget élteliel láiS·S.ák el. Etkezés után a mulatság ideje 
alatt a l·egénybíró gondoskodott, hogy tánc alka1máv,al lány ne üljön. 
Ha olykor legényt állnl lá·tott, me:gbüntette, hogv az ülő lányt nem 
kérte táncra. A szűrvonónak volt feladata megszűrözni, vagy me.gbün
t:etni .azt a legényt, aki megszegte a tánc szabályait, pl. ha kerektáncot 
j.ártak, a szűrvonó középen állva arfla ügyelt, hogy a táncosok ne ke
rüli:ék Pl egymást. A vétkezőnek: e~vette a s.apkáiát, amit egy liter pá
linkával lehetett kiváltani'. Ha a szűrvonónak kedve t·artotta, a "visS7.·a" 
kiáltására a táncosok irányt változtattak. 

A botos tfléfás legény szakott lennl. O ha,itotta végre a büntetettek
re kiszabott botozást és a gyermekeket tartotta távol a táncháztóL 

Az ésszeállás óesztendő ·estéjén a reggeH,g tartó tánomulatság.gal f.rf· 
véget. Az Hiúság mulatságával párhuz-Rmosan folyt a kicsitlinc, vaavi'~ 
egv külön kifogadott táncolóháznál a gvermekek m.11htséga. Ok is, mint 
a le,fl'énvek. tisztség-et választottlak és zenészt fog.adtak 13. 

Bölönben régebb egy kifogadott házban, újabhan a kultúrtcremhen 
rendezték meg a szertartásos legényavatást. Az avatást mindig az e'lőző 
évben megválasztott legénybíró, jegyző és négv legénvavató, illetve bi
'lottság rendezte. Az av.atá.s január else je estéjén kezdődött és táncmu
latsággal egybekötve másnap reggel ért véf5{'Í. 

Avatásra a 18. életévüket betöltött. vagy az előző években fel nem 
avatott legények jelentkezheUek. Kivételes esetben 18 évesnél egy-két 
.-='vvel fiatalabb se0dülőt is, saját kívánságára felavattak, ha az testi fej
tettsé.ge, érettsége révén erre alkalmas volt. A jegyző a jelentkezök, va
lamint azok szüleinek nevét. foglalkoz.ását, az aranykönyvbe írt:a b2. A 
legényavatás 18-19 órakor kezdődött, .ahol csak a nagylegények és fel
éW8.tandók lehettek jelen. Val1amennvi feliratkozott fiatal egy Titer pá
linkát vagy két li.ter bort volt köteles adni Díszes asztalnál a legény-
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bíró · e1öször bejelentette az össz;ejövetel célját, s majd felolvasta a fel
iratkozottak névsorát Mindeniknél egyenként megkérdezte a nagy le
gények,et, ha hajlandók befogadn'i a legények sorába. Ha a felolvasott:lk 
ellen nem volt kifogás, minden újonc, kezében egy üv,eg Itallal, a k'
rem közepére áHt, s a négy le.gény;aVJató éljenezve három:szor a magasba 
emelte. Ezután a legénybíró röviden ismertette, hogy a legények soraiba 
befogadottaknak tisztességeseknek, illedelmeseknek, becsületeseknek, 
jó hazafiaknak és a társadalom hasznos tJagjra!inak kell lenniök. Az újn.n
nan felavatottak asztalhoz ültek elszórtan, a nagy l,egények közé, és kö
zösen fogyasztották el a felavatásra hozott italt. Tilos volt ez alkalom
mal · Is mértéktelenül sok italt fogy,asztan'i'. A legényavató szePtartást a 
reggelig tartó avatóbál k,;övette. 

A legény csak avatá's után mehetiett kocsmába, leányseregbe (fonó), 
leányosházhoz, és kezdhetett dohárnyozni. A megválra!Sztott legénybírót., 
:jegyzőt és mnató legényeket csak nősülés után mentették fel tisztségük
bőL Helyükbe avatáskor mást vMasztottak14• 

Urmösön ra 18 évesnél idősebb' legények soksz.or két táncházat is ki
fogadtak, és megválasztatták :a legényhírót, gazdát, két leányosztdt, kuJ
csárt és csapómestert. 

A mulatság előestéjén a legények zekét öltve magukrra, egybegyűl
tek, és .a megfogadott il-4 kontorással (zenész) felkerestek minden csa
ládot. A legények, élén a legénybíróval, énekelve nyitottak be a felke
resett házakhoz. A leányosztó ekkor hívta meg a lányt a mul·atságra. 
A gazdra . a legény.eket pálinkával kínálta me.g ; ezen kívül már érkezé
sükkor asztaJon állt egy liter pálinka, egy kalács és pénz. MindezekE:t 
n kulcsár vette át. A kántálás éjfél tájt ért véget, s hajnali négy óra 
előtt pedig a kifogadott táncházban gyülekeztek, magukkal víve a leoi
nyokat is. Ekkor varrta rá a leány kedvese kucsmájár,a .a rézvirág.ot. Et
től kezdve a tánc újeszt,endö első napjáig, reggeli 4 órától ll órái!~. 
majd délután 13 órától este 22 óráig tartott. Első nap hajnalán a tAnc 
megkezdésekor minden l~egény kedvesét beforgatta, vagyi'S zen-:;,szórq 
(csárdás dallamára) a legény fe1emelt jobbkezével a lány jobbkez6t 
fo2va, azt keze alatt forgatva, vezette a tánrcház kapujától a f::zRlL1s ai
tajáig. A t8nc .8lt:=tlában verbunkkal kezdődött. A mulatságra fhtal llá -
7.asok is eljöttek, belépő díj nélkül. Rend:szerint egy tánc az ifj{Jságé, a 
következő a házasoké volt. Az esti tánc befejezésekor a legény ham
kísérte ked vesét, s általában hrajnalig marad t n 81 a. Hajnalban. a t 8 n" 
tnegkPzdése ·előtt mindig a két leányosztó, zenészekkel indult a lányok-ot 
a szállásr;:~ hozni·. Ha v~alamelyik :legény elaludt, és nem jelent rr,:,,.g 
i1ontos 'időben a száUáson, a legénybíró a két leányosztóval ment érte. 
és félmezitláb ve2Jette a tánchR.zlba. Aki a mul.atság ide}e alatt w•szPK"
datt. káromkodott vagy más kihágást köv,etett el, annak a Iegén,rl/rf 
néh:-1ny botütést ítélt. A v·étkest a le!!ények egy mosóprad'·él húzt8k 
le. ho~:tv a csanómester ·kinyújtott karral, egy erre a célr.a készített fa 
lapockával a büntetést végrehajtsa. 

Mivel az éss7.eállt legények egy héti~ a szálláson étkezi1Pk qz i)s-;;:

P7. P·e-vűjtött pénZiből és egyéni hozzájárulásbóL rendszerint ökröt v;:í~~1 ·
roltak, amit levágtak, hogy húst b'iztosítsanak maguknak. l'vUnden 12-
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gény egy véka búzát adott, amit me.gőröltettek, s a lisztből kenyeret 
süttettele Az ételt azok 1az asszonyok szakták rendre elkészíteni, akik
nek lány'a részt vett a mulatságon. A húst a kuksár adta ki, a soros 
otthon elkészítette, s majd az ételt elhozta. Rendszerint reggel tokánt, 
délben és ·este marhahúslevest fogyaszt·ottak. Evés . e'lőtt minden rész
Vevőnek egy pohár pálinka: j.árt. A mulatság harmadik napján ebédre 
"megtöltötték a marhabel'et", azaz pocót főztek, amelyre a lányokat is 
meghívták. 

A mulatság negyedik napján, vagyis 28-án dél,eJ.őtt a legények vé
gigjárták a falut. Kezükben minte.gy 70 am hosszú csigolya pálleát tar
tottak, amelynek felső végét átfúrták, és ebbe virágos sZJalag,ot húztak. 
Ezzel korbácsol<ta1k meg mindenkit, akit az utcán találtak. Házakba nem 
mentek be. 

Ujév első napj.án a maradékra, V1agyis ebédre a szülőket is meghív
ták. Erre az alkalomra a legények búcsúztatót írtak, amit a legény
bíró olvasott fel. Az Ö1sszeállás 13-14 órakor ért vég;et, amikor mirnden 
legény kiforgatta kedvesét a táncházbóL 

Urmösön az éssze.áHást 1912...!ben a falu pénztárasa tiltotta meg, 
mivel három fia vett vo'lna részt a mulatságban, ·s . ezt apjuk igen nagy 
anya.gj veszteségnek vélte 15. 

Felsőrákoson a legények szolgabírót, gazdát, je,gyzöt, csapost, két 
kuptát és két szószólót választottak. Ezeknek a szalgatbíró egy-egy bot
ütést mért, J.TI{)Indván : 

,,Jól viseld a kuptas,ágot" ·(csaposságot, jegyzőséget stb.). Egy g,azda
asszonyt is meghívtak az ·eledel kész.ítlésére. 

A mulatsá~ előes·téjén a mind.en udvarb\3. betérő kántáló legények 
egyike az ének elhangzása után megkérdezte : 

- Kiadj,ák-e, vagy bémennyünk? 
Ha a gazda jó ember volt, a legények,et behívta, pálinkát, egy cloót. 

élelmet (disznólábat, húst, káposztát, burgonyát stb.), valamint pénzt 
adott. Mindezeket a kuoták vették át. R-endszerint szekérrel j.ártak és 
a f.eikeresett házaktól fát is gyűj,töttek, amiből a fölösleget e·ladták, 
hogy pénzszükségleteiket fedezzék. Ekkor kérezt,ették el a lányt szülei
től a mulatsá,gra, 1ak'i ezúttal felvarrta kedv,ese kucsm;ájára a rézvir<i~
bokrétát. Ezért cserében a legény anyja. a mulatság után, fejk2ndőt 
adott. a lánynak. 

A tcínc a következő nap hajnalán kezdődött. Minden alkalomm.g.l a 
két szós?.óló a falu két ellentétes részéből kí,sérte el a lányokat a tánc
házba. Táneszünetek alkalmával a szószólnk a l;:'myok;!::lt hazakísérték. és 
rn.inden R]kalomkor mRgköszönték a szülőknek hogy lányukat a táncra. 
e}en,gedték. 

A legények a kántáláskor gyűjtött pénzből disz1•ót vásá,roltJak, s azt 
levágták. A rendelkezésre álló él ·e<lernből a résztvevő lányok a gazdaaszony 
segítségével a szálláson főzte káposztalélevest, töltött káposztát, tárko
nyost, amit a szálláson fogya1sztottak el. 

Hajnalban, ha valamelyik legény nem jelent meg pontos időben a 
száUáson, csen~ettyükkel felszerelkezett legények szánkóval hozták .a szá
lásra. Az illetlenül viselkedő vagy a tánc szabályai ellen vétkező legé-
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ilyeket a bíró botozta meg. Ha a lány valamelyik legény felkérésére nem 
ment táncba, azt kimuzsikálták, illetv,e zeneszóra el keUett hagynia a 
szállást, vagyis kizárták a mu~atságból. 

A mulatság negyedik n.atpján, reggel a legénysereg zeneszóval felke
resett minden l,eányos házat. Itt köszöntót mondtak, miközben megkorbá
csoltak minden leányt, asszonyt. A [egényeknek már erkezésükkor elö 
volt készítve egy liter pál'inka. Ebből ittak, s aml megmraJadt, azt ma
gukkal vitték A házi leány a legényeket dióval, mogyo!l"úval szokta meg
kínálni. 

Az év utlRó napján délután a legények zekét öltvel magukr.a, fe
jükön széles karimájú Na:lappal Jállarcos batyukáknak (maszkok) öltöztek. 
Ha szánút volt szánra, ha nem, szekérre kötelet kötöttek, s azt magukkal 
húzva indultak ,,ménlov.at vásá:rolrni". Két legény szánon, illetve szekélren 
ülve egyik kisasszony~ak, kezében kinyitott evnyővel, a másik úrnak 
öltözve magukat kupeceknek nevezték. A legények a szekérrel 6-7 jó 
lovakat tartó gazdának ]{iinyitották a na.gykapuját, és. valamennyien be
nyargaltak. A gazda tenyerébe - mint vásárkötéskor - nagyokat csapva 
kerx:Iezték : 

- Eladja-e a ménlovat ? Mennyiért adja a ménlovat ? 
Igy kérdezték, és verték rendre 1a gazda tenyerét, míg a gazda meg

sokalva mondta : 
- Vigyétek a ménlovat, csak nekem haggyatok békét. 
Végül a hatalmas gyarmeksereggel kísért "lovak e:lkaptak" s a ku

peceket a ,szekérrel, illetve szánnal a Dörgő patakba; borították. 
Újesztendő első napjának hajnalán a legénysereg felkereste azokat 

a leányos házakat, ahol kedveseik [aktak. Abiakuk aLatt al~almi dalt éne
kelt~ amit .a lány gyufát gyújtva fogadott. Néha a kántáló legényeket 
behívták, ,g a szószóló jókívánságai után pálinkávaL kínálták meg. A mu
latság délután ért véget, amikor a fiatalokat egy idős ember alkalmi verssei 
búcsuztatta el. 

Az esszeállás szokása felsőrákoson 19'10 körül szűnt meg. Később még 
néhányszor megrendezték a. kuHúrházhan, de már tisztség választás, éle
lemgyűjtés és közös étkezés nélkül 16• 

Vargyason régebb a tánsasbálnak nevezett egy hétig tartó mulatságot 
a serögbe járó leányok házánál tartották, minden napon más háznál. Erre 
a célra lehetőleg nagy szobás házakat kerestek. Választottak gazdát, le
génybírót, táncmestert, két káplárt, ilietve szószólót, 12 csendőrt, polgárt, 
itélőbírót, orvost, székelőtevőt, tűzeltevőt, vízhordót, vagy padlólocsolót, 
jánitort (ajtóügyeletes) és négy Vlagy nyolc lovat. 

A táncmulatság első n.apján 16 órakor kezdődött, mielőtt néhány 
ónával a lány lakásán felvarrta kedvese kucsumájára a csináltvirág (mü
virág) bokrétát. A katona székely családból származó legény szürke, más 
fehér harisnyát és rövid fekete kabátot öltött magára. A mul:atság meg
kezdése előtt 1-2 órával a megvMasztott két káplár kezébe vőfélybottal, 
egyik a falu Altiz, a másik pedig a Felsőtíz r,észén felkeresett minden 
leányos házat, verssei meghívni, vagyis elkéresztetni a szüleitől minden 
lányt a mulatságr.a : 
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Kívánok jó estét a h<-iz urának, 
És minden egyes tagjának ! 
Kedves b8tyám uram ! 
A legénység megbízására 
Megtisztelő kérésünkre 
Leányukat anyja kíséretébe 
P:ngedje el a társas bálunkreL 
Hogy bántódása nem lesz 
Kezesködöm rája. 
Épön elvigyük, épön visszahozzuk 

A házigazda, a hívagatót pálinkával kínálta meg, miközben a lány 
dísz-es szalagot tűzött a hívogató pálcájiár.a. Ha a lányt elengedték, a szö
~zóló magával v itte. természetesen a lány kedvese kiséretében. A k!ét káp
lár a hívogatást a mulatság ideje alatt minden napon megismételte. Mi
közben a két káplár a lányokkal a táncházhoz ért, a zenészek a falu felső 
feléből indulva . zeneszóval érkeztek, jelezve. hogy .a társasbál megkez
dődött. A tancház falát a festett kendőszegre akasztott bokrétás kucsmák 
díszítették A jánitor az ajtónál ügyelt, hogy az összeálltakon kívül belépti 
díj nélkül senki be ne mehessen. Ha lány megkésett, vagyis nem sikerült 
a káplárral érke:;mie, a -csengőkkel ellátott "négy ló", ha szánút volt 
korcsián (szánkó), ha nem, taligán hozta eL A magára nem öltött ruháit 
összegöngyölve kezébe adták, és így v·itték végig a f.alun és szánkostól, 
illetve taligástól vitték be a táncházba. Itt a .lány előbb a termet kétszer 
megkerülte. s csak azután ölthette ruháit magára az egyik me'llékhelyi
ségben. A tánc a \'isziknótával (Rákoczi induló) kedődött. Ez alatt minden 
megvál1sztott szervezőt és zenészt beavattak, vagyis az egyik káplár nád
pá'lcájával mindén szervezőre két botütést mért. Minden tánc alkalmával 
elsőnek a táncmester indulhatott táncba, s a zenészek csak őrá ha'llgattak, 
tisztelétbeh t.artv.a a kifüggesztett táncrendet Szünetek alk.a;lmával a pa
dló locsoló gündoskodott a por megelőzésérőL és a táncosok ivóvíz ellá
tásáróL A polgár szükség esetén a küldönc szerepét töltötte be. A tűz
el tevő, vagy tűzadó táneszűnetek alkalmáv.al - legtöbbször égő taplóból 
- biztosított tüzet a kint dohányzóknak. 

·Tilos volt ittas állapotban, égő cigarettávaL sakával a fejen belépni 
a szállásra. Fiatal asszonyt táncra először férjétől kellett e•lkérni. Tilos 
volt idegen legéntől lányt elkérni, vagy mást táncközben gáncsolni. A 
rendfentartásról a csendőrök és a biró gondoskodott. Ha valaki a fentem
litett szabályokat megszegte, az ítélő bírónak jelentették, aki a zenét le
dlította. és a vádlottat előhivatta. Ha ez nem volt hajLandó előáHni, a 
csendőrök vezették elő, s a bíró kimondta az ít'életet. Az orvos ,3 vAdlottat 
meg vizsgálta. tréfásan megszuszogtatta, köhögtette és megállapította, hogy 
kibírja~e a kiszabott büntetést. A küszabott büntetés lehetett sima, köze
pes és bossos (borsos) botütés. A táncterem közepén krétával elipszis alakú 
kört húztak, amelyen belül csak kezdők táncolhattak Büntetés végrehaj
tás·akor a székelőtevő a kör közepére egy kiülőszéket (alacsony. négylábú 
fejőszék) tett, amelyre leült, hogy a büntetett fejét ölébe tartva (anélkül, 
hogy lábElit kiegyenesíthetné) e lnyerje büntetését. Ha a büntetett sza-
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bálytalannak tartotta a büntetés végrehajtását, joga volt a kápláron bemu
tatn[ a megbotoz.ás módját. Jó lehet, majd a káplár sem maradt a bűnte
tettnek .adós. Ha a káplár meghívó pá!leájM - amit a, mulatság ideje alatt 
végig kezében kellett tartania -- elveszítette, Vlagy a lányoknak sikerült 
elvenni, ezért a káplárnak 25 bonsos járt. Ha valaki nem volt hajltandó 
a büntetésnek alávetni magát, ,3.,zt a 12 csendőr lefog1Ja, és büntetését meg
duplázva nyerte eL A büntetés végflehlajtása után a büntetettnek kézfo
gással keNet a bírónak megkösz:öttie a rámért itéletet. A zenészeket is 
megbüntették, ha azok megrészegedtek, vagy henyéltek. Ha lány nem 
volt hajlandó idegen legénnyel táncolni, azt a bíró kitiltotta a. mulatság
ból, vagyis ·a viszik nótával kimuzsiká1ták. A káplárok és a' táncmester 
gondoskodott. hogy a tánc alk,almáVlal lány ne üljön. Ha lányt ülni láttak, 
ómaguk kérték táncra, és űlő legénynek .adták át, hogy táncoljon vele. 
A mulatság negyedik napjának reggelén a legények csoportban, zeneszó
val látogatták meg a leányos házakat megkorbá,csolni lányokat, asszonyo
k/at. Egyesek tarisznyát, korsót vittek m!agukkal, mivel a kapott élelmet, 
italt magukkal vitték, s végül a szál1áson egymás közt elosz•tották 

óesztendő estéjén ismét t3ncmulatságot rendesztek ami éjfélig tartott, 
s majd egy legény helyi versfaragék által komponált verssei búcsúztatta 
el az ifjúságot, az óesztendőt és köszöntötte az újat. A lányok a szállásról 
hazasiettek, hogy fogadják az érkező újesztendőző legényeket, akik ejfél 
után minden lány ablaka alatt éjjeli zenét adtak. A zenészeket a gyűjtött 
pénzből és közös hozzájáru1á,sból fizették ki. 

Vargyason a társasbá1t 1925-ig há21aknál, 1925-26-ban a helyi iskola 
egyik kifogadott termében, majd megszűnéséig, v.agyis 1971-ig a kultúr
há:z nagytermáben tartották 17• 

Alsórákoson a legények választottak legénybírát, kisbírót, két szó
szólót, gazdát, két gazdinast, két sáfá~t és pocót. 

A mulatság előestéjén a megváltasztoU t'isztség négy ió'fogattal négy 
csoportr:ai oszolva felkeres•ett minden há.21at, ahol pénzt, pálinká•t, húst, 
tójást, lisztet és tűzifát adtak. A kapott élelmet és fát a legénygazda vette 
át, és a ki·fogadott szálláshoz szállította. A mulatság ideje ia,latt a legény
bíró és he~yettesítője a kisbíró gondoskodott a rendfenntartásróL 

A mulatság .első napján a tánc 15 órakor kezdődött és éjfél utáni 4 
óráig tartott A következő napokon 3-4 legény eljárta a magyartáncot 
(verbung), ami 20 fog é'lsból azaz elemből 2Ht. A legény ka;csintással kérte 
téncr.a a lányt, aki nem t•artotba kö·telezőnek a felhívást elfogadni. A poco 
a terem öntözése és tisztántartása mel'lett, kezében pálcával tartotta távol 
a gyermekeket a tánctóL A mulats.ág második napján hajnaU 5 órától a 
legények két csoportra oszolva felköszöntöttlék az Istvánokat. A névnap
tiszteletkor a l·egények az ajtó előtt hajnalozó dalt énekel·tek, amit a gaz
da nyilott abl.akkal fogadott, majd a hajnalozókat behívta. Elsőnek a szó
szóló nyitott ajtót és alkalmi köszöntőt mondott. A házigazda rendszerint 
a hajnalazóknak egy liter pálinká·t adott, amiből felköszöntötték Amit 
nem itt1ak meg, azt a gazdainasok korsóha öntötték, és m.a.gukka·l vitték. 
A lány a távozó legények közül kedvesét visszatartotta, hogy felvarrja 
sapkc\jára a bokrétát. "Másnap az asszonyok csak .s,zért mentek a táncra, 
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hogy megnézék, kinek van bokrétája. illetve ~~ zereteje, és az milyen 
bokrétá·t vart. T.i. itt a leglények sapkájukat tánc közben is a fejükön vi
selték. Az ifjak a mul<atság második napjától a szálláson· étkeztek. Az 
6tkekel b2osztott lányok készítették el, .a legénygazda anyja segítségéveL 
Ebédre a lányokat a sáfár hívta meg és kéreztette el .a szüleitől. A ne
gyedik napon a legénysereg felkeresett minden leányos házat, s az ajtö
nál alkalmi dalt énekelt. Majd két napi szünet után, óesztendő estéjén 
a legénysereg ismét összegyűl't, de ezúttal nem a táncházba, hanem újévi 
tiszteletadé.sra, felkeresni minden lányos házat. Akkoriban az alsórákosi 
lányok egyré:-:ze Fogoroson szolgált, és ezek óesztendő es·téjén érkeztek 
lTaza. Fz6t a leg{~nyek rendszerint éjfélig a helyi l,ányokat, éjfél után a 
hazaérkező ú. n. fogarasi lányokat keresték fel. Újév első napján délután 
a sáfárok a lányok~ü ismét a szállásra kísérbék, ahova a legények is meg
jel·entek elfogyasztani a ma,radék élelmet. Estefelé mondott le a legény
bíró. Ekkor a legénysereg összeölelkezve két-három sorba felfejlődve, ze
neszóvail kísérte a legénybírót lakására. Az első sorban .a két szé'lső legény, 
nyélnek, cifrázott guzsalyfából és a legszebb asztalterítőkből, kendőkből 
kés:ótctt zászlót vitt. A legények menetét rendszerint asszony- és gyer
mek:sereg kísérte. A leg.én:;rbfró, lakásEm gazdag vacsorát adott legény
társainak. 

Alsórákoson gz ifjúság összeá,llásával párhuzamosan, a délutáni órák
ban. külön húznál zajlott a gyermekek. vagyis tizenhatéveseknél fia
teiltabbak kicsitánca. úgy mint a nagylegények, ezek is tisztséget válasz
tottak. · csakhogy ők nem Jegénybírót, hanem gyermekbírót Eljártak 
h.ajnalorni és aprószentekelni is. Pálinkát nem fogy,asztottak, és lehetőleg 
kerü!tl'k a legényser.eget. z.enésznek az utóbbi időben egy furulyást fo
gadtak meg, és itt tanultak táncolni. Minden gyermek beléptidíjat fize
tett. amelyböJ kifogadták a házat és a zenész díját f1izették. 

Alsórákoson .az összeállás 1910 körül alakult át, azóta a község kultúr
termében tart'Ották s így leegyszerűsödve csaknem napjainkig élt. 

Olthévízen a legények vátasztottak két legénybírót, vagyis nagybírot, 
kicsibírót, nagyszószólót, kicsiszószólót, két szakszinást, kélt futkosópol
gárt, iUe'tve kicsipoigárt, nagypolgárt, kicsiirántort és nagykántort 

A lány a mul1atság előestéjén küldte el kedvesének egydk nőrokona
tól, vagy barátnőjéltő[ .a mirtuszvirágnak nevez·ett művirágbokrrétát, disz
szzsebkendőt a néhány soros levéHel. 

A tánc a mulats:ág első napj,a estéjén 20-21. órakor' kezdődött és 
hajnali 3 óraker ért véget. Innen a legénysereg a zenészekkel István kö
szönteni men.t. Az ajtó előtt énekelt hajnalozót a kántor vezette. Ezután 
a nagy szószóló a házba lépett, ahol béköszöntőt mondott, majd a legény
sereg bíróval az élen bement. A gazda a legényeknek egy liter pálink::lt 
adott, amelybői a gazdát felköszöntötték A legénybíró jeladására (pál
cával a gerendára csapott) .a legények az ivást abbahagyták, s a háziakkal 
tüncra ,perdültek. A megmaradt pálinkát a szokszinós öntö.tte a m1gával 
bozott korsóba. Távozás elött a kicsi .szószóló kiköszöntőt mondott : 
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Megköszönjük a házi ga~dának, 
Hogy ittlétünkben megs·zenvedtek, 
S minden jóból részell tettek. 
Köszönjük s~épen. 

A legények fegyelmezetten , négyes sorban, énekszóval mentek az 
egyik házból a másikba,. Az illetlenkedőt a ,bíró hajnalázáskor is meg
büntette. A vétkezőt utcára kitett mos:ópadra húzták le, ahol a bíró 
tetszése szerint botozta meg. A mul,atság negyedik napján a legények 
minden csa'ládot felkeresve, tűzifát gyűj:töttek. Este pedig beléptidíj 
mentes táncmul1atságot rendeztek. 

Két napi szünet után óesztendő estéjén a leg•ények éjfélig tartó tánc
mUilatságot rendeztek. Újév hajnalán ismét felkeresték a leányos házakat 
és fiatal házasokat újév köszöntésre, amikor lepénnye'l, pálinkával kínál
ták meg a hajnalozólmt. Reggel hazakísérték a legénybírót, ak.i saját költ
ségén gazdagon terített asztalLal fogadta legénytársait19• 

Datkan az összeállás szokása nem sokban különbözött az Oltvévizi
tőL A legények választottak legénybírót, kócsárt, két szakszínást, két 
békö.szötőt és csapót. 

A mtüats8g első napján a legénysereg zeneszóval 20-21 6rától reg
gelig felkeresett minden házal. f}lelmet, pénzt, italt gyűjtöttek s a legé
nyek megtáncoltatták a ház asszony és leánynépét. A lány ekkor tűzte 
kedvese kucsmájára az ugyancsak mirtuszvilfágnak ne·vez.ett művirág bo
krétát. Hajnalozni csak a mullatság második napja hajnalán mentek20• 

Székelyzsomboron a legények két öreglegénybírót és két sáMrt vá
lasztottak. A tánc dec. 26-án ke~dődött, miután a lány felvar.ta kedvese 
sapkájára a csináltvirág bokrétát s a sáfárok a falu két különbözö részé
ből a lányoklat a tánchá~ba kisérték Ezen a napon az első tánc megkez
désekor a lány egyet fordult a legény felemelt keze alatt. A következő 
napon a két sáfár egy-egy legénytársával ismét felkereste a leányos há
zakat, ahol a legényekn-ek egy féHi:ter pálinkát és egy kürtöskalácsot 
.adtak. Ezt a legények másnrap közösen fogy.asztották el. Oesztendő napján 
szekérbe fogott, felvirágozott lovakkal a fra.lut végigjárták, és mindazok
tól, akik a táncon résztvettek, fát gyűjtöttek Ezek ismét egy félliter pá
linkát és· egy kürtöskalác.c:ot adtJak a legényeknek. A mula:tság reggelig 
tartó tánccal ért véget21 . 

Az ös~zeállás szakásának lekását tovább folytathatnánk a Kis- és 
Nagyhomor\)d, a N.agyküküllő és a Nyikó mentén, ahol ez a szokásanyag 
bár egysz,erű formában, de egységesen megt,alálható, és néhány helyiség
ben napJ:ünkig fennmaradt. Ezen a vidéken a mul,atságot néha megvá
lasztott legénybíró, il!letve k:inevez,ett, vagy önként válalkozó kezesek 
illetve muzsikást fogadó legények szervezték 

Kénoson a mul:atság második napJa. regge1én a legények regölése 
vagyis új házas köszöntése mamdt fenn. Az új háza·~ok ablaka alatt ma is 
eléneklik a máT Kri21a Jánostól is lejegyzett Ószékely regesek daláf2• A 
regösének első részéneki eléneklése után a legénybkó bebocsátást kér!3• 

Az emlitett falvakban volt István napi, János napi és újévi hajnalozó, s 
28-án leánykorbácsolás. Szentpálon, Recsenyéden, Szentpéteren Jánosfal~ 
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ván, Városfalván ezen a1 napon tancmú.iatságot rendeztek. A szervezők 
15-20 legényt neveztek ki a mulatságos seprüs- ill. vezértáncra. Vala
mennytien egyes sorba állVlél az elvesztettem zsebkendömet c. tánc dalla
mára lépegettek előre. A sor élén baladó első legény kezében új nyírf:a
ág-seprüt tartott és az ő mozdulatait votl köteles minde ntáncos követni. 
Lehúzta a csizmáj<át, levetette a kabátját, mellényét, ingé-t, majd mind..: 
ezeket felöltötte, vagy verbunkba keZJdett. Ha valaki késve végezte mind..:. 
ezeket, a vezető legeny a kezében tartott seprűvel addig ütötte, amíg be
fejezte. Ez a tánc bizonyára a hajdani legényavatás próbatételeit őrzL Ezt 
igazolja a Szentpálon és Gyepesen szintén e nap délutánján, a kocsmáh9.n 
tartott legényavatás is. A legények soraiba, belépő fiatalnak egy liter bort 
kellett a nagylegényeknek adnia. Itt a keZJesek ezalkalommal beszédet 
tartottak, amelyen kihangsúlyozták, hogy ezután a felavatottakn:ak hu ... 
gyan kell viselkedniöle Az ezt követő táncmulatságon házasok is részt~ 
vehettek. ,A zenészek pedig a fklt1alok táncán kívül házasember nótát es 
öregember nótát zenéltek, azaz ezalatt csak ház9.semberek, ill. öregembe
rek táncolhattak A táncmulatságon résztvevők közt megkülömböztettek 
egész béreseket, félbéreseket, és negyedbéreseket. Az egész béresek vol
tak a nagylegények, fé'lbéresek, akik most léptek a legények sor.ába, és 
a negyedbéresek pedig a nézők. Az egészbéresek egy véka, a félbéresek 
félvéka, s a negyedbéresek negyedvéka búzát voltak köte~esek adni, amit 
a -legények január 3-án vagy 4-én gyűjtöttek össze. Máskor dec. 29-én 
és 30-án szekérrel járva, házaktól muzsikabért vagyis fát, tojást, b3:bot, 
gyüjtöttek, amiből a fölösleget eladták, hogy a mulatság pénzszükségle
teit fedezzék. Legtöbbször a felnőttek mulatságáv.al párhuzamosan zaj
lott .9. gyermekek kicsitánca 1s. 

Az itt leírt téli szokások létezéséről tudok még Kalotaszeg vidékén is. 
Mivel vidékünkön ez a szokás egy jól körülhatárolható terület saj.Mja, 
általában ő-ző nyelvjár8ssal, a zászlós temetkezés szokásával jár együtt, 
talán köz:ös eredetre utal. 

Az ésszeállás szokásc'lnak jelentősegét nemcsak a szór.akozás meg
szervezésében látjuk. Oriási szerepet töltött be az ifjúság közösség tuda
t;jnak nevelésében, a gazdálkodásra hagyományőrzés·re, viselkedésre ta
nításábrm is. 
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OBICEIURILE DE IARNA ALE TlNERErrULUI 
Extr as 

Obi•cei•ul die iarna num1t esszeá!llás sau tár,sarsbáil. ale tilner.etului ma,g/hi.ar din 
Tara Bksei, Valea Olt ului, Homoro:duLU'i Mitc Tí:rnavelor, zona C.alat•ei a e•xi:s•tat 
~i la romi'mii ·din lllitorsatura Buzarul.ui, 'fara B!trsei, 'fara Fagara!1?UtluL !?i in alte 
zone din Tan,süvania. 

Acest obieei - de fapt p etrecere - in:::epea la 25 dccembrie !?Í lua sfiqiJt! la l 
ianua•ri•e ; la · romani, in prima duminidí a Anului nou. Disparut la inceputrul se•c-o
.lu:lui XX. ·s-a mai putut depista. la Intorsur.a Buzaului, T·eliu, Budila, Purdíreni, 
Zizin, Tií.:rloungeni, Satu Nou, Ar.aci, Belin, Ormenif! . Ra>CO$Ul de Sus, Raco!?, Virghif,', 
Haghiz, Do:pca, Ocl.and, Mereni !?Í in aLte localitiiti din V.alea Homorodului Miic 
f!Í 'Dirna•\nelor. 

Pe la mijlo:::ul Iuniii decemlbrie feciorii sa'tului if,'i ale:g.ea·u la !?e'Zatori condu
ccl!'ea ;cetei, apoi inchiriau o ·c.atsa pentru joe ~i ang1ajau muzitcanti. In une•l,e loca
litati, feciorii a1eg€au pentru conducer-ea $i adminrusüatia cetei nuunai: un va.taf 
s,;_.,_,u jude· $i ,un fecior n•um1t iapa sau sza11nár, c.a.re in t'itm;pul colinda1tm!lui aduna 
darurile pdmi·t·e. In alte locru~itati aveau :mai multe func.tii <C-a : nargylegény, Iegéllly
bíró, gazda, albíró kulcsár, poccó, botos, leányosztó, szűrvonó, székelőtevő, kántor 
ebe., mati a'les in Ioca:Ii,tatU.e Sa·tu Nou, ÜftmenÍ'$, Virghil), Ra,col)u1 de Sus Ra·cO$, 
Dapca e k ., unde petrecere.a ave·a o mai •mare amploar.e, adica aooilo ul1!de s~a past•rat 
forma ei .)riginala. Fiecare feci-ar ales in eond1t.1eerc avea o s.areina bi,ne del:'ermL 
nata in mentinerea O•fldine·1, disdplin,ei s.au adlmini\Strarea c.etei in timpul petre.c.erii. 
In unele locaMati, ca Oruneni!? $Í Ra.co·~ul de Sus (probrubil pe titmJPur'i !?i in alte 
lO'calita{i) feciorii ~i -Detel·e in' Hmpu:l pe:trecerii unincau 1a casa de jo·c pentru care 
de Olbkei cum:parau He un bou, fLe• un porc pentru asig·ur.ar-ea .cetei eu carne. Tot 
c:u ocaz'~a colindatului la easele ou fete, in-trebau pe fi.e care fata, druca dore!?te sa 
pa•rticipe lia joe. ,r:,aca fata era de aco:rd, o invoiau de la parinti $Í conducearu fetele 
la cHsa de joe. Feciorii numiti legénybíró sau szűrvonó pedispseau fedori'i care 
ca~lcau re,guLUe petrecerii, iar feciorul numit boltos execUita pedeapsa staib'illtilta prin 
apJic.arrea unui numar de loviituri eu o lopatka sau toita,g peste !?eZiutul vinoV!att,ultui. 

Petrecerea insemna ínce:p.erea oi!?le,giilor, urude luau parrt:e pentt·u prLm.a data 
feteloe !?i feciori•i •care 1mpl'ini•sera virs•ta tde 16 and, d·ed e,r:a in~ral'lea lor ín rindul 
tiner-etua·ui. Ou ac•ea:sta ocazie fa:ta punea in cadu113. iuibitului un :buchert; de flori 
artifida~·e·. In zorii zilelor mai impartanrte r ,stbV!án (26 dec.) $Í Jlá;nos. (27 d:etc.) eea1ta 
de fedori pl.elca la ,,zorit" oin'tinld cín:t·ece $Í uriiri d·e lbi:ne la. feresttr-ele sarbato
ritillor. Iar la 28 dec. vi•zittau famiLiiJ.e eu fete spre a le ura, s.oftcovind l<Oate per
soanel·e· de gen fem~nin din c asa re·~pec-tivií.. In ace-atSta pe rioada :s•e termina vedli ul 
un !? Í intceiPea Anu.l nou. Tot 1acuun íneepe perioada CÍ$legi,lor cin:d s,e tineau $Í 
nuntile ~i ín a-oest fel dbkeiul era legat $i de fertilita.te . 

Orrganiz.a,rea oibi1ceiuJui de iarna a avut un mare rol in educ:alfela tineretului eu 
privire la comportarea lui in societate. 
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