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Kolozsvár 

 

Húsvéti szokások Erdélyben 
 

Húsvét az erdélyi magyarság egyik legjelentősebb ünnepe, amikor a keresztény közösségek szerte a 

nagyvilágban Krisztus kereszthalálára és feltámadására emlékeznek. Az ünnepkör jelentőségét az is kiemeli 

és kihangsúlyozza, hogy a húsvétra való felkészülés viszonylag hosszú időn át, hat-hétig tart. 

Húshagyókedd zárja a vidám téli, farsangi ünnepkört, majd hamvazószerdától negyven napon át kezdődik 

a húsvéti nagyböjt, melyet a keresztények Jézus negyvennapi böjtölésének és kínszenvedésének emlékére 

tartanak. A hamvazás, mint a bűnbánat és a megtérés jelképe, a római katolikus közösségekben általánosan 

elterjed gyakorlat, melynek keretében a plébános megáldja az előző év virágvasárnapján szentelt barka 

elégetéséből nyert hamut, és azzal jelöli meg híveinek homlokát. A hamu már az ószövetségi zsidó 

kultúrában a bűnbánat jelképe volt, s az őskeresztények is hamuval szórták be fejüket töredelmük 

jelképeként. Egészen a X. századig a nyilvános bűnösök fejére ilyenkor hamut szórtak, majd kiűzték őket a 

templomból, s csak nagycsütörtökön fogadták vissza őket, hogy a hívekkel együtt, közösen ülhessék meg a 

húsvéti ünnepet. A hamvazás a nyilvános vezeklés és bűnbánattartás megszűnése után is fennmaradt a 

liturgia keretében. 

Régebben sokkal szigorúbban böjtöltek, sem húst, sem tejterméket nem fogyasztottak, rendszerint csak 

sót, kenyeret és száraz növényi ételeket ettek. Hamvazószerdán még a farsang idején használt zsíros 

edényeiket is kimosták hamuval, máshol pedig ilyenkor külön edényekben főztek. A hamvazószerdát követő 

kövércsütörtökön a legtöbb magyar faluban ideiglenesen felfüggesztették egy napra a böjtöt, és 

elfogyasztották a farsangvégén megmaradt ételeket, utána pedig újra következetesen böjtöltek. A középkori 

eredetű negyvenelés keretében a böjtölő személy csak egyszer táplálkozott naponta. 

A csonkahéttel kezdődő periódus minden erdélyi, gyimesi és moldvai magyar közösségben az 

önmegtartóztatás, a vezeklés időszaka volt, rendszerint csendes várakozással, áhítattal telt el. Az idősebbek 

ebben az időszakban rendszeresebben olvasták a Bibliát, a temetőt kitakarították, halottaikra emlékeztek. 

Hajdanán még a protestáns faluközösségekben sem rendeztek esküvőket, nem szerveztek vidám 

táncmulatságokat, az ünnepet megelőző hat hét alatt. Még a református családokban is tartózkodtak a húsos 

ételek fogyasztásától, nagypénteken pedig nagyon sok helységben még az állataikat is böjtöltették.  

A húsvéti ünnepkörnek számos kisebb, belső egységei, jeles napjai vannak. A negyven napig tartó böjt a 

hamvazószerdával induló csonka- vagy húshagyóhéttel kezdődik. Az ötödik hetet és vasárnapját rendszerint 

feketehétnek és feketevasárnapnak nevezik, míg Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére virágvasárnapnak 

hívják a húsvétot megelőző hatodik vasárnapot, amikor a templomokban barkát szentelnek. Nagycsütörtök, 

nagypéntek és nagyszombat a húsvétvasárnap előtti nagyhét kiemeltebb napjai, amikor a színkatolikus 

székelyföldi falvakban számos paraliturgikus cselekményre kerül sor. Az ünnep másodnapját húsvéthétfőnek, 

régebben pedig vízbevető hétfőnek nevezték. Húsvétvasárnapját a fehérhét követi, mely fehér- vagy 

mátkálóvasárnappal zárul. 

A hagyományos erdélyi, gyimesi és moldvai magyar falusi közösségekben a vallás alapvetően meghatározza 

és megszenteli nemcsak az ünnepeket, hanem a hétköznapokat is. Az erdélyi református közösségekben 

különösen az ünnepkör végén nagy hangsúlyt fektettek a környezet, az emberi test és a lélek tisztaságra. 

Gondosan kitakarították, kimeszelték a házakat, kimosták a textíliákat, tartózkodtak a fölösleges szóváltásoktól 

meg veszekedésektől. Sok helyen élt az a szokás, hogy a haragosok a nagyhét idején egymásnak 

megbocsátottak, kezet fogtak, mivel a közösségi hagyományok szerint csak lélekben megbékélve, megtisztulva 

járulhattak az Úr asztalához. Az erdélyi szász falvakban minderre ritualizált formában került sor. Az ünnep előtt 

úgynevezett békülő estéket tartottak, amikor a haragban álló személyek a szomszédságatya házánál jelentkeztek. 

A szomszédságfő és az öregek tanácsa ott arra szólította fel őket, hogy bocsássanak meg egymásnak, és 

fogjanak kezet. Ha a haragosok nem békültek ki, és nem rendezték kapcsolatukat, a szomszédság nem 

engedélyezte, hogy az ünnep alkalmával úrvacsorát vegyenek, ami nagyon súlyos büntetésnek, szankciónak 

számított. 

Húsvét mozgó-ünnep, minden esztendőben a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő holdtölte utáni 

vasárnapon tartják. Erre az időpontra a niceai (325) zsinat rögzítette, azóta évente rendszerint március 22. és 

április 25. között ünnepelik. Az utóbbi évezredben gyökeresen megváltozott az ünnepkör időtartama. Az 1092-

ben tartott szabolcsi zsinat négy, az 1611-es nagyszombati pedig három napos ünnepként határozta meg. 

 XIV. Kelemen pápa 1771-ben két, X. Pius 1911-ben már csak egy napra szűkítette a húsvéti ünnep tartamát. 
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A tulajdonképpeni ünnepkört virágvasárnapja nyitja. Hajdanán az erdélyi református falvakban ezen a napon 

tartották a konfirmációt. Ez az egyházi esemény egyben az iskolások felnőtt emberré való avatást is jelentette. 

Erdővidék falvaiban egészen az utóbbi évtizedekig fennmaradt az a szokás, hogy az újonnan konfirmált lányok 

és fiúk az egyházi ünnepséget követő családi ebéd után ünnepi viseletben, csoportosan sétáltak a főutcán. A 

nagyobb legények ilyenkor hirtelen megragadták a frissen konfirmált fiúkat, s nadrágjukat alaposan kiporolták. 

A szokásnak egyértelműen legényavató funkciót tulajdonítottak. A fiatal fiúk a hajadonokkal együtt csak húsvét 

vasárnapján vettek úrvacsorát, utána már bátran és szabadon eljárhattak táncmulatságba vagy lányos házakhoz 

udvarolni. A fiatalok virágvasárnapján rendszerint zöld ágakkal díszítették fel a templomokat, s az asszonyok 

pedig sok helyen színes fejkendőben, kezükben virágokkal mentek a templomba.  

Húsvét a tavasz legjelentősebb ünnepe, ezért struktúrájában nemcsak keresztény elemeket találunk, mivel az 

számos régi, európai, mágikus, pogány kori termékenységvarázsló és tavaszköszöntő szokáselemet is magához 

vonzott. Az erdélyi magyar húsvéti ünnepkör legjellegzetesebb szokáselemei a következők: passiójátékok, tűz-, 

étel- és vízszentelés, határkerülés, zöld növényi szimbólumok állítása, locsolás, tojásajándékozás és rituális 

testvérré fogadás. 

A hitújítást megelőző egységes katolikus középkorban az ünnepkör idején a templomokban és kolostorokban 

Krisztus élettörténetét megelevenítő misztériumjátékokat mutattak be. A barokk korszak hatására a húsvét 

nagyhetén bemutatott dramatikus játékformák közül különösen a Jézus szenvedéstörténetét, kereszthalálát és 

feltámadását megjelenítő passiójátékok voltak népszerűek. Ezek a dramatikus alkotások Erdélyben elsősorban a 

ferences kolostorokban (pl. Csíksomlyón és Kantán) élték késői reneszánszukat. A felvilágosodás hatására a 

katolikus egyház eltávolodott és elhatárolódott ezektől a színjátékoktól, melyek fokozatosan kihullottak a 

nagyheti liturgia szerves rendjéből. Sok helyen iskolákban, máshol pedig köztereken mutatták be elnépiesedett, 

populáris változataikat. 

Az erdélyi színkatolikus falvakban (pl. Csíkban, Gyergyóban, a felső-háromszéki Szentföldön stb.) a 

középkori passiójátékok széttöredezett elemei továbbra is fennmaradtak. Ilyen templomban megszervezett 

dramatikus szokás például a szentsírőrzés. Katolikus közösségekben a kegyesebb asszonyok egy-egy 

mellékoltár asztala alatt berendezik Jézus jelképes sírját, melyet bibliai római katonákat alakító legények 

őriznek nagypéntektől kezdődően egészen a feltámadási körmenetig. E szimbolikus sír mellett éjszaka és nappal 

öregasszonyok, sokszor pedig az egész gyülekezet ott virraszt.  

Az erdélyi szentsírőrzés 

számtalan dramatikus elemet 

tartalmaz: pl. katonás 

mozdulatokat, betanult 

szövegeket, speciális 

viseleteket, tárgyi 

szimbólumokat stb. Az 

archaikusabb „szentföldi” 

székely falvakban Jézust ma is 

reális halottnak tekintik, akinek 

halálára fekete gyászlepedővel 

kell betakarni a szentséget, 

oltárt stb. Felcsíki falvakban a 

keresztek mellé, templomok 

elé nagypénteken olyan 

zsebkendőkkel feldíszített 

fenyőhegyet állítanak, mint 

ahogy az a házasságkötés előtt 

meghalt fiatal legénynek 

szokás. Rituális eszközökkel 

Jézus urunknak is megadják, 

megrendezik az élet teljességét 

szimbolizáló házasságot. 

A tűz-, a víz- meg az ételszentelés a húsvéti szokásoknak szerves elemét képezi a római katolikus 

közösségekben. Ezek az elemek még a pogány korból maradtak fenn, s elsősorban a család, a közösség jó 

állapotát, egészségét biztosították mágikus, rituális eszközökkel. A húsvéti ebéd jellegzetes ételféleségét, a 

Szentsírőrzés Csíkszentkirályon (2004) 
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sonkát és a sült bárányt, katolikus közösségekben a plébánossal megszenteltették. A szentelt étel minden 

morzsájára óvatosan vigyáztak, mivel azokat nyáron a kártékony verebek elűzésére használták fel. 

A határkerülés az erdélyi húsvéti szokások egyik legélőbb eleme napjainkban is. A kutatók véleménye 

szerint mélyrétegeiben az úgynevezett mágikus körrel kapcsolatos képzetek állnak. Az archaikus ember hitt 

abban, hogy ha egy földterületet meghatározott időpontban, körülmények között körbejár, akkor a földterületét 

nem fogja pusztítani sem vész, sem kártékony állat, sem természet feletti erővel rendelkező lény. Egészen a 

mezőgazdaság erőszakos kollektivizálásáig Erdélyben is ismert eljárás volt, hogy a len vagy a kender táblát 

éjfélkor, holdtölte idején, szótlan és meztelen, hátrafelé haladva körbe kerülték a madarak pusztítása ellen.  

A határjárás a középkor idején fontos jogi esemény volt. Mivel a török veszedelmek idején számtalan falut 

kiirtottak, az elnéptelenedett vidékeken a szomszédos helységek lakosai között kirobbant földvitákat rendszerint 

határkerüléssel oldották meg. A két vitatkozó fél mellett ebben az eseményben részt vettek a világi meg az 

egyházi hatalom képviselői és a tanúk. Közösen bejárták a határt, és a tanúk vallomása szerint újból kijelölték a 

birtokok között húzódó határvonalat, s annak jelesebb pontjain új határjeleket építettek. A tanúk legtöbbször 

lábbeli nélkül esküdtek meg arra, hogy kinek a földterületén állnak. Ma is legendák keringenek Erdélyben arról, 

hogy ilyenkor egyesek csizmájukba, bocskorukba a másik fél birtokáról származó földet helyeztek, s így 

hamisan, csalással esküdtek arra, hogy kinek a földjén állnak. Sok erdélyi faluban úgy vélték, hogy a 

határjáráskor hamisan megesküdt embert nagyon keményen meg fogja büntetni az Isten.  

A határjárás a XVIII. századi késő barokk processziók hatására ünnepi elemekkel (pl. zászlókkal, énekekkel, 

imákkal, díszes viselettel, rigmusokkal, köszöntőkkel stb.) gazdagodott. A második világháború utáni években 

számtalan vidéken betiltották, de 1989 után újra felújították és megszervezték. Különösen a földek visszaadása 

után újból működésbe lépett az a képzet, hogy a mezőgazdasági év küszöbén, a húsvét vasárnap reggel 

megkerült határt nem fogja semmiféle kár érni.   

Marosszék magyar településeiben húsvét vasárnapján hajnalban a legények zöld ágakat ajándékoznak a 

lányoknak. Sok helységben a zöld nyírfaágat vagy fenyőt ilyenkor színes szalagokkal és tojásokkal is feldíszítik. 

A zöld ajándékfa előfordul az esküvői és más tavaszi szokásokban is (pl. májusfa). Segítségével rendszerint jó 

egészséget, szépséget biztosítottak a megajándékozott lánynak. A XX. század első felében a húsvéti faállítást 

városi, polgári hatásra már ajándékzene, szerenád is kísérte. 

Húsvét vasárnapján az erdélyi magyar lutheránus szórványközösségekben vagy a szászokkal érintkező 

magyar helységekben kakast áldoztak fel. Apácán nyíllal lőtték meg, Oltszakadáton pedig hosszú karóval 

ütötték agyon. Ennek a szokásnak hajdanán agrármágiával kapcsolatos jelentése volt. Az új mezőgazdasági év 

elején, tavasszal azért áldoztak fel állatot (kakast), hogy rituális eszközökkel, preventív módon biztosítsák 

földjeik termését.  

A locsolás és a tojásajándékozás volt a húsvéti ünnepkör legszínesebb és legélőbb eleme egészen a 

közelmúltig. Húsvét második napján a legények szerte Erdélyben vízzel locsolták meg a lányokat, a hajadonok 

pedig tojással ajándékozták meg a fiúkat. A tojás és a víz szerte Európában a termékenység jelképe, az élet 

princípiuma, nélkülözhetetlen alapeleme. Mágikus erejét az is fokozta, hogy régebben pirosra festették, s 

jellegzetes, mágikus funkciókkal rendelkező motívumokkal díszítették. Archaikus magyar közösségeinkben (pl. 

Gyimesben és Moldvában) a húsvéti tojást még napjainkban is Jézus szimbólumának vélik.   

A rituális testvérré fogadás a magyar nyelvterület keleti vidékén (Moldvában) és Dunántúlon egészen 

napjainkig a húsvéti ünnepkör keretében maradt fenn. A moldvai lányok legközelebbi barátnőiknek a húsvét 

vasárnapját követő fehér- vagy mátkáló vasárnapon rendszerint hímes tojásokat ajándékoztak, s azután 

halálukig egymást véremnek, testvéremnek, vésárnak nevezték és tartották. A lelki barátnők a magyar 

nyelvterület nyugati régióiban ilyenkor egymásnak komatálat ajándékoztak, utána epedig egymást halálukig 

komának szólították.  

Napjainkban már nagyon sok erdélyi helységben különböző felekezeti és etnikai csoportok élnek együtt. 

A legtöbb faluban kölcsönösen tiszteletben tartották egymás ünnepét, szokását még akkor is, ha saját 

húsvétjuk más időpontban volt. Azokban a falvakban, ahol a protestánsok mellett görög keletiek is éltek, az 

ortodoxok nagyhetén a reformátusok harangját is csak „csendben” húzták meg. A „magyarok” húsvétját a 

románok sem zavarták meg nagyobb mezőgazdasági munkával: legtöbbször félünneplőben meglátogatták 

közelebbi barátaikat és szomszédaikat. Erdély felekezeti és etnikai színessége alapjaiban meghatározta azt, 

hogy ebben a nagy régióban napjainkig színes, változatos és nagyon archaikus húsvéti szokások 

maradhassanak fenn. 
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Adorjáni R. Károly 
ny. unitárius lelkész 

Dicsőszentmárton, Maros megye 
 

Karácsony – újévi ünnepköri szokások Kis-Küküllő „Vízmellék”-én   (II.) 

 
SZŐKEFALVÁN 

 

Szőkefalva (r. Seuca, Maros megye) Dicsőszentmártontól keletre, 4 km-re fekszik. Első írásbeli említését 

Györffy György 1314-re teszi. Nevét Szőke nevű birtokosától kaphatta.
1
  

Báthory Zsigmond fejedelem 1592-ben kelt irata szerint a „Zeoke” család birtokolta. Házasság útján 

Sárosi Jánosra szállott, aki Erdélyország török portai követe volt.
2
 Később a Wesselényi család birtokába 

került. A szép Wesselényi Polixénia asszonyért, de még a szebb Erdélyért, az angol főúr, Paget János 

elhagyta szülőhazáját és itt telepedett le. Az ő tevékenysége nyomán Szőkefalva nemcsak a Kis-Küküllő 

mente, de Erdély egyik leghíresebb borvidéke lett.
3
  

Az unitárius templom is Paget adományából épült 1873-ban. A birtok legutolsó gazdája - szintén 

Wesselényi leány - felesége révén báró széplaki Horváth Arthur volt. A kúria ma is jó állapotban van. Az 

Állami Gazdaság székhelye volt. 

A fent említetteken kívül a faluban más nemesi családoknak is voltak birtokaik. Egy 1732. évi kimutatás 

szerint, az akkori Küküllő megyében, Szőkefalván volt a legtöbb nemes.
4
 A szőkefalvi határ még az 1930-as 

években is 16 itt lakó kisebb-nagyobb földbirtokos család tulajdona volt. Ennek eredménye, hogy a falu ma 

Küküllő mente legtarkább, felekezetileg a legvegyesebb települése. Négy torony harangja hirdeti az 

ökumenikus békét. Lakosainak száma a 2002. évi népszámlálás adatai szerint: 1304, amelyből magyar: 734; 

román: 451; cigány: 119. Felekezetileg: ortodox: 451; református: 521; katolikus: 182; unitárius: 89; más 

vallású: 61.
5
  

                                                 
1
 Györffy György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1987. III. 562. o. 

2
 A dokumentumot a Marosvásárhelyi Állami Levéltárban őrzik. 

3
 Csávossy György: Jó boroknak szép hazája Erdély. Budapest, 2002. III. 194-195. o., 336-338. o. 

4
 Marosvásárhelyi Állami Levéltár 

5
 A 2002. évi népszámlálás adatait Végh József polgármester úrnak köszönöm. 
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Az egykori urasági cselédek, a kevés földjüket művelő családok között szájról-szájra, nemzedékről-

nemzedékre hagyományozódtak a karácsony-újévi ünnepkör szokásai. 

Karácsony előtt 3-4 héttel a konfirmált legények a művelődési otthonban minden második este 

összegyűltek. Előkészültek a kántálásra. Egy katolikus, egy református éneket tanultak meg. 

Megválasztották a két kezest, s a beköszöntőket. A beköszöntő mondta a családot megtisztelő verset. A 

kezesek szedték az ajándékot, többnyire pénzt kaptak. Ők vezették le az ünnepi táncot. Két köszöntő 

szöveget tanultak, mert két csoportot alkottak. Egy katolikust és egy reformátust. Ez nem jelentett 

kizárólagos felekezeti csoportosulást. Mindkét csoport vegyes felekezetű volt. Csak az énekek után kapták 

neveiket. A kevés unitárius legény a két csoportba felosztva vett részt.  

Karácsony szombatja délutánján még egy próbára összegyűltek. Aztán 16 óra tájban elindultak kántálni. 

Mindkét csoport felkereste a falu minden házát. Mindig a falu végén kezdték. Az egyik csoport a „Gorga” 

utcának baloldalán, a másik ugyanitt, valamivel később a jobb oldalán kezdte. Ha egy háznál végeztek, 

átmentek a szemben lévő házhoz és ott kántáltak. Így mind a két csoport minden házhoz bement - románhoz, 

magyarhoz egyformán. A román legények csoportja is így járt el, a „Ţurca”-val és a „kecské”-vel. 

A legénycsoport megállt az ablak alatt, s a vezetőjük beszólt: „ - Szabad-e kántálni, gazduram?” Igenlő 

válasz esetén a csoport elénekelte az énekét. A katolikusok egy régi, a liturgiából kimaradt éneket, a 

reformátusok a „Csendes éj, szentséges éj” kezdetűt (262. számú ének). Ezzel a csoport tovább ment. A 

köszöntő belépett s elmondta a versét. A köszöntőt mindig úgy jelölték ki, hogy az a kedvese házánál 

tisztelegjen.  

A katolikus csoport köszöntője így hangzott: 
„Egy ily jeles éjszakának néma csendjében, 

Angyali örömhang hangzik fel betlehemi mezőben. 

Nagy örömet hirdetünk, mely az egész népnek öröme lészen, 

Ez örömet hirdeti a mi dicsérendő énekünk, 

És fölzendült ajkainkról áldást kívánó háladal: 

 

Áldassék és felmagasztaltassék, 

A kegyelemnek Ura, Istene, 

Hogy az önök egészségére 

Vigyázott ebben a szintén 

Már-már elmúlandó esztendőben. 

Nagy hálaadással és dicséret mondással 

Nyílnak meg a mi ajkaink, 

Mint hajdan a betlehemi mezőben 

Az angyalok, s így énekelnek: 

„Dicsőség a magasságban Istennek, 

Békesség légyen e földön az embereknek, 

És jó akarat minden féle népnek és nemzetnek.” 

 

Noha, hegyeken, halmokon levő olaj és citrusfáknak levelei 

Mind egybe hullanak, 

De mégis e háznak rózsáját s annak vitorláit 

Halálnak mérgétől és keserűségétől 

Megőrizte, oltalmazta, 

És e szent éjszakára eljutatta! 

Úgy, mint Krisztus Urunknak  

Szent születése éjszakájára. 

Ha Istennek úgy tetszik, virrassza 

Fel kegyelmüket a holnapi napra, 

Úgy, mint karácson első napjára. 

Virrassza fel másod- és harmadnapjára. 

Ezeket engedje eltölteni lelkük örömére, 

Isten nevének dicséretére és dicsőségére. 

 

Ha Isten előtt kedves az önök élete, 

Léptesse át az ó esztendőből az újba, 

Abban áldja meg újabb és újabb áldásaival. 

Áldja meg az Isten határainkat sűrű kalangyákkal, 

Legelőhelyeinket kövér fűszálakkal, 

Szőlőtermő hegyeinket jó borforrásokkal. 

Határainkon lévő kalangyák olyan sűrűk legyenek, 

Hogy hasonlítsanak az Édenben lévő olaj 

És citrusfák sűrű leveleihez. 

 

Miként ezeknek tövét szép, zöld  

Pázsit és fűszál nőtte be, 

Oly szép zöld pázsit és kövér fűszál 

Nőjje be legelőhelyeinket a kedves barmok számára. 

Szőlőtermő hegyeinket hasonlíthassuk 

Az Édenben lévő hármas csatornához, 

Melyek a világkezdetétől világvégéig folynak. 

És még ezeken kívül sok ezer jókat kíván 

A mi kicsi dalcsoportunk 

A bekövetkező évben, tisztelt gazduramnak!” (L. I.) 

A református csoport köszöntője: 
„Dicséret néked felséges Istenünk, 

Tiszta lélekkel zengedez seregünk, 

Hogy az ó esztendőnek utolsó felében 

Nem vagyunk a sírnak ölében. 

Hálaadással, Istenünk, dicsérünk, 

Hogy e szent ünnepet megengedted érnünk. 

Egészségben, békességben, akik itt állunk, 

Töltjük el napjainkat a múlandó évben. 

Hirdetek újságot, mondok olyan hírt, 

Eljött a Messiás, kiről Essaiás írt. 

Született az éjjel, világra szűztől, 

Hogy megváltson a pokolbeli tűztől. 

Az, aki adatott a világnak tükörül, 

Akit nem szemlélhettünk, mellettünk ül. 

Örvendj, vigadj, mint a mennyei kórus 

Hogy jött a világra éjjel is patrius. 

Örvendezzünk mi is, hát többet ne sóhajtsunk, 

Hogy megadta Isten születése napját, 

Adjon hálát mindenki, s vegye le kalapját, 

Senki e hajlékban szükséget ne érjen, 

Kert, hegy, völgy, mező adjon eleséget. 

Gazduram hajlékát semmi baj ne érje, 

Béke és szerencse kísérje lépteiben. 

Ezeket a jókat kívánja a szőkefalvi legény sereg!” (B.A.) 
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A beköszöntő legényt a háziak kaláccsal, itallal kínálják meg. Őt a kezes követi, ki az ajándékba kapott pénzt 

egy listára felírja. Őt is megkínálják. Az így begyült pénzből fizették ki az ünnepeken, az ó és újesztendőben 

tartandó táncok költségeit. 

Régebben – még az 1940-es évek első felében is – kántálás után, a leányos házakhoz a cigányok, egy nagyobb 

és egy kisebb legény kíséretében, muzsikaszóval mentek tisztelegni. Ezért lepényt kaptak, amit a kisebb legény  

„tarisnyájába” gyűjtöttek. 

A kántálást mind a két csoport a falu felső végén fejezte be. Itt találkoztak. Együtt mentek vissza elindulásuk 

helyére, a művelődési otthonba. Itt a begyűlt pénzzel vett borból és a lepényből áldomást tartottak. A magyar és a 

román legények kántálása az utóbbi években hasonlóan ment végbe. 

Ünnepszombatján, 1975 óta, az unitárius jó énekes házasemberek közül 7-8-an egy csoportba állva, kántor 

vezetésével egyházuk minden tagját megkántálják. Eléneklik a 156. számú karácsonyi éneket: „Úr Istennek szent 

fia születék e világra” kezdetűt. A kapott pénzt az egyházközség céljára fordítják. Azelőtt, csak listával 

gyűjtögettek. 1986 után a kántálás már névnapi köszöntéssel bővült. A kántálók ez alkalommal köszöntik az 

unitárius Istvánokat és Jánosokat, amiért kínálmációban részesülnek.  

Ezen este a csoportos kántálás mellett egyéni kántálásra is sor kerül. Iskolás gyermekek, leányok, fiúk, – 

magyarok, románok, cigányok – egyenként, vagy 2-3-an társulva kántálnak a maguk javára. 1982 karácsonya 

estéjén a kántálók előtt 14-szer nyitottam ajtót.  

A második világháború előtt, karácsonyra virradó hajnalban, a szülők a gyermekeik cipőjébe, párnája alá, 

ágya köré almát, diót, süteményt, cukorkát rejtettek el. A gyermekek felkeléskor meg kellett keressék, hogy mit 

hozott az angyal.  

Karácsonyfa régebben csak a nemesek házánál volt. A második világháború után annyira elterjedt, hogy ma 

minden háznál ünnepszombatján karácsonyfát állítanak.  

Karácsony első napján az unitáriusok és a reformátusok úrvacsorát vettek, a katolikusok áldoztak. Délután 

jártak a román házasemberek egyházuk részére kántálni. A magyarok közül csak hozzánk, az unitárius lelkészi 

családhoz jöttek be. Románul énekeltek, s köszöntöttek. Utána magyarul beszélgettünk. Előzőleg az unitárius 

kántálók tisztelték meg a román kurátort. (Akkor nem volt a románoknak külön papjuk). 1975 után az unitárius 

férfiak ünnepszombati példáját követve, első napján délután a református és katolikus házasemberek csoportja 

járt, külön-külön egyházaik részére kántálni.  

Első napján délután, gyermekeik részére a templomban karácsonyfa ünnepélyt rendezett mind a három 

magyar felekezet. A gyermekek alkalmi énekekkel, versekkel szerepeltek. Szüleik által előre befizetett összegből 

vásárolt ajándékcsomagot kaptak. A katolikusok 1990 óta „Betlehemes játékot” mutatnak be. A szöveget 

legújabban az „Erdélyi Karácsony” című kötet 48 pásztorjátékából választják ki.
6
 

A románok 1940 előtt, karácsonytól-vízkeresztig „Betlehemes” csoportokkal (iroţii) járták be a falut. Majd a 

szomszédos falvakba is ellátogattak.
7
  

Karácsony másod- és harmadnapján Istvánozás és Jánosozás volt. Elől zenészek, hátul a legények szépen 

összefogózva járták a falut, Istvántól-Istvánig, Jánostól-Jánosig, névnapot köszönteni. Előre annyi cserépfazekat 

hamuval megtöltöttek, ahány ünnepelthez szándékoztak menni. István vagy János barátjuk kapuján belépve a 

zene elhallgatott. Csendbe az ajtó elé, vagy az ablak alá állottak. Zenekíséret nélkül a következő éneket 

énekelték: 

                                                 
6
 Erdélyi Karácsony – 48 pásztorjáték. Szerk.: Oláh Dénes. Kolozsvár, 1999. 

7
 A románoknak 1940 előtt a „Betlehemes” játékot papjaik és tanítóik tanították be az Anton Pann által szerkesztett „Cultura 

Românească” kiadásában év nélkül megjelent: „Versuri sau cântece” című füzetből.  
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„Hímes rózsa oly koráig 

Szintén csak úgy nevelé. 

Itt közöljük, felemeljük, 

István napját tiszteljük 

Bút senkinek nem adhatok  

Hallgatván csak szomorán.  

Itt közöljük, felemeljük, 

István napját tiszteljük.  

Aranyszínű sugár az ég, 

Örömre is neveljük, 

István napját tiszteljük, 

Itt közöljük, felemeljük. 

Mi is azért vigadozzunk, 

Ez mostani víg órán. 

István napját tiszteljük, 

Itt közöljük, felemeljük.”
8  

Ének után egy legény bekopogtatott, s ezzel a verssel köszöntötte az ünnepeltet: 
„Mi is azért jöttünk  

Ez érdemes házhoz, 

Hogy részt vegyünk  

A meghívott mondásban. 

Tehát nyelvünk hangját 

Ne hagyjuk egymásban, 

Csak a jó ezer kívánságban. 

Áldottak legyenek 

Istvánnak napjai, 

Mert ez a legközelebbi a mai. 

 

Ekképpen zengettek 

Oskoláink mozsái (?), 

Ilyent pengettek nyelvünk citerái: 

Éltessen az Isten, István barátom, 

Hogy sokszor lássad a napot 

Feljönni az égen, 

Midőn életed hanyatlik csendesen, 

Ég legyen a hazád, szívemből kívánom, 

Éltessen az Isten, István barátom!     (Sz. M.) 

Erre kívülről nagy éljenzés. A cserépfazekakat összetörték. Nagy zajcsapás közben a legénysereg bevonult István, János 

barátjához. A ház népe asztal mellé ültette. Kaláccsal, borral, pálinkával kínálta meg. Egy pár ének elhangzása után szép 

rendben tovább mentek más ünnepelthez. Ez a szokás az 1960-as évek elején kimaradt. A legénység nagy része gyári 

munkás lett. Nem tudtak egyszerre összegyűlni. 

Ünnepi tánc 
Másod- és harmadnapján délután a kultúrotthonban, a kántáláskor kapott pénzből táncot rendeztek. A táncba mindenki, 

aki a kántáláskor pénzt ajándékozott, részt vehetett. A házasemberek külön „párt” kaptak. A régi szőkefalviak kedvenc 

tánca a „féloláhos” volt.
9
 Éjjel 1-2 óráig táncoltak. 

Aprószentek 

Karácsony negyednapján, december 28-án, reggel 9 órakor a fiatalok a táncház – kultúrotthon – előtt gyülekeztek. A 

legények vesszőseprűvel várták a leányokat. Ezzel a mondókával vesszőzték meg őket:  
„Aprószentek, Dávid, Dávid, 

Kalácsot is, pálinkát is.” 

Majd bementek és táncoltak. A kántáláskor összeadott lepényt és kalácsot itt fogyasztották el. Délután a legények pénzt 

pótoltak, szeszt vettek. Ezt a leányok pálinkának megkészítették. Emellett egész este mulatoztak. 

Óesztendő estéjén régebben, a második világháború előtt, a fiatalság a fonóházban összegyűlt. Jövendöléssel 

szórakoztak. A más felé is ismeretes gombócot főztek. Amikor megunták, kimentek az udvarra, ahol előre kilenc karó volt 

felállítva. A kilencedik karónál megállottak. Görbe vagy egyenes, olyannak vélték a jövendőbelijüket is. Körbejárták a 

disznó ólat, megdöngették. Ha a disznó megröffent, férjhez megy a leány, megházasodik a legény. Ez volt a „tátosuk”. 

Éjfélkor a falu több helyén az utat elkötötték. Szalmát, korét vittek oda, s meggyújtották a két harangszó között. A 

kapufélfákat „kifenyőágazták”. A kicsi kapukat kicserélték. A leányét a legényével, és fordítva.  

Éjfélekor mind a négy templomban harangoztak. A háború előtt a református legények a toronyba mentek. Ott az újévet 

köszöntő harangszó után egyházi éneket énekeltek. Majd egyikük naptárból tanult verset, köszöntőt mondott. Boldog új 

évet kívánt a falu népének.  

Az évforduló éjjelére a „csorgónak”, a falu kútjának káváját, eredetileg szúrós szilvafa, vagy tövis ággal körül rakták. 

Későbben, a háború után fenyőággal díszítették. Az újévet hirdető harangszó után minden legény és leány sietett a kúthoz 

vizet meríteni. Aki elsőnek merített, azé lett az aranyvíz. Haza is vitt belőle. Az itató vállúba is öntöttek. Amelyik 

szarvasmarha újév reggelén ebből a vízből ivott, azt a betegség egész évben elkerülte. Otthon a gazda újév hajnalán sietett 

állatait korán megetetni, hogy az „aranyvízből” tudjon itatni. 

Újesztendő reggelén, a második világháború előtt, a béresek összeállottak és ostorral a kezükben csattogtatva, 

kolompot, csengettyűt rázva a nemesek udvarházaihoz, és a módosabb gazdákhoz beköszöntöttek. Az ökrök nevét 

kiáltották: „Hej, Bodor, Hej, Virág!”. Boldog újévet kívánva tovább mentek.  

Ma a csengettyű, kolomprázást, az ostorcsattogtatást a román gyermekek gyakorolják. 

                                                 
8
 Kottáját mellékelem 

9
 Féloláhos: a párok egymást követve kört alkotnak. Lassú csárdás ütemére lépegetnek, s közben a szöveget ismételve énekelnek 
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Újesztendőben inkább disznóhúst ettek, mert a disznó az udvarba bétúrja a gazdagságot. Majorságot nem esznek, mert 

az kikaparja a gazdagságot.  

Adatközlők: 

1. id. Bessenyei András, szül. 1927., Szőkefalva, földműves, kollektív brigádos, unitárius, VII. o. A köszöntőt a fia tőle 

tanulta, 1970 karácsonyán elmondta 

2. ifj. Bessenyei András, szül. 1954., Szőkefalva, szobafestő inas, kollektív brigádos, unitárius, VIII. o. 

3. Ferencz Jánosné Szász Zsuzsanna (Dobos), szül. 1891., Szőkefalva, háztartásbeli, unitárius, VI. o. 

4. László Géza, szül. 1920., Szőkefalva, földműves, ácsmester, kántor, római katolikus, VII. o. 

5. Lőrinczi István, szül.: 1913. Szőkefalva, földműves, gyári munkás, római katolikus, VII. o. 

6. Jenei József, szül.. 1918. Szőkefalva, ny. gyári munkás, harangozó, római katolikus, VI. o. 

7. Lőrinczi Ferencné László Anna, szül.: 1948. Szőkefalva, háztartásbeli, római katolikus, XII. o. 

8. Szász Mihály, szül.: 1925. Szőkefalva, ny. gyári munkás, kántor, református, VII. o. A köszöntőt a nagyapjától tanulta, 

aki az 1890-es években ezzel tisztelgett az ünnepelteknél. 

9. Cerghizan Alexandru, szül.: 1908-ban, Szőkefalva, ny. gyári munkás, görög-keleti, román VI. o. 

10. Suciu Teodor, szül.: 1899-ben, Szőkefalva, földműves, görög keleti, román VI. o. 

A gyűjtés helye és ideje: Szőkefalva, 1970. február 20. – 1971. január 4 – november 10., 2004. november 2.  

 

VÁMOSGÁLFALVÁN 

 

Vámosgálfalva (r. Găneşti, Maros megye) a Kis-Küküllő menti „Vízmellék” legnagyobb magyar lakosságú 

faluja. Lakossága ma (2002-ben) 2318, amelyből román: 36 ; magyar: 1686; cigány: 861.  

A faluban az ünnepkörnek hagyományos szokásai vannak, melyeket Kántor Katalin, ottani magyartanárnő 

1992. évi gyűjtéséből ismertetek.  

A karácsonyi kántálás a faluban ma is élő szokás. A férfi nemen lévők gyakorolják, korcsoportok szerint. 

Célja a fiataloknál a tiszteletadás, az ünnepi tánc költségeinek fedezése. A házasemberek az egyházközség javára 

gyűjtenek. 

A második világháború előtt három csoportba szerveződtek. Az elsőbe azok a konfirmált gyerekek tartóztak, 

akik még nem voltak katonák. A másodikban a még nem konfirmált tizenévesek vettek részt. A harmadik 

csoportot a házasemberek képezték, életkortól függetlenül, ha a fiatalokkal lépést tudtak tartani a síkos úton. A 

háború után a kicsi csoport megszűnt. Mindenkor falurészek szerint kántáltak. Úgy osztották be a falut, hogy 

egy részre kb. 80 ház jusson.  

A kántálást ének- és köszöntő próbák előzték meg. A második világháború előtt egy nagyobb házban, utána a 

tanácsteremben, a művelődési otthonban gyűltek össze, hetente egy-két alkalommal. A kicsi csoport tagjai a 

háború után csak az utolsó héten, de akkor mindennap. Ilyenkor elpróbálták az éneket. A kicsiket a kántor 

segítette. A nagyok magukra próbáltak.  

Tisztségviselőket is választottak: bírót, béköszöntőt, pénzszedőt, lepényhordót. Elindulás előtt megesküdtek a 

bírónak, hogy nem csinálnak semmi rosszat.  

A kántálás ideje: ünnep szombatján a kicsi és a nagy legények csoportja köszöntötte a családokat. Elsőnapján 

este a házasemberek. A papnál és a kántornál kezdték. Itt a falurészek minden csoportja közösen jelent meg. 

Innen mentek a kijelölt falurészekbe. Amióta nem képzett, hanem csak falusi kántor van „hozzája is csak akkor 

mentek, mikor jő a sor.” 

Szép csendben a ház elé gyülekeztek. Az ajtót egy kissé megnyitották. Közülük valamelyik beszólt:              

„– Megengedik, hogy megtisztelje a (kisebb, nagyobb rendbéli legénység) egy karácsonyi énekkel?”. Igenlő 

válasz esetén az egyházi énekeskönyvből elénekeltek egy éneket. Rendszerint: „Krisztus Urunknak áldott 

születésén” vagy „Csendes éj, szentséges éj” kezdetűt. A kicsik, amióta magukra járnak, mást is énekelnek, pl. 

„Mennyből az angyal” címűt. 

Ének után a kijelölt béköszöntő a küszöbön megállt, hogy a gazda és a családja is hallja, amit mond. A háború 

előtt nemzedékről-nemzedékre öröklődött a béköszöntő. Most hoznak más faluból is, akinek az anyja, vagy apja 

nem gálfalvi. Így minden esztendőben mást mondanak. 

A gyermekek így köszöntöttek: 
„Két ezer esztendővel azelőtt, karácsony szombatján, 

Pásztorok indultak egy fényes csillag nyomán. 

Angyalok éneke biztatta fel őket, 

Hogy ajándékot vigyenek a Szentnek. 

Hát csak mi ne mennénk, 

Hát csak mi ne indulnánk, 

Egy boldog, békességes karácsonyt köszönteni? 
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Karácsony szombatján mi is elindulunk, 

Nem mint tudós bölcsek, 

Hanem mint egyszerű pásztorlelkek. 

Jövünk és ajkunkon hordozzuk az Igét, 

Elénekeljük az angyalok énekét. 

Elénekeljük nagy, szent bizalommal, 

Hogy ne féljetek, nincsen Isten mással. 

Velünk van az Isten, leszállt az égből, 

Rajtunk szánakodik örök szeretetből.   

Nem nagy víg dalunk, de boldog biztatónk, 

Könnyes szívet megnyugtató. 

Konduljon meg a harang, 

Karácsonynak szava. 

Kongassa szerte széjjel, és zúgjon mindenhova, 

Hogy legyen egy boldog, békességes karácsonyi este, 

S a szent hit éljen mindnyájunk szívében. 

Boldog karácsonyi ünnepeket!” 

 

A legények és a házasemberek ezt mondják: 
„Sok-sok évvel ezelőtt, 

A betlehemi jászol fölött  

Fényes csillag gyúlt az égen, 

Angyal zengett örömében. 

A pásztorok felriadtak, 

A próféták elhallgattak, 

Mert ez mind csak födi álom, 

Karácsonykor egy angyal földre szállott, 

És így vált valóra, 

Ahogy az Isten akarta. 

Rongyok között drága gyöngyszem, 

A jászolban pihen a szent. 

Árvák, nyomorultak várták, 

Bölcsek, pásztorok meglátták, 

Gazdagok, szegények 

Ajándékot vittek a szentnek. 

Hát mi mit vigyünk el mára 

Ajándékul oltárára? 

Ezüstünk sincs, birkánk sincsen, 

Szűkölködünk földi kincsben.  

Ámde Jézus nem ezt várja,  

Hogy ami nincs vigyünk mára, 

Szívet vár ő, nem kincseket, 

Alázatos tiszta lelket. 

Ilyen szívet adjon mára, 

E háznak minden lakójára, 

Hogy, ami nincs megadja, 

Megadja az egészséget, 

Elhozza a békességet. 

S így várhatunk egy jövendőt, 

S egy boldogabb újesztendőt!” 

Az egész csoportot bé szokták hívni, de „inkább csak elsőnapján az embereket. A legényeket ritkán fogadják 

benn, mert ők bérúgnak, s hogy ne legyenek részegek”. Borral kínálják meg a kántálókat, de ha az asztalon 

éppen sütemény van, azzal is. A háború előtt lepényt is ajándékoztak, most csak pénzt adnak. 

A kántálás befejeztével a tanácsteremben, a kultúrotthonban áldomást ittak. Közben összeadták, 

megszámlálták a pénzt. A legények félretették maguknak az ünnepi táncra. A házasemberek pedig beszámoltak 

a papnak, az egyháznak. A kicsi legények szürkületkor jártak, sötétedés előtt, hogy ne féljenek. Most csak a 

nagyszülőkhöz, keresztszülőkhöz, közeli rokonokhoz, szomszédokhoz mennek. A háború előtt csak a nagy 

legények után járhattak. A szülők is kísérték őket, (két három apa), „hogy a nagyok ne verjék meg őket. Ha 

visszafeleseltek, mert rossz volt a szájuk, a nagyok biza megsapkázták őket, kaptak a hátukra. Nekik középen 

nehéz volt, mert nem vághattak a nagyok elé se, de kellett igyekezzenek, hogy ne érjék be a muzsikások, akik 

nem mentek be minden házba”. 

 

Hajnalozás 

A katonaviselt, házasodni való legények szoktak járni a muzsikásokkal a leányos házakhoz tisztelegni, vagy 

a fiatal családoknál, ahol tudták, hogy nem gyászolnak. Amelyik udvaron csak nem rég volt temetés, oda nem 

mentek bé.  

Mindig a kántálok nyomában jártak, hogy ne feküdjenek le azok, akikhez be akartak menni. Csendben jártak, 

egyik háztól a másikig. Mikor az udvarra bementek, egy közülük megnyitotta az ajtót, s megkérdezte:                

„– Megengedik, hogy megtiszteljük egy nótával?”. Ha jóváhagyták, muzsikáltak az ablak alatt. Ha behívták, 

bementek. Nem szokták őket visszautasítani, mint a kántálókat sem. Ha közelebb kerültek a családtagjaihoz, 

akkor a leányokat, vagy a fiatal menyecskéket megtáncoltatták a tisztelgők. Megtörtént az is, hogy a 

cigányzenészek a gazdának „elhúzták”, el is énekelték a nótáját. Köszöntőt nem mondtak. Világi nótákat 

„fúttak”. Mikor a legények végeztek, mielőtt tovább mentek volna, megkínálták őket borral, kaláccsal, 

lepénnyel – most tésztával. A kísérőknek, a muzsikásoknak adtak pénzt is, ki amennyit akart, lepényt, hogy 

vigyék haza a purdéknak. Sokszor bérúgtak. Megtörtént, az is, hogy eldobták, vagy csúfolkodtak a lepénnyel, 

hogy nem elég fehér. Azért most nekik nem adnak semmit. 
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A karácsonyi ünnepkörhöz tartozott a betlehemezés is. Ez Vámosgálfalván csak egy bizonyos ideig, az 1940-

es években volt szokás, Bitay Pál lelkésznek köszönhetően. A gyermekek vitték magukkal a kicsi istállót, 

jászlat, mint a katolikusok. Csak a kisebb rendbéli legénység járt. Azok is csak a vallásos emberekhez: 

presbiterekhez, az egyházfiakhoz mentek be. Betlehem-verset is mondtak, de mindent a pap tanított.  

A gyermekek megajándékozása: régebben, a világháború előtt, az óév estéjén kapták a gyermekek az 

ajándékot  a szülőktől, nagyszülőktől, keresztszülőktől. Diót, almát, „baboncot”, kockacukrot adtak nekik. 

Háború után már nem volt szabad a vallásos ünnep. Az első karácsonyfát a templomban állították. Később, 

akinek kicsi gyermeke volt, az „fölállított” otthon is. Ma minden házban van karácsonyfa. Alája ajándékot: 

labdát, babát, kekszet, cukrot tesznek. „A mi időnkben úgy szokták, hogy csengettek. Leoltották a lámpát. 

Bédobták a kinyitott ajtón a diót, az almát. Most is csengetnek. A karácsonyfát sötétbe, úgy viszik be a házba, 

hogy amikor a gyermekek felkapcsolják a villanyt, így kapják meg.” 

Karácsony elsőnapján, minden megkonfirmált református egyháztag úrvacsorát vesz. Ezen a napon bál 

nincsen. Csak a házasemberek járnak az egyház részére a már ismertetett módon kántálni.  

Az ünnepi tánc másodnapján délután van. A muzsikásokat megfogadják karácsonytól-karácsonyig. A 

nagyobb rendbéli legények pénze csak a karácsonyi és az újévi táncokat állta ki. Karácsony másodnapján s 

harmadnapján délután három órától éjjel három óráig. A nagyoknál a legények, a leányok, a fiatalemberek, 

fiatal mennyecskék szoktak táncolni. A férfiak hívták táncba a leányokat, az asszonyokat. A cigányok is tudták, 

hogy mit húzzanak, de a kezesek is irányították.  

Mivel kevés román van, nekik nem futja a táncra. Ők a magyaroknál kaptak „párt”. Ők még kényelmesebben 

táncoltak, mert a magyarok nem tudtak románul táncolni és énekelni. Most az újmódi táncokban együtt 

táncolnak.  

Akik táncba mentek, azok vittek bort, tésztát. Megkínálták egymást. A muzsikásokat elvitték a leányos 

házakhoz. Ott kaptak ebédet, vacsorát. Ebédre laskalevest, sültet, míg vacsorára töltelékes káposztát, kolbászt 

adtak rátottával. A legények oda vitték a bort. 

Kicsik tánca 

A háború előtt a kicsi csoport kibérelt egy tágas házat. A kántáláskor gyűjtött pénzzel muzsikust fogadtak. 

Ők is, mint a nagylegények táncot rendeztek. A kicsi táncba csak egy-egy vén cigány muzsikált. Nekik is voltak 

nézőik. Akinek kicsi gyermeke volt, az a kicsikhez ment. A fal melletti rész teli volt vénasszonyokkal, akik 

nézték hogyan táncolnak a kicsik. 

Névnapozás 

Másod- és harmadnapján  vecsernye után köszöntik az Istvánokat és Jánosokat. Régebb a rokonok, most a 

nagykorúak, vagy a cimborák gyűlnek össze életkortól és nemtől függetlenül. Inkább délután. Hogy este és éjjel 

mehessenek a táncba. Egyenként, csoportosan felkeresik István, János rokonaikat, komáikat, barátaikat. Benn a 

házban esznek, isznak, nótáznak. Csak annyit mondanak, hogy „Isten éltesse az Istvánokat, Isten éltesse a 

Jánosokat!”. 

 

Óesztendő, újesztendő  
A fiatalság óesztendő estején összegyűl a táncteremben. Ott táncolnak, mulatoznak, jövendőmondással 

szórakoznak. Háromszor belevágtak a fiatal diófák törzsébe, amelyek még nem teremtek, hogy jobban 

teremjenek. Csinálnak hagymakalendáriumot is. Tizenkét cikk hagymából. Amelyik megnedvesedik, az a hónap 

esős lesz. De szokták azt is mondani: amilyen az első tizenkét nap az újesztendőben, olyan lesz a tizenkét hónap.  

Óesztendő búcsúztatása, újesztendő köszöntése: harangozással és zajcsinálással is köszöntik. Csak 

egyet harangoznak, a nagy haranggal. A kicsivel is húzzák, éppen, mint a halottaknak, mert temetik az 

óesztendőt. Csak megállnak a templom előtt, s ha ügyes a pap ő kíván jót az újesztendőben. Ha nem, egy világi 

ember. Régebb a toronyban elénekelték az „Erős várunk nékünk az Isten” kezdetű éneket, de most már a 

templom előtt énekelnek. Régebb csak a férfiak, de most asszonyok is mennek énekelni.  

Ostorcsattogtatással csak a román legények és gyermekek köszöntik az újesztendőt. 

Van tánc is az óesztendőben, délutántól az éjféli harangszóig. De már tizenegy órakor „félbe szakítják”, hogy 

érkezzenek el tizenkét óráig, ahova akarnak: a toronyba, vagy haza, hogy köszöntsék a „véneket” is. 

Amióta van rádió, hallgatják azt is. 

Újesztendőben, éppen mint karácsonykor, tánc van. Délután három órától, éjjel három óráig. 

Újesztendei hiedelmek: 

 nem fizetnek sehova, nem adnak ki pénzt a háztól, mert egész esztendőben adósok lesznek ; 

 igyekszenek valakitől, valami úton-módon pénzt kapni, mert akkor egész esztendőben lesz pénzük; 

 igyekeznek pontosak, tiszták lenni, mert akkor egész évben úgy lesz; 
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 az első idegen belépő neméhez fűződik az első állat születése; 

 fémpénzt tesznek az állatok ivóvízébe, hogy legyenek értékesebbek; 

 újévben, csak disznóhússal főznek, mert a disznó előre túr; 

 tyúkot, libát, rucát nem főznek, mert a tyúk hátra kapar;  

 a libával, a rucával elúszik a vagyon. 

 

Tüzeskerék 

A háború előtt volt szokásban. A szomszédos román és szász falvakban is csinálták: Bogácson, Kundon, 

Jövedicsen (Maros megye). Vámosgálfalván is inkább a román legények foglalkoztak vele. Az előkészítése a 

faluban történt. Azon udvaron, ahol volt szalmakazal. Csak azelőtt készítették el, mielőtt felvitték volna a 

hegyre. A magyarok közül inkább csak a konfirmált legények készítették a katonakorig. Kisebb, nagyobb 

legények csatlakoztak hozzájuk. A leeresztés mindjárt a harangszó után történt. A „Cseréről” szokták 

leereszteni a falu felé. Itt csak a legények vannak jelen. A faluban mind kigyűlnek az udvarra, utcára, hogy 

lássák. Különösen a gyermekek várták erősen. A tüzeskerék leeresztése után hazamennek. Útközben még 

bemehetnek ide-oda inni. Most inkább robbantanak. Esetleg tüzes tárgyakat dobnak fel. 

Vízkereszt 

Beletartozik a karácsonyi-újévi ünnepkörbe. Régebb ritkán hívták be a katolikus, a román papot házszentelni. 

A gyermekek elmentek egy bádog vízzel a román templomba, hogy azt a pap megszentelje. Aki nem ment el, 

azt a románok úgy is megkínálták szentelt vízzel. A reformátusok ittak belőle. Töltöttek a juhok, a marhák, a 

tyúkok vízébe, hogy ne legyenek betegek, ne szállja meg az ördög őket. Locssintottak a kútba. Mindent 

háromszor csináltak. Egy tollúseprűvel „béspriccelték” a házak falát is, hogy ne támadják meg a tisztátalanok. 

Ebből a vízből tettek is el egész esztendőre a sebekre, vagy más fájdalmak (fejfájás, szemfájás) csillapítására. 

Szentelt vizes rongyot tettek a szemükre, dugtak a fülükbe. Ez a szentelt víz - érdekes módon - friss maradt egész 

esztendőben. 

Vízkeresztkor csak a románok csináltak bált, mert ők egész esztendőben csak most az egyszer mulatnak. 

Máskor a magyarokhoz járnak. Náluk is két napig tart a tánc, mint a magyaroknál karácsonykor. Ők kevesen 

vannak, „nem hozza ki”, hogy bálozzanak. A magyarok régebb nemigen mentek a románok vízkereszti báljába. 

De most már úgy mennek mint az övékébe. Kapnak „párt ”, de az újmódi táncokat együtt járják. A bálokba 

nézeteltérés a románok és a magyarok között sohasem volt, de a magyarok egymás között néha 

összeszólalkoztak, de nagy baj sohase lett belőle. 

 

Az adatközlők:  

Keszeg Miklósné Szakács Katalin („Piras”), Vámosgálfalva, 1906, ny. varrónő, református, VI. o. 

Gyűjtő:  
Kántor Istvánné Keszeg Zsuzsa, 76 éves, ny. tanítónő, 

Gyűjtés ideje: 

1992. április első hete, Vámosgálfalva. 

(A gyűjtés Adorjáni Rudolf Károly kérdőíve alapján készült). 

 

 

 

MAGYARSÁROSON  

Magyarsáros, régebb Kissáros (r. Delenii, Maros megye), a két Küküllő vízválasztóján, 

Dicsőszentmártontól dél-nyugatra, zárt völgykatlanban fekszik. Első írásbeli említését Csánki Dezső 1332-re 

teszi.
10

 Kis-Küküllő mentén itt él a legtöbb unitárius: 900 lélek. Gazdag földgáz kútjai messze vidékek családi 

otthonait, üzemeit hőenergiával látják el. 

Körmöczi János (1763. szept. 14- 1836. dec. 13.), 19. unitárius püspök, , Gidófalvyné Pataky Etelka 

festőművésznő, Bandi Dezső iparművész szülőfaluja.  

Az 1699-ben, vasszeg nélkül épült faharanglábja műemlék. Itt kelt szájról-szájra a Budai Ilona változata, A 

nagy török asszony
11

 (A szívtelen anya) című ballada.
12

  

                                                 
10

 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Budapest, 1913. V. 893. o. 
11

 Faragó József – Almási István: Virágok vetélkedése. Régi magyar népballadák. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest. 1986. 249 – 250., 359. o. 
12

 Vö. Művelődés XXV (1972). 1. sz. 39. dallammal. 1971-ben énekelte Pataki Józsefné Balázs Rózsika, 45 éves. Bustya Elza – 

Adorjáni Júlia (Pipén volt tanítónőm – B.J.) gyűjtése. 
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Hagyományőrző falu. Ezt igazolják a karácsony – újévi ünnepkör szokásai is. Nem csak szóbeli, hanem 

írott hagyomány is tanúskodik erről. A XIX. század első felében kelt esperesi vizitációs jegyzőkönyvek 

feljegyzik a „nagy legények” és a „kicsi legények” karácsonyi kántálási ajándékait. Az 1912-ben kelt 

Aranykönyv 1951-ig évről-évre megörökíti ezen adományokat.
13

 

Tóthné Murvai Irma óvónő gyűjtéséből tudom, hogy a karácsonyi kántálás ma is élő szokás. 

 Célja: „tisztelgés, jókívánság kifejezése, ajándékgyűjtés az egyház részére”. 

Külön-külön három csoportban kántálnak: a kis gyermekek, a nagy legények, a házasemberek.  

A kis gyermekek ünnepszombatján, du. 4 órától járnak késő estig. Ők a „Mennyből az angyalt” éneklik. 

A legények, kb. 50-60-an, szintén az ünnep szombatján az estéli harangszó után a lelkipásztor házához 

összesereglenek. Két éneket szoktak énekelni: A szeretet szent ünnepén (Unitárius Énekeskönyv. 162. ének); 

Karácsonyra virradtunk (Unitárius Énekeskönyv. 160. ének). Majd két részre oszlanak. Választanak két 

csoportfelelőst. Azok kapnak egy-egy füzetet, abba írják az adományt. Az ajándékpénznek felét az egyház 

részére fordítják, a másikkal muzsikásokat fogadnak, hogy a karácsony másod- és harmadnapján muzsikáljanak.  

Másodnapján a házasemberek, a dalárda tagjai járnak kántálni, a legényekéhez hasonló módon. A kántálás 

ideje alatt, mind a két csoport keresztény ember módjára viselkedik. Két éneket énekelnek. 

Bekérezkedés: a legények közül valaki megkérdezi:  „Szabad-e kántálni?” Igenlő válasz esetén eléneklik a 

fent említett egyházi énekek közül az egyiket. Majd az erre kijelölt legény elmondja köszöntőjét: 

                                                 
13

 Magyarsárosi Unitárius Egyház Aranykönyve. 1907, 1912 – 1950. 1-212. o. 
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1. „Fényes csillag jelzi, trombita harsogja, 

Most született meg a világ megváltója. 

Betlehem városában, kicsiny jászolában… 

Jertek keresztények áldozzunk Krisztusnak. 

Dicséretet tenni az Isten fiának. 

Dicséret, dicsőség a magas mennyekben, 

Békesség e földön az embereknek. 

Boldog ünnepeket!” 

2. „Álmotokból ébredjetek, keljetek fel emberek, 

Bűnösöknek, csüggedőknek nagy örömet hirdetek: 

Ránk tekint a megváltónak irgalmas egy Istene, 

Üdvösségünk szent országát küldte már e földre le. 

Messze-messze innen, a napkeleti égen 

Ragyogó csillag jelent meg az égen, 

Melynek fénysugara hirdeti, hogy  

Most született meg a világ megváltója, 

Betlehem városában, piciny istállójában. 

Angyali seregek azt hirdetik széjjel, 

Nyájőrző pásztorok, leüzenik éjjel: 

Jertek keresztények áldozni Krisztusnak 

Dicséretet tenni az Isten fiának. 

Dicséret, dicsőség a magas mennyekbe,  

Békesség e földön minden embernek. 

Megváltó kegyelem, Isten szeretete 

Legyen e földnek mindig védőszentje. 

Fészkeljen e házban örök barátság, vígság. 

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok! 

 

A kántálás után van olyan ház, ahová be szokták hívni a tisztelgőket. Borral és süteménnyel kínálják meg.  

A gyermekek megajándékozása 
Amíg nem volt karácsonyfa, a falusi gyermekek almát, diót kaptak ajándékba. Ez volt az angyaljárás, 

csengővel.  

Karácsonyfát először az „urak házánál láttak.” Karácsonyfát a templomban csak 1900 után állítottak.  

Ünnepi tánc 

A zenészeket karácsony előtt egy hónappal szokták fogadni, és adtak előleget. Tánc karácsony másod- és 

harmadnapján volt és van. 

Régen egy kifogadott háznál tartották. Most a kultúrotthonban táncolnak. Régen – második világháború előtt 

– a táncba a leányt édesanyja kísérte. A szülők körbe ültek a fal mellett és figyelték a fiatalok táncát. Tésztát és 

italt szoktak vinni, amivel egymást kínálgatták.  

A házasemberek itt szokták az Istvánokat és Jánosokat köszönteni. A legények, leányok, házasemberek 

szoktak menni István, János komájukhoz. 

Aprószentek napja  
Ezen a napon régen – a háború előtt – tánc volt, ahova kalácsot és mézes pálinkát vittek. Reggel a legények 

elmentek a muzsikásokkal azokhoz a leányokhoz hajnalozni, akik nem voltak a táncban. Zenekísérte énekkel 

köszöntötték őket. Nem mindegyik hajnalozót fogadták szívesen. Csak azt, akit a leány szeretett, aki a szeretője 

volt. 

Ó- és újév 

Szilveszter estéjén bál volt és van. A háború előtt a kifogadott házban gyűltek össze. Ma a művelődési 

otthonban táncolnak, dalolnak. 

Szoktak (a szokás ma is él) hagymakalendáriumot csinálni. Kiválasztanak aznap egy jó piros hagymát. Éjjel 

12 óra előtt kettévágják, szétszedik szeletekre, egy lapítóra teszik. A hagymaszelet közepébe sót tesznek. 

Reggel az első dolog, hogy mindenki megnézze a kalendáriumot. Hogyha a só elolvadt, az a hónap nedves, 

vizes lesz. Ha a só szárazon marad, száraz hónap várható. Ez a nagyon sokszor be is vált. 

Szilveszter éjszakáján 12 és 1 óra között a legények a leányos házaktól el szokták lopni a kis kaput, vagy a 

nagy kaput. Patakba, kertbe dobták. 

 Óév búcsúztatása, újév köszöntése 
Az óév búcsúztatása harangszóval történik. Ilyenkor istentisztelet nincsen. A falu lakói a harangláb alá, a 

templomkertbe gyűlnek. Két fiatal legény felmegy a toronyba. Egyik elbúcsúztatja az óévet, a másik köszönti az 

újat: 

 

Óévi búcsúztató: 
„Halhatatlan Teremtőnk, Hozzád szól az ének, 

Imádkozni feljöttünk, fiatalok, vének, 

Hogy mondjunk végtisztességet az elmúlandó 

évnek. 

E széles föld kerekén minden olyan múlandó, 

Élet és gazdagság, minden változandó. 

 

Még ma virul, holnap lehull, 

S int az óra, s az éjszaka reánk borul. 

Aki benned bízott, soha nem csalatkozott. 

Hallgasd meg őt gondviselő Isten,  

Most és mindörökké. Ámen.” 

    (Közölte Zsold János, szül. 1910-ben, legénykorában ő szavalta). 

 

Megjegyzés: az újévet a gyári duda (Gaz Metan) is szokta köszönteni. Jó hosszút fújnak. 

Újévi köszöntő: 
„1. Téged illet Úristen A buzgó imádság, 
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Kihez hasonló nincsen, 

Égi hatalmasság! 

Újesztendőnk hajnalával 

Szállj közénkbe békével és áldással.  

2. A Földet felruházod, 

S mezők liliomát  

Ékességgel táplálod 

Az égnek madarát. 

Ne hagyd el a munkás népet, 

Áldásoddal koronázd az újévet! 

3. Itt a mi Földünk felett 

Derült ég ragyogjon, 

Ha jön a nyár melege, 

Gazdag áldást hozzon, 

Hogy vidáman zengjen a dal, 

Hogy tiszteljük szívünk hű imáival! 

4. Szívünk Hozzád emeljük, 

Mindnyájunknak Atyja, 

Szálljon ide miközénk  

Szent fiad szózatja. 

Legyen béke és szeretet, 

Becsüljék meg egymást fajok, s nemzetek! 

5. Viszály, gyűlölség lángja 

Köztünk kialudjon, 

Béke s szeretet lángja 

Égetőn lobogjon! 

A tüze átmelegítsen, 

Közös célunkhoz közelebb segítsen. 

6. Munkáljunk mind örömmel 

Egyházunknak javát, 

Hogy terjedjen földünkön 

A szív és ész, vallás. 

Terjesszük a műveltséget, 

S fakadjon lelkünk mélyén új élet! 

7. Adj erőt s egészséget 

A kitartó munkára 

És tartós békességet 

Nép boldogságára! 

Távoztasd a veszedelmet, 

Óvd a népet, mert eleget szenvedett. 

8. Ígérjük meg, hogy a jövőt 

Jobb tettekkel éljük át. 

A jó Isten bő kegyelmű 

S tán a múltért megbocsát. 

Így hoz reánk egy jobb esztendőt, 

Ha tanácsát követjük, 

Nem csupán, ha felületes, 

Puszta szóval köszöntjük. 

9. Új eget, új földet, 

Hol legyen igazság! 

Új szívet, új életet, 

Csak így lesz boldogság, 

Békességet s áldást várunk, 

Halld meg Isten, örök dicső Királyunk!” 

 

 

 

  (Írta: Székely Tihamér lelkipásztor, 1942-ben). 

 

A köszöntőt időközben néhány sorral megtoldották, most a befejezése így hangzik: 
„Boldog újévet kívánok mindenkinek! 

Kívánom, hogy ebben az évben jobbak legyünk, 

A mosoly soha el ne tűnjön ajkunkról, 

A szeretet tartson össze minket, 

S büszkén mondjuk, 

Hogy magyarsárosiak vagyunk!”  
     (2002. szilveszterén így mondotta ifj. Máté János, a Jánosé) 

 

A köszöntő elmondása után énekelni szokták az „angol himnuszt” magyar szöveggel: 
„Egyetlen mindenünk, éretted ver szívünk, érted hevül, 

Nincs nékünk más hazánk, ez egyet hagyta ránk  

Honszerző ős atyánk, szent örökül. 

Harc látott tériden, hány hősi szív pihen mélyen alant, 

Itt minden talpnyi tér arra int, arra kér 

E föld minden kincsiért, e hont ne hadd!”
14

 

 

Az 1910-es években Magyarsároson is szokásban volt, hogy a béresek ostorharsogtatással, az igaállatok 

nevét szólítva, jártak a gazdákhoz újévet köszönteni. Ilyenkor a gazda étellel, itallal megkínálta őket.  

 

Egyéb újévi szokások 

 ha férfiember lépi át először a küszöböt újév reggelén, az szerencsét hoz; 

 szárnyas állatot újévre levágni nem szabad, mert akkor a házból minden repülni fog. (Ez a 

hiedelem ma is él). 

Vízkereszt 

                                                 
14

 Eredete után több idősebb magyarsárosi embertől érdeklődtem. Minden válasz így szólt: „Így tanultuk az öregektől.” Párhuzamba 

nem állítom, csak mint tényt jegyzem meg a következőket: az Aranykönyv tanúsága szerint (43-44. o.) 1920. május 14-én amerikai 

unitárius lelkészek látogattak Magyarsárosra. A templomban ünnepélyt tartottak tiszteletükre. Az üdvözlések során, az Amerikát 

járt ifj. Kolozsvári János a vendégeket angolul köszöntötte. Majd az „amerikai himnuszt énekelte angolul Balázs Mária, utána az 

énekvezér segítségével magyarul a gyülekezet.” Vajon nem innen ered a magyarsárosiak „angol himnusza”? 
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A magyarsárosi unitáriusok nem tartják ezt az ünnepet. A románok szoktak régen bált rendezni, a 

magyarok oda nem jártak. 

 

Adatközlők: 

1. Belényesi Levente, szül. Magyarsároson, 1961-ben, ott is lakik, munkás, unitárius, VIII. o. 

2. Murvai Béláné Balázs Mária, szül. 1902-ben, Magyarsároson, ott lakik, unitárius, háztartásbeli, VI. o. 

3. Nagy Endre, szül. 1952-ben, Kissolymoson, unitárius lelkész-esperes. 

4. Zsold János, szül. 1909-ben, Magyarsároson, ott lakik, unitárius, földműves, VI. o. 

5. Udvari József, szül. 1919-ben, Magyarsároson, ott lakik, unitárius, földműves, VI. o. 

6. ifj. Máté János, a Jánosé, szül. 1979-ben, Magyarsároson, ott lakik, technikus, unitárius. 

 

Gyűjtötte: 

 Tóth Ferencné Murvai Irma, 41 éves, óvónő, Magyarsáros. 

Adorjáni Rudolf Károly, ny. unitárius lelkész, 78 éves, Dicsőszentmárton. 

 

Gyűjtés helye és ideje: Magyarsáros, 1992. május 10.;  2003. augusztus 6. 

 

Az „angol himnusz” magyar szövegét Nagy Endre magyarsárosi lelkész, most dicsőszentmártoni 

esperes-lelkész közölte, 2004. július 15-én. 

 

Dicsőszentmárton, 2004. október 23. 

 

***** 

 

 

Salló Szilárd 
néprajzos, muzeológus 

Csíki Székely Múzeum 

Csíkszereda 

Egy csíkmadarasi rózsafüzér társulat tevékenysége 

 
Dolgozatom célkitűzése Csíkmadaras egyik rózsafüzér társulatának vizsgálata. Kutatásom csupán egy 

madarasi rózsafüzér társulatnak a vizsgálatára korlátozódik, de úgy gondolom, hogy összességében ezáltal 

nagyrészt körvonalazható a többi helyi társulatnak a tevékenysége is.  

Mielőtt még rátérek a rózsafüzér társulatok vizsgálatára fontosnak tartom tisztázni magának a rózsafüzér-

fogalomnak a körvonalazását. A Magyar Néprajzi Lexikon a rózsafüzért úgy határozza meg, mint zsinórra 

fűzött gyöngyszerű szemekből álló és az elmondott imák számolására szolgáló füzért. A Lexikon továbbá 

megjegyzi, hogy a rózsafüzérnek nemcsak vallási funkciója van, hiszen egyben mágikus tárgynak is számít. 

Rontáselhárító szerepét szentelt voltának köszönheti.
15

 

Míg a rózsafüzér társulat csak 18. századi fejlemény, addig a rózsafüzér jóval korábbi fogalom. 

Etimológiailag a rózsafüzérről azt mondható el, hogy ez az elnevezés még a 13. századi Mária-legendából 

ered. E legenda szerint egy ciszterci szerzetes gyakran mondott el 50 Üdvözlégy imádságot Mária tiszteletére, 

ennek hatására pedig látomásban részesült, ötven rózsa jelent meg Szűz Mária homlokán. Ezért is mondják 

azt, hogy aki a rózsafüzért imádkozza Máriának fonja a rózsakoszorút. 

Az olvasó és rózsafüzér elnevezés magyar nyelvterületen egyaránt ismeretes. Az olvas szavunk a mai 

számol szónak volt egy régi változata, eszerint tehát ima közben a füzéren levő szemeket olvassák, vagyis 

számolják és innen ered az elnevezés. 

A huszadik század második felében a falusi olvasótársulatok képezik a vallásos élet nagy egységét. E 

társulatok tagjai általában asszonyok, akik rendszeresen otthon mondogatják a rózsafüzért és időnként  

valamely társulati tag házánál összegyűlnek annak érdekében, hogy közösségben is imádkozzanak. A 

rózsafüzér társulat vezetője a koszorúfej, ő irányítja a társulat működését. A rózsafüzér társulat specifikusan 

katolikus felekezetű közösségekben létezik, társulatjellegű formái megfigyelhetők protestánsoknál is, azonban 

ott már csak a szociális – karitatív funkció dominál, tehát nem az imádkozás a társulat célja, hanem a 

rászorulókon való tettbeli segítség, ezek a formációk főként a nőegylet terminusával  ragadhatók meg. 

                                                 
15

 Magyar Néprajzi Lexikon. (N-Szé). 4. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1981. 92-93. o. 
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Katolikusoknál a rózsafüzér társulatba való tartozás nem merül ki csupán az egyéni és közösségi 

imádkozásban, hiszen a társulat tagjai közül kerülnek ki a templom tisztítói, virágzói. A társulat tagjai részt 

vesznek a litániákon, szentségimádásokon, hétköznapi miséken, ugyanakkor a körmenetek, temetések és 

búcsújárások állandó szereplői is.  

Csíkmadarason egy társulat vezetőtagját, Dombiné Hajdú Bertát  kerestem meg, aki tájékoztatott a 

csíkmadarasi társulatok működéséről, és azon belül főként saját rózsafüzér társulatának tevékenységéről. A 

társulatvezetőtől megtudtam, hogy a faluban huszonhét rózsafüzér társulat működik és az esetek többségében 

minden társulat 15 tagból áll. A faluban működő társulatoknak nincsen külön elnevezésük, a csoportokat 

általában a vezető tag neve szerint szokták megkülönböztetni. Rákérdeztem arra, hogyan szerveződnek a 

csoportok, vagyis mi szerint kerülnek be egy-egy társulatba a tagok. Válasz: általában utcánként, 

szomszédságonként szerveznek meg egy-egy társulatot.  

Csíkmadarason szinte nincs is kritérium arra, hogy bekerülhessen valaki egy társulatba. Egyetlen feltétel, 

hogy bekerülve a csoportba rendszeresen, tisztességesen imádkozza a neki kiadott imádságokat. Még nem  

történt olyan eset, hogy valaki be szeretett volna lépni a társulatba és azt nem engedték, inkább olyan esetek 

figyelhetők meg, hogy valaki kiáll a társulatból, arra hivatkozva, hogy nincsen ideje imádkozni. Ahhoz, hogy 

valaki rendszeresen tudjon imádkozni egyfajta lelki nyugodtság is szükséges, különben az illető nem tudja 

kellő áhítattal és odafigyeléssel mondani az imát – mondotta el az adatközlő. 

Nemi szempontból a társulatban való részvétel leginkább nőkre, asszonyokra korlátozódik. A férfiak 

társulatokon belüli aránya nagyon elenyésző.  

Dombi Berta társulatában férje az egyetlen férfitag. Elmondása szerint férje úgy vált társulati taggá, hogy 

egy titok (cédula) fennmaradt. Haláleset következett be és nem volt, aki a titkot tovább imádkozza. Ezért a 

férj elvállalta annak imádkozását.  

Életkor szempontjából a társulaton belül az figyelhető meg, hogy a negyvenévesektől az idősebbekig 

mindenki helyet kap a társulatban. Megfigyelhető az is, hogy valaki két személy helyett imádkozik, vagyis két 

titkot mond el. Ennek az lehet az oka, hogy valaki eltávozik a csoportból, és emiatt nem engedhetik, hogy a 

tizenöt titok közül valamelyik is gazda nélkül maradjon. 

A rózsafüzér társulatban való résztvétel azt követeli meg, hogy mindenki egyénileg elimádkozza a napi 

egytized rózsafüzért belefoglalva a titkot, amelynek tulajdonosává vált, valamint a társulati tagnak el kell 

járnia a közös imagyakorlatokra. E társulat egy évben csupán egy közös imagyakorlatot tart, mégpedig 

nagycsütörtökön. Ez hagyományosan a nagycsütörtöki mise után történik, miután végighallgatták a misét és 

részesei lettek az ünnepélyes oltárfosztásnak. A templomot elhagyva, valamelyik társulati tagnál gyűlnek 

össze és ott elvégzik az Oltáriszentség óráját. Egy-egy nagycsütörtöki imagyakorlat  körülbelül két órát 

szokott tartani, és ez alkalommal Jézus keresztútját szokták felidézni, imádkozzák az ünnepnek megfelelő 

Fájdalmas Rózsafüzért. (További rózsafüzértípusok: az örvendetes, a világosság, és a dicsőséges – ezeket az 

egyházi év különböző szakaszaiban mondják). Mindezek mellett litániákat mondanak befejezésképpen szent 

énekeket énekelnek. Nagyrészt azokat, amelyek a templomi szertartás folyamán is elhangzanak, de vannak 

ezeknél különbek is. 

A szombati napot tartják Szűz Mária napjának és ehhez kapcsolódik egy Mária-ének is. Ezt az éneket 

akkor szokták énekelni, hogyha valamely társulati tagnak  szombaton kerül sor a temetésére. Két alkalommal 

is eléneklik: a temetés végével, valamint a tort megelőzően. 
Kegyelem tárháza Mária anyám 

Terád gondol lelkem ez nap hajnalán, 

Kulcsolt kezeimet hozzád emelem, 

Szívemet s lelkemet neked szentelem. 

A te kedves napod a szombati nap, 

Mely fiad kegyéből, íme ránk virradt, 

Ó, áldd meg azokat, ki ez szép napon, 

Tehozzád sietnek imaszárnyakon. 

A néphit szerint a közösségi imának az üdvözülés szempontjából nagyobb jelentősége van, mint az 

egyénileg végzett imagyakorlatnak. Az adatközlő ennek eredetére vonatkozóan azt mondta el, hogy ez a 

szokás még az Úr Jézustól származik, ő mondta azt, hogy, ha az ő nevében ketten-hárman összegyűlnek az 

emberek és együtt imádkoznak, akkor ő jelen lesz velük. A társulatvezető még azért is tartja fontosnak a 

közösségi imát, mert ilyen alkalmakkor az ima hatásosabbnak bizonyul az által, hogy mindenki jobban 

odafigyel és kikapcsolódásként is jól hat az emberekre. 

Az imádkozás nemcsak a falun belül, hanem a szomszédos falvakban is történhet. Abban az esetben, ha 

valaki kérelmezi azt, hogy átmenjenek a szomszédos faluba imádkozni, annak szívesen tesznek eleget, és  ez 

esetben párosával mennek. Egy-egy imádkozás alkalmával élőkért és holtakért egyaránt mondanak felajánlást. 
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Hogyha az élőkért mondják az imát, akkor a könyörögj érettünk fohász jellegű mondatot foglalják bele az 

imába. 

Közös imádkozás esetén a házigazdának kötelessége megvendégelnie a megjelenteket. Általában 

süteménnyel és pálinkával tiszteli meg a társulati tagokat. A falu életében a társulati tagok nagycsütörtöki 

közös imádkozása nem jelenti az egyetlen közös imaalkalmat, hiszen a rózsafüzértársulat tagjai rendszeresen 

összegyűlnek a temetést megelőző virrasztóban. Abban az esetben, hogyha társulati tag hal meg, akkor a 

társulati tagok különös tisztelettel adóznak annak családja előtt. Koszorút fonnak, nyári időben élővirágból, 

zöld bojtból, télen pedig virág hiányában papírból rózsákat készítenek, amelyet, a koporsóra helyeznek. 

Nemcsak koszorú, hanem három nagy méretű rózsafüzér is kerül az elhunyt köré. Ezek a fából készült 

nagyméretű rózsafüzérek a társaság tulajdonát képezik, és minden meghalt  társulati tag virrasztóján azokat 

elimádkozzák. A temetést megelőzően az olvasókat egy kosárba helyezik és azt megőrzik a következő 

társulati tag haláláig.  

Egy-egy társulati tagnak a temetése nagyon szabályozott. Az esetben, hogyha az elhunyt nőnemű, akkor a  

társulati tagok, az asszonyok a szokásostól eltérően fehér fejkendőt kötnek, így fejezik ki az elhunyttal 

szembeni gyászukat. A halott temetőbe való kivitelekor ők mindvégig égő gyertyákkal a kezükben a koporsó 

két oldalán haladnak, két-két  személy halad a koporsó jobb, illetve bal oldalán. Ami még hozzátartozik e 

rituális cselekvéshez, az a fehér zászlónak a használata. A gyászmenet élén, a pap előtt visznek egy fehér 

zászlót, ezzel is jelezve, hogy társulati tag temetésére kerül sor.  

A társulat tagjai anyagi segítséggel is szolgálnak az egyháznak. Bizonyos időközönként pénzt gyűjtenek a 

templom részére. Régebben a templomban található szőnyegek megvásárlására gyűjtöttek. Újabban a 

templomba kerülő rakottajtónak a megvásárlására használták fel az összegyűjtött pénzt. A társulat tagjai 

segítik a rászorulókat. 

Feltettem a kérdést, hogy a helyi papnak van-e beleszólása a társulat működésébe. Nemleges választ 

kaptam, azonban tudomásomra jutott az is, hogy a pap néha segítséget kér a társulati tagoktól. Egy másik 

feladat, amelyet a társulatvezetők töltenek be az a Gyulafehérvárról Csíkmadarasra érkező naptároknak a 

terjesztése, valamint a  pénzzel való elszámolás. 

E rózsafüzér társulatra vonatkozóan nem jutottam a társulat megalakulási idejének birtokába. Dombi Berta 

csupán azt mondta el, hogy a társulat nagyon rég működik, már szülei is részesei voltak, és ő már kislányként 

közel került a társulat működéséhez. Látta, hogyan történik a cédulaváltás és elsajátított néhány éneket is. 

Jelenleg a társulat tagok szempontjából csökkenő tendenciát mutat, mivel az utcában kevés a fiatal és az 

idősebbek közül többen is meghaltak. Általában véve Csíkmadarason még ma is népszerűnek bizonyulnak a 

rózsafüzér társulatok. Gyakran a középnemzedék és a fiatal generáció is részt vállal egy-egy társulatban való 

imádkozásban. 

A rózsafüzér társulat tagjai összegyűlésének van egyfajta baráti jellege is. Mivel éveken, sőt évtizedeken 

át rendszeresen találkoznak egymással, ezért együttléteiknek véleményalkotó funkciója is van. Azok az 

asszonyok pedig, akik betegség miatt nem tudnak részt venni a társulat életében, valóságos hiányként élik 

meg azt. 

Mint láthattuk egy-egy rózsafüzér társulat működése egyáltalán nem homogén. A társulat tagjai nemcsak 

a vallási életben vesznek részt, hanem jelen vannak az egyéb  közösségi alkalmakkor is. Megbecsült tagjai a 

falu társadalmának. 

 

Csíkmadarasi utcakép 
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Tamás Orsolya, XII. o. 
Tamási Áron Gimnázium 

Székelyudvarhely 

Vezetőtanár: Ozsváth Imola 

Farsangolás Székelyvarságon 

Dolgozatomban a székelyvarsági farsangi szokásokat mutatom be. Nagyszüleimet faggattam a múltról és a 

jelenről. 

A farsangi időszak a vízkereszttől a húsvétot megelőző negyven napos böjt kezdetéig tart. Ez a víg mulatozások 

és az adományszedéssel egybekötött maszkos alakoskodások ideje. Ez az időszak a lakodalmak, bálok ideje is. A 

farsang idején szervezték régen az ún. szürkebált, kosaras bált vagy nyolcas bált, ami színdarabbal volt 

egybekötve. Ez általában a szombati napon volt, másnapra pedig a fiataloknak szerveztek bált, mondván: „Első 

este búzaliszt, másik este árpaliszt”. Az ilyen bálokat a művelődési otthonban szervezték.  

A szürke bálba csak házasok mehettek felpakolt tarisznyával, amelyet manapság a kosár helyettesít. Benne 

volt az ital (pálinka vagy bor), az étel (általában füstölt kolbász – körettel, sonka), valami finomság (pánkó vagy 

csöröge), amit otthon készítettek elő maguknak. Kosaruk díszített volt. Megjutalmazták a legrégebbi kosarat és a 

legrégebbi párt, akik általában 70 – 80 év közöttiek voltak.  

A nyolcas bált baráti társaságban tartották, házaknál, ahová 6-8 pár ment el. Az így összegyűlt társaság zenész 

kísérettel múlatott, kártyázott. 

A farsangi szokások többnyire a farsang végére (február) összpontosultak, és a kövércsütörtökben, illetve 

húshagyókeddben csúcsosodtak ki. 

Nagyapám szerint a farsangi jókedv, mulatság eredetileg a tavasz eljövetelén érzett örömnek volt a kifejezése. 

Hogy még ma is a legtöbb mennyegző ideje, annak oka az, hogy az új házaspár jövője és az ébredező természet 

között mágikus kapcsolat van. Régen a néphit szégyennek tartotta, ha valaki házasulandó létére kimaradt a 

farsangból, a mulatozásból. A farsangi mulatozást sokkal inkább megbecsülték, mint ma. Talán azért, mert a böjtöt 

is szigorúan betartották. 

Kövércsütörtök, amint a neve is mondja, bőséges eszem-iszommal járt. Disznóhús, töltött káposzta, kőttes 

palacsinta, pánkó és kürtőskalács fogyasztásával ünnepelték meg e napot. Régebb a felnőttek este bált rendeztek, 

amit az utóbbi időben ismét próbálnak felújítani, maszkabál jelleggel. A ’950 –es évektől kezdődően 

kövércsütörtökön iskolai szünet van. Ekkor szervezik meg az iskolások maszkabálját, amit estig tartó táncmulatság 

követ. Ide a szülők is eljönnek. Főként az édesanyák, hogy megnézzék a maszkokat, hogy egy kicsit kimozduljanak 

az egyszerű háziasszony szerepből. k A bálon kapható különféle fánk, sütemény, főttkukorica. Lehet ajándékot is 

„halászni”, amit a kicsik nagyon élveznek. A szervezők itt általában tanítók, akik betanult mondókákkal, 

énekekkel, jókívánságokkal teszik színesebbé a műsort. 

Húshagyókedd (a húsvét előtti 46. nap). A farsang utolsó napja. Itt szintén előkerülnek a finomságok. Ez is 

nagy mulatozással jár. Ezt a mi családunk a mai napig szomszédi társasággal üli meg (maximum 12 személy). 

Az 1900-as évek közepén, éveken át egy Miklós bá (Góguly Miklós) nevű korondi származású cimbalmos volt 

a zenész, vagy a zetelaki Ficzikot fogadták meg. Később a művelődési otthon adott helyet az efféle mulatságoknak. 

A bálokban a táncrend általában a következő volt: lassú csárdás, gyors csárdás, szökős és befejezésként a 

gólyatánc. Ebben az időben még nem tartottak maszkabált, bár eléggé elterjedt volt a húshagyati maszkos 

kéregetés, házalás, illetve a farsangi összejöveteleken, családi ünnepeken, névnapokon való maszkos 

bekéreszkedés, ami ma már ritkán él. Ezek a farsangi maszkurák többnyire párosak: egyik férfinak, másik nőnek 

öltözve vándorként érkeztek, bekérezkedtek, hogy megmelegedhessenek, vagy a szétszéledt juhnyájuk felől 

érdeklődjenek: „Ilyés mezejéről elszalasztott apaállatok jöttek… Beengedik-e? ” 

A háziakkal együtt énekeltek, táncoltak, ettek-ittak. Az volt a sikeres maszkurajárás, amikor nem sikerült 

felismerni az állarcos igazi kilétét. Ha nem engedték be, a magukkal hozott trágyás seprűvel kezdték ütni a gazdát. 

Székelyvarságon soha sem élt a farsangtemetés. Az itteni emberek még csak nem is hallottak a bakkusjárásról, 

és hasonlókról. Viszont a férfiak elbúcsúztatták a farsangot, amelyen alaposan megrészegedtek. Elmentek 

valamelyik vénlegény barátjukhoz, vagy az asszonyt eltessékelték otthonról.  

Dramatikus játék: egy szalmabábut felkötöttek az asztal fölé, és azt siratták, halottnak tekintették. Az volt a 

lényeg, hogy minél hangosabban sírjanak, azaz hajmeresztő hangokat adjanak ki. Ez az 1-2 liter házipálinka után 

már mindenkinek gyerekjáték volt. Persze a két sírás közt volt egy kis hahotaszünet. A férfiak ezt a szórakozást 

találták a legjobbnak. Miután jól „kicsúnyították” magukat (reggel felé), ki-ki hazament a családjához, a feleségek 

mérgesítésére. 

Ez a szokás nagyon eldurvult, mert olyan bábusíratás is volt, amely három napig tartott. Sok családi botrány 

tört ki e miatt. Mára teljesen kihalt. 

 

Adatközlők: Farkas Jolán, szül. 1934, Székelyvarság 

 Tamás Dezső, szül. 1932, Székelyvarság 
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Székely Károly Iskolaközpont 

Csíkszereda 

 

Csíksomlyói ferences passiójátékok – irodalom és nevelés
16

 
 

Az általam kiválasztott téma vizsgált szövegei a „NAP, HOLD ÉS CSILLAGOK, VELEM ZOKOGJATOK!” 

Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból című kötetből vannak, amely 2003-ban jelent meg 

Magyarországon.
17

 A kötetben szereplő 12 passiójáték része volt az 1980. augusztus 22-én talált a csodatevő 

kegyszobor alatti felbecsülhetetlen értéknek. A szövegek vizsgálata a praefigura és a figura kapcsolatról szól a 

passiójátékokban és a szereplők viszonya a szentírási részek alapján Krisztus szenvedéstörténetében.  

Erich Auerbach szerint
18

 Szent Páltól kezdődően egy új történelemértelmezés indult el. Az Ószövetség új 

értelmezése abban áll, hogy a zsidók ne a nép törvényeinek és történetének leírását lássák, hanem olyan 

történelmet, amely Krisztus eljövetelének illetve a világ utolsó megítélését ígéri. Ehhez a figura-értelmezést 

használták fel. Ehhez a figurához szervesen hozzátartozik a praefigura. A kettő között történelmi értelemben 

időbeli különbség van. A figura és a praefigura egyszerre esemény és személy. A praefigura nemcsak önmagát 

jelöli meg, de a figurát is, vagyis nemcsak a jelent, hanem a jövőt is, és amely „körülveszi” és beteljesíti az 

elsőt. Így például Ószövetségben Isten az alvó Ádám bordájából teremti meg Évát, az emberiség testi 

ősanyját, s ez praefigurája az Újszövetség azon részének, amelyben a halálos komában a kereszten függő 

Krisztus oldalát Longinus megszúrja, s a sebből vér és víz folyik ki, ami az Anyaszentegyház, az emberiség 

szellemi anyjának szentségét jelöli. Izsáknak a rőzsenyalábbal az áldozati hegyre való vonulását, mint a 

praefigurát veszi körül és teljesíti be Krisztus útja kereszttel a vállán a Golgotára, ahol az Atya valóban fel is 

áldozta fiát. A két mozzanatnak, a praefigurának és a figurának az összekapcsolása ugyan szellemi-gondolati 

aktus, de ezen világszemlélet szerint két történeti eseménynek és alaknak, és nem a fogalmaknak vagy 

absztrakcióknak az összekapcsolása. Az evilági történelem és a Biblia praefigura – figura viszonyban van.  

Az ember evilági életének értelme és célja az, hogy itt olyan praefigurát valósítson meg, amely pozitív 

értelmű figurában teljesedik be a túlvilágon, illetve olyat, amely praefigurája a Bibliában megjelenő valamely 

pozitív figurának. Ez végső soron egyetlen úton-módon valósítható meg: az Isten parancsainak, törvényeinek 

betartásával, a feltétlen engedelmességgel. A katolikus világszemlélet szerint az emberi történelem egésze és 

benne minden egyed akkor valósíthat meg olyan praefigurát, amely abszolúte pozitív figurában teljesedik be, 

ha engedelmeskedik Isten parancsainak, betartja törvényeit.  

 

A középkori misztériumdrámák és a csíksomlyói passiójátékok kapcsolata 

Misztériumdrámának azokat a műveket nevezzük, amelyik Ó- és Újszövetség történeteit dolgozzák fel. 

Mirákulumok – időben a misztériumdrámák után alakultak ki – szentek életeseményeiből formált drámák, 

amelyekben csodák is megestek. A misztériumjáték jelentése:  

1) a misztériumvallásokban az istenek és hősök cselekedeteinek dramatizált megjelenítése;  

2) a római katolikus vallású európai népek vallásos színjátéka a középkorban;  

3) tágabb értelemben az európai népi színjátékok vallásos tárgyú csoportját is misztériumjátéknak 

szokták nevezni.  

A középkori misztériumjáték a városi polgárság műfaja, tárgyát bibliai történetek és a szentek 

élettörténete képezi, apokrif evangéliumokból, legendákból is merítheti tárgyát. A francia nyelv 

megkülönböztette a bibliai tárgyú misztériumjátékot és a szentek élettörténetét színre hozó mirákulomot, az 

angolok viszont a középkori vallásos színjátékot általában mirákulumnak (miracle play) nevezték. A magyar 

kutatók a XIX. században kezdték keresni a magyar nyelvű középkori misztériumjátékot, s ekkor irányult a 

figyelem a paraszti betlehemes játékokra – például a betlehemezés –, mert azt remélték, hogy ezek 

segítségével sikerül majd rekonstruálni az eltűnt középkori magyar misztériumjátékot.
19

  

                                                 
16

 Részlet a 2006-ban megvédett mesteri dolgozatból a kolozsvári „Babeş – Bolyai” Tudományegyetem Bölcsészkarán, Mesteri 
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Júlia), Argumentum Kiadó, Budapest, é.n.  
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1959. 
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A XIV. végén a XV. század elején alakult ki a moralitás.
20

 Ezek központi alakja az Akárki – máskor 

Ádám, illetve az ember, allegorikusan jelenítették meg az ember hányattatását a bűnök és erények között, 

valamint végső megítélését az Isten trónusa előtt. Mivel a passiójátékok csak keltezésben tartóznak a XVIII. 

századhoz, mert a csíksomlyói passiójátékok műfaja a középkori misztériumjátékok műfajához tartozik, a 

felvilágosodás eszméjéből és vallási irányzataiból nem található semmi benne, nincs hatással a megmaradt 

katolikus tömbre, amely Csíksomlyót és a csíki környéki falvakat jelenti.  

 

A csíksomlyói ferences iskolai színjátszás 

A csíksomlyói iskola alapítása a ferences szerzetnek az érdeme. Az iskola alapítás eszméje együtt jár a 

hitterjesztéssel és az oktatással.
21

 A népművelés leginkább a misztériumjátékokban valósult meg, amelyet 

nagypénteken és a pünkösdi búcsúk alkalmakor adtak elő az iskola tanulói. Az egyházi iskolák, főleg a 

szerzetesrendek iskolája: jezsuita, piarista, ferences iskolai darabjai képezték a színjátszást. Csíksomlyón 

1721-től 1744-ig minden évben voltak előadások. Passiójátékok jellemzője az elsősorban megnövekedett a 

hallgatóság, ez okból a csíki katonaság állandó jellegű színházépületet emelt 1781-ben. 1782. január 6-án 

szentelték fel, mely alkalomból a gimnázium új épületét is előadással tisztelték meg. Feljegyezték, hogy a 

passiójátékok, amelyet nagypénteken adtak elő, a kelt érzelgőségből a tömeg a Krisztust kínzókat játszó 

tanulókat megkövezte. Az előadott darabok jelentősége az, hogy magyar nyelvűek, de találhatók benne latin 

kifejezések is. A passiójátékok vallásos célt szolgáltak, de hatással volt az anyanyelvű színpadi kultúra 

kialakulására. Ezeknek a daraboknak a magyar nyelvűsége sajátos. Egyszerű a nyelve, magyaros – ez emeli a 

többi szerzetesrendek által fordított vagy eredeti színdarabjai fölé. Népiessége a tájszavakban, régies szólások, 

népköltészet, népmesék egyes elemeinek átvételében, magyaros verselésben, a nép gondolkodása, 

igazságérzete, társadalmi bírálata révén mutatkozik meg. 

A csíksomlyói misztériumjátékok különleges értéket képeznek az által is, hogy mindegyik darab fő célja a 

nézők/hívők töredelmes bűnbánatának, vezeklésének felkeltése, melyet Jézus Krisztus, mint a Fájdalmak 

Férfia és Szűz Mária, mint a Fájdalmas Anya szenvedésének részletes, gyakran naturalisztikus ábrázolásával 

értek el. A csíksomlyói ferences szerzetesek összegyűjtötték és lemásolták azokat a nagypénteki 

misztériumjátékokat, amelyeket iskolájuk diákjai 1721-1774 között a környék népének „kegyes szórakozásra” 

bemutattak. Egyes passiójátékokban zene és dallam kerül bele, mint egyik fontos elem, mivel a magyar 

folklór archaikus, pogány-keresztény rétegeiben is jól nyomon követő. A hagyományainkban élő szöveg- és 

dallammotívumok nagyon gyakran a keresztúthoz kapcsolódnak. A darabok stílusa barokk, naturalisztikus, sőt 

trágár részek jól megférnek Krisztus és Mária emelkedett, szép soraival.  

 

Dávid győzelme Góliáton 

Praefigura - figura tartalmú egyik ilyen passiójáték az 1729-ben keletkezett Dávid győzelme Góliáton 

című passiójáték. Eredeti címe:  

1729. Dávid győzelme Góliáton 

A Názáreti Jézusnak, Dávid fiának győzelme,  

valamint ennek előképe: Dávid atya győzelme  

a pokolból való Góliát felett. Előadatott a népnek  

1729-ben a szenvedés vasárnapján 

A Triumphus Filii David Jesu a Nazareth című passió a Liber Exhibens Actiones Parascevicas… című 

gyűjteményben jelenik meg először és mutatják be 1729. április 3-án feketevasárnap (nagyböjt ötödik 

vasárnapja, húsvét előtt két héttel). Szerzője ismeretlen, de feltehető, hogy az akkori grammatika tanára Veres 

(György) Lajos lehetet az írója, mivel a legtöbb csíksomlyói drámát a grammatika tanár rendezte, esetleg írta 

ekkoriban. 

A darab 63 szereplőt sorakoztat fel. Egyaránt használ ó– és újszövetség párhuzamokon túl igaz és hamis 

előképeket. Jézus szenvedéstörténetének igaz és helyes előképe Dávid története: Saul feltűnése és királlyá 

kenése, majd az ifjú Dávid feltűnése, győzelme Góliát fölött, küzdelme Saullal, királlyá kenése és diadalma. 

Ez az igaz előképet is igazolja Jézus „rokoni viszonya” Dáviddal, hiszen a családfája Dávidig nyúlik vissza. 

Hamis előképként is mutat be más történetet, amely előképe lehet a szenvedéstörténetnek. Ilyen az 

igazságtalanul vádolt és megölt Nabot, ugyancsak igazságtalanul vádolt, de győzedelmes Dániel története. A 
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szerző valódi előképnek tekinti Dávid és Jézus történetét, ezért nevezi a látszólag hasonló ószövetségi 

epizódokat hamis előképeknek.   

Az első jelenet Krisztus megkísértése, amikor Jézus a pusztába megy böjtölni, és az Ördög háromszor 

kísérti meg.
22

 A második jelenetben Krisztus bevonul Jeruzsálembe, megjövendöli szenvedését és beiktatódik 

a gazdag ifjú esete
23

. A harmadik jelenet az első előképet tartalmazza, amelyben a nőstény szamarakat 

kereső Saul összetalálkozik Sámuel prófétával, aki királlyá keni őt.
24

 Ez annak előképe, ahogy Krisztus a 

szamár hátán ünnepélyesen bevonult Jeruzsálembe. A negyedik jelenetben Krisztus bevonul Jeruzsálembe a 

számár hátán. Ebben a jelenetben a „zsidó fiúk kórusa” énekli a virágvasárnapi „Gloria laus” kezdetű 

liturgikus éneket. Az eredeti szövegben csak a szerzői utasításból tudjuk, hogy az ének szövege nincs a dráma 

szövegében, a kötet összeállítói mellékelték az ének teljes szövegét. Az ötödik jelenet a második előkép, 

amelyben Dávid legyőzi Góliátot. Saul király az ifjú Dávidot szemléli, majd a Góliát feletti győzelem után 

azonban féltékeny lesz reá, félti a hatalmát. Dávid mondja a darabban tulajdonképpen a nép szavait:  
„Az Isten mai nap győzedelmet szerzett, 

Izraél tábora megdicsőíttetett,  

Az ellenség közül Saul ötezret, 

Levágott Dávid tízszer tízezeret.”
25

  

A hatodik jelenet a vének és a főpapok tanácskozását mutatja be, amelyben elhatározzák Krisztus 

megölését. A hetedek jelenet a harmadik előképet mutatja be, amelyben Zyph (Zíf) város követei Saul 

királyhoz járulnak, hogy hírt adjanak Dávidról, aki Zíf pusztájában bújt el Saul haragja elől, és a követek 

Saulnak kezére játszanák. Saul hálás a követeknek, elindul Dávid keresésére. Saul táborába Dávid Abisai 

vezérével éjszaka belopózik Saul sátrába, ellopja a dárdáját és csészéjét, majd elmenekülnek, de Dávid 

visszakiált Abisainak, hogy a táborbeliek vigyázzanak jobban a királyukra, mert nyugodtan megölhetik.
26

 A 

nyolcadik jelenetben – amely töredékesen maradt fenn – a főpap szolgája arcul üti Jézust, aki válaszol a 

korábban feltett kérdésre. A kilencedik jelenet Hamis előkép, amelyben Nabot elleni tanúságtétel és a szőlő 

törvényes negyede Achábtól Nabotnak átadás története játszódik.
27

 Valószínű, hogy ez a történet, amely 

Hamis előkép néven található az ember kapzsiságát mutatja be. A szerző nagyon is ismeri a székely nép 

dolgait, és ezért használja fel a történet, hogy példázza: miként bünteti meg Isten azt a személyt, aki elveszi a 

más területét, birtokát. A tizedik jelenetben ismét egy előképpel találkozunk, amelyben Kussai kijátssza 

Achitofel tanácsát.
28

 Ennek a jelenetnek szereplői azt mutatják be, hogyan jár az, aki Isten által kiválasztott 

király ellen tör. Achitofel megbánja tettét, elmegy és felakasztja magát. Ez az előképe annak a jelenetnek, 

amely következik, ugyanis a tizenegyedik jelenet első részében Júdás sorsát látjuk, ő is felakasztja magát. 

Júdást az ördögök veszik körül. Az egyik figyelmezteti Júdást a tette súlyosságra:  
„Te fertelmes férfi, ím, mit cselekedtél,  

Az Istened ellen hogy pártot ütöttél,  

Már üdvösségedről ne is emlékezzél,  

Irgalmat mert nem kapsz az Isten színénél.”  
Érdekes ördög képzetet mutat ez a jelenet, ahol maga az ördög, mint a lelkiismeret megszólalása, 

figyelmezteti Júdást a gonosz tettére. Úgyis lehet mondani, hogy „jóságos ördögök”, akik Júdás lelkéért 

küzdenek. Ezek után Júdás a sátáni kísértést ostorozó beszéde hangzik el, odaveti a pénzt, a harminc ezüstöt, 

majd az ördögöket hívja segítségül, hogy elveszejtse magát. Ennek a jelenetnek a második részében Péter 

tagadását látjuk, aki háromszor tagadja meg Krisztusát, a kakas megszólalására sírva fakad. Bűnbánó 

monológja hangzik el, amelyben magát az áruló Júdáshoz hasonlítja, de ő nem választja a halált, hanem 

Istenhez bűnei bocsánatáért esedezik. A tizenkettedik jelenet ismét egy hamis előképet tár elé, amelyben a 

helytartók hamis váddal illetik Dánielt Dárius előtt.
29

 Dánielt a hamis vádaskodás ellenére Isten megszabadítja 

az oroszlánok verméből, amely Dáriusnak egy bizonyosság, hogy Dániel ártatlan és a király törvénnyé teszi a 
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 1 Sám 9, 1-10, 27 
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 Pontosabban: 1 Sám 18, 6-9 „Amikor azonban Dávid a filiszteus megverése után visszafelé tartott, kivonultak az asszonyok Izrael 

valamennyi városából Saul király elé, énekelve, körtáncot lejtve, ujjongó dobokkal és csörgőkkel, s egyre csak ezt zengedezték a 

játszó asszonyok:››Megvert Saul ezret, 

Dávid pedig tízezret.‹‹  

Nagyon megharagudott erre Saul, nem tetszett neki ez a beszéd, és azt mondta: ››Dávidnak tízezret adtak, nekem pedig ezret 

adtak: mi hiányzik még neki, mint a királyság?‹‹. Ettől a naptól kezdve Saul nem nézett egyenes szemmel Dávidra. 
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zsidó vallást. Tizenharmadik fejezet Krisztus kihallgatása, ahol Pilátus a zsidóktól tartva elítéli Jézust a 

hamis tanúk vallomása alapján. Ez az ó- és újszövetségi történet a hamis tanúságok jelentőségében mutat 

párhuzamot. Mindkét személy a hamis vádaskodásnak esnek áldozatául. Pilátus is, mint Dárius király próbálja 

megmenteni a vád alól, de kell engedni a vádaskodóknak. Pilátus kiszolgáltatja a Hóhéroknak Jézust, akik 

megverik – megostorozzák – tövisből koronát tesznek a fejére és bársonyba öltöztetik. Krisztus 

megszégyenítésének előképe a tizennegyedik jelenet, amelyben Dávid teteti magát, színlel.
30

 Dávidnak 

menekülnie kell Saul haragja elől, Jonatás (Jonatán) Dávid mellé áll. Azonban a filiszteusokhoz szökik át 

Dávid, de azok jobban ismerik, mint Achis (Ákis), ezért a darabban Dávid bolondnak teszi magát, de Achis 

tanácsára elküldik Dávidot a filiszteusok hadseregéből. A tizenötödik jelenetben Heródes becsmérli Dávid 

fiát, Jézust. Pilátus elküldi Heródes királyhoz Jézust, mikor megtudja, hogy Galileából való. Heródes pedig 

hallotta Jézus csodatetteit, örvendett neki, hátha csodát művel Jézus a szeme láttára. Heródes végighallgatja a 

tanácsosokat, bolondnak nevezi Jézust: 
„Látom, hogy bolondnak vagytok halálára,  

Ki bizony nem lehet semminek kárára,  

Mert nem is vezérli okosság arra,  

Nem illik bolondot vonni a táblára.”  
Ismét egy előkép következik a tizenhatodik jelenetben, amely Krisztus megszégyenítésének előképe: a 

hírvivő tájékoztatja Dávidot az ellenséges tömegről.
31

 Dávid elviseli Semei átkozódását, beletörődik a 

menekülésébe: „Mert ezt néki az Úr, nem más parancsolta.”, sőt elviseli fiának a háborúskodását ellene, 

megfizet az Isten valaha érette. A tizenhetedik jelenet Jézus elítélését mutatja be, a bírósági tárgyalást és 

Pilátus végső ítéletét. Ebben a jelenetben egészében látható Krisztus szenvedéstörténete, kibővül a Pilátus 

végső ítéletével, melynek szövege valójában hasonlít egy bírósági döntés szövegéhez.
32

 A barokk korban 

kifejlődött tizennégy stációs keresztút képével találkozunk a jelenetben, amikor a Hív lelkek – a via crucisban 

a jeruzsálemi siránkozó asszonyok – siránkoznak Krisztust látva, aki szól hozzájuk. A passiójáték további 

része a befejezés felé közeledve a Hóhérok és a Poroszlók általi kínzási jelenetben van, majd Krisztus 

elbúcsúzik édesanyjától, és a Fájdalmas Szűz Mária búcsúja a Megváltótól.  

Ez a műfaj visszaköszönt a középkorból és ugyanígy megtalálható a liturgikus népénekekben, főleg a 

moldvai csángómagyar katolikus népénekgyűjtemény őrzi. A két lator története valójában anakronisztikus, 

mivel már Pilátus elrendeli Krisztus teste levételét, mert már meghalt. Az Epilógus ismét összegzi a 

passiójáték cselekményét, és újra csak az Istennel való kibékülést sürgeti, bűnbánatra késztet:  
„Mert csak azt kívántuk, azon fáradoztunk, miként Krisztus kínjait,  

Minden ő magában fontolja meg jobban maga fogyatkozásait,  

Ezután jobbítsa és eltávoztassa, ne kínozza Istenét.” 

  

                                                 
30

 1 Sám 19, 1-13; 20, 30-34 és 29, 1-11  
31

 2 Sám 15, 13-37 és 16, 1-14 Dávid menekül Jeruzsálemből 
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 Én, Pontius Pilátus, a hatalmas Tiberius császárnak egész Júdea tartományában méltatott tiszttartója és fő prefektusa, mind a főbb 

papoknak mind a több farizeusoknak panaszát ez előttünk megköttetett ember ellen, ki Krisztusnak mondatik, a zsidó nemzetnek 

megmásolhatatlan törvénye szerént, másképpen is felséges császárom majestása ellen sok patvarkodásáért, mivel amint egész 

zsidóságnak bizonyításából észrevettem, hogy ember lévén Isten fiának magát lenni prédikálotta. Kuldus lévén zsidó koronát 

születésétől áhította, a császár adóját, amint mondják tiltotta, Júdeát, Galileát és a környékbeli tartományokot nagyobb részre 

eretnekségre fordította; jóllehet effélékről őtőle kérdezkedvén, meg nem vallotta. A zsidó nemzetnek törvénye szerént a főfő 

rendek és az egész zsidó nemzetnek követelésére való nézve teljes bírói hatalmamnál fogva: úgymint köztörvényes bűnözőt, 

valamint ennek új szektának a vétkes szerzőjét, azaz felségárúlót, a gyalázatos keresztnek hatalmára őtöt szentenciázom és 

jövvendőbeli efféle személyeknek példájára és emlékezetire ezen feliratot feje felé felszegeztetni, és absolute akarom, 

parancsolom:  

NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. 

Az ítélet eredeti szövege latin jogi kifejezésekkel kevert, a kötet szerzői fordításban adják. 
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Passió Csíksomlyón (Fotók: Cser István)  
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Bogja Boglárka 
tanítónő 

Szentegyháza, Hargita megye 

 

A húsvéti piros tojás írása Szentegyházán 
 

Ma nyílt ki az égnek ragyogó kebele, 

Ma szállt le a földre az égnek szelleme, 

Megtörte a halalt, a földnek porában 

Dicsőséget szerzett az ég tárházában…. 

 

Húsvét a feltámadás, az élet ünnepe. A tojás az élet jelképe, a kereszténységben az újjászületés, tisztaság, 

Jézus föltámadásának szimbóluma. Az első írásos emlékek 1615-ből vannak. Ekkor említik először 

Strassburgban „hímes” tojásként. Eredetileg a tojások egyszínűek voltak. Jóval később, a 17. század végén 

kezdtek többszínűre festeni, majd különböző mintákkal ellátni. A Kárpát-medencében a tojásdíszítés szokását 

az avarokig vezethetjük vissza. Őseink megkülönböztetett bűverőt tulajdonítottak a hímes tojásnak. Hittek 

gyógyító- és varázserejében. Az ősi elemeket hordozó díszítmények nemcsak az esztétikus megjelenést 

szolgálták, hanem a tojás varázserejét is növelték. Néhol ma is fellelhetjük a hímes tojásokon az ősi 

rontáselhárító jelek és totemmisztikus rajzok maradványait. 

A tojás díszítéséhez különböző technikákat használtak fel. Ilyen például a levélrátétes, a márványozott és a 

viasszal írt tojás. Ezek a technikák már-már feledésbe merültek, de érdemes őket kipróbálni , mert gyönyörű 

alkotások születhetnek. 

A levélrátétes tojás készítéséhez néhány apró, 

érdekes alakú levélre van szükségünk. A 

kiválasztott tojásokat megmossuk, majd a még 

nedves tojásra ráhelyezzük a levelet és 

neilonharisnyába tesszük. A festéshez 

használhatunk ipari tojásfestéket is. De ha 

szeretnénk őket hagyományos módon megfesteni, 

akkor rakjuk a harisnyába burkolt tojásokat hideg 

vízzel teli edénybe. A tojások közé vastag rétegbe 

tegyünk szárított hagymahéját. Így főzzük 15-20 

percig. Miután kiszedtük, szalonnával fényesítjük. 

A méhviasszal való tojásdíszítés bonyolultabb 

módszer. Szükségünk van hozzá egy fémedényre, 

méhviaszra, gyertyára és kesicére, avagy írókára. 

A módszer lényege: a felforrósított, megolvadt 

viaszt a kesicén átvezetik, és ezzel rajzolnak mintát 

a főtt vagy kifujt tojásra. A megmintázott tojásokat megfestik. A viasz alatt a festék nem fogja be a tojást. Így 

a viaszt eltávolítása után a minta kirajzolódik. 

Az kesice (íróka) egy pálcára erősített fémcsövecske. Ezt elkészíthetjük rézlemezekből, de kiürült 

fogkrémes tubusból is. A tubust kisimítjuk, kivágunk belőle egy másfél négyzetcentiméteres darabot. 

Föltekerjük egy tűre, majd eltávolítjuk belőle a tűt. A kész fémcsövecskét vastag cérnával pálcára erősítjük. 

Ha már készen van az írókánk, a viaszt feldaraboljuk és a fémedénybe helyezzük, rátesszük a tűzhelyre. 

Miután megolvad, a forró viaszba mártjuk a kesicét és ezzel rajzoljuk rá a tojásra a különböző mintákat. 

Szebbek lesznek a tojások, ha a jobb kezünket, amelyben az írókát tartjuk, a kisujjunknál nekitámasztjuk a 

tojásnak, és így helyezzük rá a kesicét merőlegesen a tojásra. Így a kezünk nem remeg, a vonalak pedig 

egyenletesebbek lesznek. 

Ha már rárajzoltuk a tojásokra a mintát, akkor jöhet a festés. Az előzőleg megvegyített és kihűlt festékbe 

belehelyezzük a megírt tojásokat. Pár percig állni hagyjuk, majd törlőkendőre kiszedjük. A megszáradt 

tojásokat egyenként a gyertya lángja fölé tartjuk, addig amíg csöpögni nem kezd róla a megolvadt viasz. Ezt 

törlőkendővel letöröljük, majd addig ismételjük a folyamatot, amíg a tojásról teljesen leolvad a viasz. A kész 

tojásokat szalonnával fényesítjük. 

Nálunk, Szentegyházán, a tojásírásnak már hagyománya van. 

Szabó Enikő tanítónő vezetésével lassan 10 éve minden nagyszombaton összegyűlnek a gyerekek, és 

megírjak a tojásokat. Pár evvel ezelőtt, frissen végzett óvónőként én is elmentem a kolleganőimmel, hogy 
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megnézzem a gyerekek munkáját. Csak ámulni tudtam, amikor megláttam, hogy milyen gyönyörű alkotások 

születtek. Ha egy gyereknek sikerült, akkor én is képes vagyok rá, gondoltam.  

Az első tojásaim nem lettek remekművek, de akiknek ajándékoztam, nagy örömmel fogadták. Ez biztatott 

arra, hogy következő évben újra nekiálljak. Évről évre egyre több és szebb tojást készítettem.  

Kedves ismerősöm által kerültem kapcsolatba az ARTERA Alapítvánnyal, ahol felkértek, hogy mutassam 

meg a gyerekeknek is, hogyan készül a húsvéti hímes tojás. Az első bemutatom jól sikerült. A gyerekek 

örömmel fogtak neki a munkának. Sikerélményt nyújtottak a kész tojások. Azóta is folyamatosan tartok 

bemutatókat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Tapasztalatom, hogy mind a gyerekeknek, mind a 

felnőtteknek nagy örömet jelent a húsvéti tojások díszítése - bármilyen módszert is használjunk. 

Ha tovább adjuk tudásunkat a jövő nemzedékének, akkor a hagyományaink nem halnak ki, 

megmaradnak az utókor számára. 

 

 

***** 

 

 

 
 

 

 
 

   

   
 

Tojásíró kaláka a Nagybükki Néprajzi Társaság műhelyében  (2007) 
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Burus János 
(kérdezett és lejegyezte) 

 

Gyimesi tojásíró asszony, lánya meg az unokája 

 

             
 

- Antal Kolumbán Gabriella tojásíró asszonyt arra kérem, hogy mutatkozzon be olvasóinknak. Beszéljen 

bölcsőhelyéről, szüleiről, iskolai éveiről. 

- Gyimesközéplokon (r. Lunca de Jos, Hargita megye), a Megállónál születtem, 1957. január 13-án. 

Kápolnapatakon laktam szüleimmel. Édesapám egyszerű erdővágó, gazdálkodó ember volt. Sajnos már 15 

éve halott. Nagyon becsületes, szorgalmas, gyermekszerető édesapa volt. Édesanyám háziasszony. Neki nehéz 

az élete, mert betegeskedik. Sokat volt kórházban. Nagyon ügyes, talpraesett édesanya. Örökösen dolgozik. 

Rengeteget kézimunkál. Felnevelt engem és húgomat. Az unokák dajkálásában is keményen részt vett. Az ő 

életelve: dolgozni kell! 

1972-ben elvégeztem a VIII. osztályt. Középiskolás tanulmányaimat Kovásznán folytattam, ahol olyan 

tanárnőm volt, mint Gazdáné Olasz Ella textilművész, akitől nagyon sok szép mindent megtanultunk: 

perzsaszőnyeg szövést, csomózott szőnyeg szövését. Az én munkámat is elküldte Bukarestbe. Még diplomát 

is kaptam. 

- Mikor és hogyan ismerkedett meg a tojásírás „művészetével”? Kitől, kiktől tanulta el ezt a szép 

„mesterséget”? 

- A kézügyességemet édesanyámtól örököltem, aki nagyon szépen írta a gyimesi hímes tojást.  

Kisebb koromban (úgy 10 évesen) már hozzászoktatott a tojás takarításához, amit nem nagyon 

szerettem, mert mindig elégettem az ujjamat. Felfogadtam, hogy amikor nagy leszek, én is tojást írok. 

A faluban kevesen írták a tojást. Nagypénteken „összeültek” a szomszédasszonyok nálunk. Édesanyám 

írta, ők meg pettyezték, nekem maradt a takarítás. 

- Hol, milyen alkalmakkor „ír” (írt) tojást? 

- Körülbelül 25 éve, hogy írom a tojást. És nemcsak húsvétkor. 

A „változás” után (1989) megindultak a csoportos kirándulások Magyarországról. Az iskolánkhoz 

(Csíkszereda, Székely Károly Iskolaközpont, ahol 28 éve pénztárnok vagyok) is jöttek sokan és sokszor. 

Nagyon érdekelte őket a tojásírás. Én voltam az, aki megismertette velük ennek titkát, sőt el is ajándékoztam a 

dobozomat, a kesicéket is. 

Sok tojásíró kalákában részt vettem. Voltam a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus 

Gimnáziumban, a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házánál. A mi iskolánkban, minden évben (2004-
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től), húsvét előtt, a Nagybükki Néprajzi Társaság szervez tojásíró kalákát, ahol én mindig jelen vagyok, és 

több tojásíró asszonnyal (legtöbbször gyimesiekkel) irányítom diákjaink, az óvódások, a felnőttek munkáját. 

- Megmondaná, hogy körülbelül hány embert tanított meg erre a szép hagyományra? 

- Nagyon sok diákot, felnőttet, kisóvódást, gyermekeimet próbáltam megtanítani tojást írni. 

- Milyen „mintákat” rajzol? Van-e a sok mintakincs közül „kedvence”? Miben áll a jó tojásíró „titka”? 

- Az édesanyámtól tanultam meg a mintákat, de például a Kútfőben
33

 megjelent rajzmintákat is felszoktam 

használni. Ugyanakkor nagy hasznát veszem az iskolamúzeumunkban lévő írott tojásgyűjteménynek (több 

mint 500 írott tojás gyűlt össze 2001-től). 

Kedvenc mintáim: töltött rózsa, hatrózsa, cserelapi, vetőllő, fenyőág, fehérkabala, kéz, egyrózsa, 

fecskefarok, szélmalom, kupa stb. Van két szép minta, amit csak édesanyám ír. Ő „találta ki”. Azt én úgy 

nem tudom írni, mint ő: szőllős, hóvirág. 

Két egyforma minta nincs, mert lehet másképpen pettyezni a tojásokat. 

A kézügyességen kívül kell szeretni azt, amit csinálsz, és sok kitartás, sok akarat is kell hozzá. 

- A tojás alakja, formája, mérete meghatározza-e, sugallja-e a rákerülő mintát? 

- A tojás alakja meghatározza, hogy milyen mintát írjál rá: ha 

például szép nagy, kerek, akkor a fehér kabalát, töltött rózsát, 

hatrózsát rajzolom rá; 

ha hosszúkás a tojás , fenyőág kerül rá; 

ha pici, akkor egyrózsa lesz a minta. 

- Kiknek ír, ajándékoz szép gyimesi hímes tojást? Rendelésre készít-e? 

- Piros tojást gyermekeimnek, unokáimnak, rokonoknak, 

ismerősöknek, szomszédoknak, munkatársaimnak, és rendelésre is 

szoktam írni. 

- Összegzésként, kérem, ismertesse a tojásírás folyamatát, a 

szükséges kellékeket. 

- Kellékek: kesice, tojás, piros festék, vijasz. 

1. A kesice készítése: egy ceruza hosszúságú és vastagságú 

fadarabkára van szükségünk, amelyiknek az egyik vége lapátszerű. 

Ennek közepét meglyukasztjuk egy vékony fúróval, amelybe 

belehelyezzük a tűvel sodort vékony lemezből késszült csövecskét. 

Ezen átszúrunk egy disznószőrt (ez csepegteti a „vijaszat”), majd 

kendercérnával rögzítjük a fadarabhoz.  

2. Tojás: szép, tiszta, világos színű tojást választunk, amit 

mosogatószeres vízben megmosunk, majd lassú tűzön fél órát 

főzünk. Fövés után is megmossuk hideg vízben. Sót nem szabad 

tenni a vízbe, mert nem fogja meg jól a festék! 

3. Piros festék: most lehet kapni olyan festéket, amelyik langyosan fest. Egy 2 literes fazékba töltünk 

1,5 liter langyos vizet. Beleteszünk egy tasak piros festéket. Jól összevegyítjük. Teszünk hozzá 3-4 kanál 

ecetet. 

4. „Vijasz”: egy „konzerves” dobozban felolvasztunk 2 lap „vijaszat”. Ebbe beletesszük a kesicéket. 

Ha mindent előkészítettünk, akkor neki foghatunk tojást írni. 

Ha „aragázunk” van, akkor egy vastag „plét” (pléhet) kell tenni az égő karikára. Erre tesszük a konzerves 

dobozt. Nem szabad, hogy nagyon forró legyen a vijasz, ne füstöljön. A tojásra rajzoljuk kesicével a 

mintákat. Amikor megírtuk a tojásokat, akkor beletesszük a fazékban lévő festéklébe. Addig tartjuk benne, 

amíg szép pirosak lesznek (kb. 3-4 perc). Kivesszük a festékből, rongyra helyezzük. Addig tartjuk ott, amíg 

jól rászárad a festék. Azután letakarítjuk a vijaszat, amit rárajzoltunk a tojásra. Fogjuk a tojást és a láng fölé 

tartjuk, hogy a vijasz megolvadjon, majd ronggyal letöröljük. Azért kell szép, világos színű tojást 

válasszunk, mert a letakarítás után a tojás színe marad meg. Lehet fényezni szalonnával is. Vannak olyan 

festékek, amelyek mellett van tasakocskában lakk is. Ezt papírszalvétára kell csepegtetni. Ezzel be lehet 

kenni a tojást.  

Ha készen vannak az írott hímes tojások, akkor kosárkába lehet tenni. 
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 Kútfő. Kis magyar néprajz diákoknak. 2004 – Tavasz. I. évfolyam 1. szám. 17-18. o. (Fikó Irénke, XI. o. tojásmintái). 
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Antal Kolumbán Gabriella tojásíró asszony lányának, Baliga Gabriellának rajzai 
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P. Buzogány Árpád 
művelődési irányító 

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 

Székelyudvarhely 

 

Húsvéti versek a Küsmöd mentéről 
 

Hargita megye nyugati csücskében találjuk Etéd (r. Atid, Hargita megye)községet, amely közigazgatásilag 

egyesíti a Küsmöd mente településeit: Siklód, Küsmöd, Etéd, Kőrispatak és Énlaka tartoznak ide.  

Az öt falu társadalmi-szociális meg néprajzi szempontból is eléggé különböző, és ugyanezt mondhatjuk a 

tavaszi ünnepkörrel kapcsolatosan is. Ugyanis Énlakán meg Etéden a közelmúltig évente hajnaloztak 

húsvétkor, a völgy többi településen meg nem. Énlaki gyűjtés örökíti meg az ottani locsolóverseket (ld. Dr. 

Molnár István–Szőcs Lajos: Húsvéti hajnalozás Énlakán és locsoló versek a Firtos környékéről II., bővített 

kiadás, Csíkszereda, 1998), ám szerte a vidéken több helyen ismert volt a hajnalozás szokása. 

A korcsoportok szerint a falun végigvonuló legények húsvét első napján (vízbevető hétfőn, ahogyan egyik 

Küsmöd menti vers is említi) sorra járták a lányos házakat, hogy megöntözzék (a vidéken könyvhatásra 

bukkant fel a locsolás kifejezés) a korban hozzájuk illő lányokat. Mivel még pár évtizeddel ezelőtt is jóval 

népesebbek voltak a környékbeli falvak, ez a tisztességtevés – mert szégyen volt, ha valakit elkerültek, 

kihagytak – több órát vett igénybe, még akkor is, ha nem mindegyik helyen maradtak több ideig, „ültek meg”. 

A hajnalozók nem reggel vagy kora délelőtt indultak, hanem később. Mire a nagyobb csoportba tömörült 

legények végigjárták a falut, bizony már másodnapjára járt az idő. Innen eredhet a hajnalozás kifejezés is. 

Etédi ismerőseim elmesélése szerint a legényeket itallal és süteménnyel várták mindenhol, és ha olyan volt a 

hangulat, nem csupán nótáztak, hanem meg is táncoltatták a lányt, vagy a család nőtagjait. Nem illett sokáig 

maradni egy-egy háznál, hogy mindenkihez eljuthassanak, mert addig nem fekhettek le a lányos családoknál 

sem, amíg az öntözők tiszteletüket nem tették.  

Miután végigjárták a falut a legények, a közelmúltban egyenesen a művelődési ház felé tartottak, ahol már 

állt a bál.  
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Más falvakban, ahol a hajnalozás nem volt szokás, ugyancsak korcsoportok, baráti társaságok határozták 

meg, ki kikkel indul öntözni. A kisebb gyerekek jó korán elindultak, és általában az engedélyt kérő formula 

(Mondanék egy verset, ha meghallgatják) elhangzása után mondták el versüket, megöntözték a lányt, de 

legtöbbször a család minden nőtagját, majd piros tojással kínálták őket. Néhány helyen a tojás mellett 

aprópénzt is adtak/adnak, máshol a húsvéti tojás helyett adnak pénzt az öntözőknek. Ha elfogy a lányos háznál 

előkészített tojás, vásárolnak is néha az öntözőktől. A (rokon) gyerekeket süteménnyel is kínálják, a 

nagyobbakat pedig néhol itallal is.  

Mivel a lakosság többsége protestáns, hetedikes korukban (általában virágvasárnap) konfirmálnak a 

fiatalok. Attól kezdve legénynek számítanak a fiúk, és nem mondanak verset, őket már illik itallal kínálni 

akkor is, ha még iskolások. A közösség ezzel fejezi ki, hogy konfirmált tagjait más státus illeti meg. A 

konfirmált lányokhoz is ellátogatnak a legények, nem csupán a korosztálybeliek, őket is itallal kínálják a már 

megkonfirmált lányok házánál.  

A húsvéti versek közül van néhány általánosan ismert, amelyek (valamilyen változatban) szinte mindenhol 

ismertek, ám az igényesebb szülők igyekeznek olyan verset keresni, kérni gyerekeiknek, amelyet mások nem 

ismertek, nem mondtak. Ezért akár szomszéd falvakból is kértek el, ugyanis a legtöbb településnek megvolt az 

a tollforgatója (lelkész, tanító, kántor) vagy népi költője, aki felkérésre verset írt számukra. Kőrispataki 

adatközlőm említette, a tőlük távoli Énlakára ment el, hogy fiának húsvéti verset írasson, és azért véka 

búzával fizetett. Mindez nem pusztán a vers(ek) közösség számára jelentett értékét bizonyítja, hanem az 

ünnep fontosságát is. Az öntöző legénykéknek új inget, más ruhaneműt vásároltak húsvétra, és minden lakást, 

nem csupán a lányos családokét, ünnepi díszbe „öltöztettek”.  

Az elmúlt század nyolcvanas éveiben több húsvéti verset gyűjtöttem kőrispataki tanítványaimtól, illetve 

más adatközlőktől. Témájuk szerint a vallással kapcsolatosak, illetve tréfás versek. 
1. 

Azt a kislányt, aki férjhez akar menni, 

rózsás vízzel kell meglocsolni, 

hogy a legényt elcsábítsa, 

s házasságra bolondítsa. 

Most én téged megöntözlek, 

hamar el is megyek tőled, 

nehogy beléd bolonduljak 

s tőled meg ne szabaduljak! 

(Tóth Ferencné Palkó Magda) 
2. 

Egeknek szent ura, legyen áldott neved, 

hogy e szent ünnepet megérnünk engedted. 

Bánatos idők közt örömöt is adtál, 

Húsvét ünnepére ismét eljuttattál. 

Barázdák nyomát áldja meg áldással, 

házunkot pedig tartós boldogsággal, 

házunkhoz adj békét, szeretetet, 

vigasztald meg, Uram, a magyar népeket! 

Szabadító szent fiát küldi el a népnek, 

hogy vigaszt adjon a megsebzett szíveknek. 

Szeretet, szerencse, boldogság és béke 

uralkodjon e szent ünnepen végre! 

(Antal Berta) 
3.  

Fényes Firtusokban tündöklő nemes ház, 

kérlek, egy kevésre beszédemre vigyázz! 

Hogy ma húsvét napja, mindnyájan tudjátok, 

hogy megtudtam, eljöttem hozzátok. 

Nesze víz, rózsavíz, gyöngyös gyöngyvirágom, 

a húsvéti piros tojást a zsebembe várom. 

(Gábor Géza) 
4. 

Hogy a tó partján jártam, azt súgta a harcsa, 

van ëgy lëány a háznál, hogy az Isten tartsa! 

Megöntözöm rózsavízzel, hogyha eléjönne, 

akkor az a kislány jaj, de nagyot nőne! 

(ifj. Jakab István) 

 

5. 

Húsvét másodnapján vigyorog az ég is, 

adjanak ëgy korty pálinkát, hogy vigyorogjak én is! 

(Dömös Attila) 
6. 

Húsvét másodnapján régi szokás szerint 

fogadjátok szeretettel az öntöző legényt. 

Én a legénységtôl kicsit messze állok, 

de az öntözők sorába mégiscsak beállok. 

Öntöm apját, anyját kedves lányával, 

várom a piros tojást, azt is csak párjával! 

(ifj. Papp József) 
7. 

Kerek a kalács, horgas a disznóláb, 

látom gazdájának borát, pálinkáját. 

Ha nem ad belőle, feldőtöm a házát! 

(ifj. Török Zoltán) 
8.  

Ma vízbevető hétfő, nékem is úgy tetszik, 

látom, az utcán ëgymást öntözgetik. 

Én kártyával nem öntöm, mert az úgy nem tisztesség, 

ha kannával öntök, úgy lészen ékesség. 

Öntöm apját-anyját kedves házával, 

várom a piros tojást, azt is csak párjával. 

(ifj. Török Zoltán) 
9.  

Virágos kis kertben van egy rózsafa, 

öntözővizet ad annak minden ága. 

Ma reggel ahogy felkeltem, 

a rózsafától egy kis vizet kértem. 

Azt mondta a rózsafa: rossz lányokra ne öntsd, 

öntsd a jóra, szófogadóra! 

Még ma mindig járom ezt a görbe utcát, 

de sehol nem láttam egy jó kisleányt. 

Az egyik rendetlen, a másik mosdatlan, 

a harmadik lustán hever az ágyában. 

Azt hiszem, itt megtaláltam 

s eljöttem, hogy meglocsoljam. 
(Tóth Ferencné Palkó Magda) 
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Nagy László 
unitárius esperes, Marosi Egyházkör 

Marosvásárhely 

 

Tavaszi ünnepköri szokások a Kis-Küküllő menti Szőkefalván 
 

A Kútfő 2006. II. évfolyam 2. számában már olvashattunk a Kis-Küküllő "Vízmellék"-i karácsonyi 

szokásokról.
34

 

E rövid írásban újra a Kis-Küküllő vidékére, annak középső folyása mentére vezetem el olvasóim. Egy kis 

település, Szőkefalva tavaszi ünnepköri szokásait mutatom be.  

Szőkefalva (r. Seuca, Maros megye) Dicsőszentmárton és Vámosgálfalva között fekszik. Már 1314-ban 

településként említik Zenke néven. A 2002-es népszámlálás szerint a falu lakossága 1304. (Az 1992-es 

népszámlálás adatai: összesen 1499 lakos, amelyből magyar 929; román 474; cigány 96). Felekezeti 

megoszlása: református 684; római katolikus 222; unitárius 120; ortodox 471; más 2. A házak száma: 524. A 

beépített terület 83 hektár, a visszaigényelt és visszaadott földterület 688 hektár. A megyésítés alkalmával 

(1968) elveszítette nevét, a falut közigazgatásilag Vámosgálfalvához csatolták. Csak a négy egyházközség és 

az állami gazdaság (1948-ban alakult a nagybirtokokból) viselték a nevükben a falu régi elnevezését. Az 

elmúlt évben hosszú küzdelmes és kitartó harc után a falu újból visszakapta nevét. Megérdemli, hogy itt is 

megemlítsük Végh József, Szőkefalva szülöttjének a nevét, aki a község jelenlegi polgármestere. Nélküle ez 

nem sikerült volna. 

Az alábbi gyűjtést még 1993-ban végeztem. Azóta az adatközlők - egy kivételével – meghaltak. A fent 

említett szokások sem élnek. Még azok sem, amelyeknek e vidéken létjogosultságuk lenne. 

Általános észrevételem az, hogy a falu lakóinak nagyon kevés az ismerete a jeles napokról. Kíváncsi 

vagyok, hogy több mint tíz év után vajon ma mit tudnak a fiatalok a tavaszi ünnepkör szokásairól. E rövid 

írást látva, talán lesz olyan szőkefalvi vállalkozó, aki megírja az „újkori” valóságot. 

A múlt század elején Szőkefalván 9 nemes és gróf volt. A falu lakosainak életét a földművelés és az 

állattartás határozta meg. 

Adatközlőim visszaemlékezéseiben sokszor találtam ellentétet a szokásokat illetően. Úgy gondolom, hogy a 

leghasznosabb az lesz, ha mindenik adatait külön-külön rögzítem. A húsvéti szokásokat szándékosan nem 

tárgyalom, mivel az egy bővebb tanulmányt igényelne. 

1. Dégi Zsuzsanna szül. Lőrinczi (1927.április 15., római katolikus): A pásztorokat, beleértve a 

határpásztorokat is, újévkor fogadták meg. Csordapásztornak, bácsnak, disznópásztornak nevezték őket. A 

juhsereget túrmának. A tehénpásztorral szerződést kötöttek, amelybe beírták a pásztor kötelességeit, beírták 

zálogként a házát, ha volt háza, és azt, hogyha kár éri a gazdát, mennyit kell fizessen az elhullt állatért. A 

pásztor fizetése 1 véka kukorica, 1 kenyér, 1 liter tej és 2 lej volt minden állat után. Ünnepek alkalmával 

megkínálták borral és pálinkával, lepényt és kalácsot adtak. A szerződés május 10-től november 1-ig tartott. 

Pásztorfogadó jegyzőkönyv, írás nem került elő, de az adatközlők emlékeznek arra, hogy a pásztorfogadás 

után áldomást ittak, amit a pásztor fizetett, ha volt amiből. „Mielőtt az állatokat az istállóból kihajtották volna, 

egy láncon léptették át. A kapura tövis-, kökény-, hecserli ágat tettek, hogy az állatot megőrizzék a rontástól, 

hogy a tehén tejét ne vigyék el a boszorkányok.”
35

 

Adatközlőm a Szent György napi harmatszedésről és kincskeresésről nem hallott. Úgy tudja, hogyha 

tavasszal sok a béka, bő termés lesz. A kígyóhoz és gyíkokhoz fűződő hiedelmekről nem tud. 

A kollektív megalakulásáig szokásban volt a május 1-i zöldágazás, a májusfa állítás. Minden legény a 

szeretőjének zöldágat állított. Versengés is kialakult a legények között, hogy ki állít nagyobb fát a leányoknak. 

A fa magassága elérhette a 2 - 3 métert is. Volt amikor a legények csoportosan szekérrel mentek zöldágat 

hozni. A kapura szegezték vagy rákötötték. A leányok színes szalagot tettek rá, feldíszítették. 

Áldozócsütörtök a mennybemenetel napja. Ezen a napon a katolikusoknál első áldozás, az unitáriusoknál 

konfirmálás volt. Dologtiltó nap volt. Búzakerülést Szent Márk napján tartottak. Zászlóval, énekelve indultak 

a Tag utcáján kifelé, majd a Szénafű és Csere határrészeket járták meg, és onnan tértek vissza a templomba. 

Szárazság idején is szoktak határkerülést végezni. 

A pünkösdi ünnepet régen a katolikusok 3 nap tartották, ma már csak 2 nap tartják. A harmadik nap már 

elmehettek szőlő permetezni. 
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Az úrnapja pünkösd után 10 napra van. Ezen a napon nem dolgoznak kinn a mezőn, de az otthoni munkát 

elvégzik. Az oltári szentség meghagyásának napja. Ekkor nem dolgoznak a protestánsok sem. Egy érdekes 

történetet mondott el adatközlőm: „Cerghizan Rentia édesapja úrnapján ment a Cserébe dolgozni. Mondták 

neki, hogy ma ne dolgozzon, Iuon bácsi, mert úrnapja van. Ünnepeljenek az urak - szólt az öreg. Amikor a 

teheneket vitte itatni, azok megszökték magukat. A keze beszorult a láncba s az állatok alá került. Rá hat hétre 

el is temették”. 

2. Özvegy Lőrinczi Istvánné Tóth Erzsébet (1913. szeptember 9., református) elmesélte, hogy a volt 

férje legénykorában minden esztendőben május 1-jén kivirágozta az ő kapuját. A temető környékéről 

„jázsmina” ágat hoztak, májusfát, és azt tették, szegezték a lányos házak kapujára. Az ágakat vagy a fát a 

lányok kidíszítették virággal, krepp papírral. Emlékezett arra, hogy édesapja azt mondta: május 5-e az utolsó 

nap a kukorica ültetésre. 

3. Hajdú Mária szül. Molnár (1908. április 2., Küküllőszéplak, református) 1942-ben költözött 

Szőkefalvára. Elmondta, hogy Széplakon Szent György napján csak a románok ünnepeltek. Nekik nagy 

ünnepük volt. Azt mondták, hogy Szent György napja előtt nem jó a földre lefeküdni, mert megharaphassa a 

gyék (gyík). 

Mielőtt a teheneket a pajtából kiengedték volna, tövist és „csuhányt” tettek a kapura, hogy a tehén tejét ne 

vigyék el. 

A juhpásztor (bács) bére egy fél véka gabona volt minden juh után. Ünnep alkalmával egy kenyér. 

Ha a fecske átrepült a tehén hasa alatt, akkor piros lett a tehén teje. 

Ha a menyét harapja meg a tehén tőgyét, akkor a teje véres lesz. 

Orbán napjáig félti a szász a szőlőjét. (Az új bort Márton vagy András napján kezdik meg.) 

Áldozócsütörtök ünnepnap, dologtiltó nap volt. Akkor konfirmáltak a reformátusok. Erre a napra ordás 

palacsintát sütöttek.  

A pünkösd is három napos ünnep volt. "Egyszer Zsuzsika nénivel (özvegy Dégi Andrésné Szabó Zsuzsanna) 

harmadnapján elmentünk kapálni. Olyan idő lett, hogy alig tudtunk hazajönni. Akkor felfogadtuk, hogy ezután 

soha nem dolgozunk ünnep alkalmával a mezőn. Harmadnapján a kertben még ültetgettünk”. Pünkösdkor a 

pásztoroknak lepényt szoktak adni. 

Az Úrnapját Széplakon nem tartották, mert nem tudták, hogy van ilyen is. Ilyenkor nagy idő szokott lenni. 

4. Özvegy Bódi Jánosné Besenyei Katalin (1903. szeptember 24., református) emlékszik, hogy 16-17 

éves lehetett, amikor húshagyó kedden, Szász János (Sári János) egy „csutkót” húzott maga után, s ahol vén 

leány volt, aki nem ment még férjhez, ott megverte a kaput. 

5. Özvegy Kádár Andrásné Dénes Ilona (1913. február 13., református) elmesélte, hogy Szent 

György napján a kapura töviságat kellett tenni, mert jártak a tisztátalanok. 

Úrnapján a dédnagyapja, Szász János a fiaival kapálni indult a Tagba. A fiúk fáradtak voltak, mert éjszaka 

báloztak. Az öreg ment elől, a fiúk bandukoltak utána. Egyszer hatalmas felhőszakadás lett. A fiúk 

behúzódtak egy házhoz, s egyszer látják, hogy a víz valamit hoz, görget. Akkora lett a víz, mint a Küküllő, s 

hát látják, hogy az apjukat görgeti. Valahogy kihalászták a vízből. Az öreg megátkozta mindazokat, akik 

úrnapján dolgoznak: „Unokámnak az unokája is átkozott legyen, ha úrnapján dolgozik”. 

6. Jenei János (1923. május 26., római katolikus). A pásztorfogadás újév napján történt. E napon 

fogadták meg a határpásztort, csordapásztort és a kondászt is. A juhpásztort bácsnak, a nyájat turmának 

nevezték. A teheneket május 10-től november 1-ig hajtották. A juhokat április 1-től karácsonyig. A pásztor 

bére: 1 véka törökbúza, 1 kenyér és 1 liter tej. Ünnepeken lepényt és kalácsot is adtak. A kapukra töviságat 

szegeztek, hogy ne jöjjön be az ördög, és ne vigye el a tehén tejét. Szent György napján jön elő a kígyó és csak 

szeptemberben bújik el. Nagyon féltek tőle. A megfogott kígyó bőrét lehúzták, megszárították, és ha a tehén 

tőgyét megmarta a kígyó, akkor azzal a bőrrel bedörzsölték. Ha Szent György napján nyugat felől dörög, 

akkor abban az évben jó termés lesz. 

Elmesélte, hogy Szent György napján elmentek fürödni a Küküllőre, hogy ők legyenek az elsők, akik abban 

az évben megfürödtek." Olyan reumát kaptam, hogy orvoshoz kerültem. Ejszen annak iszom még ma is a 

levit". 

Május elsejére virradólag a májusfa ott állott a kedves kapujában. A berekből, a patak mellől májusfát vagy 

mogyorófát vágtak, és azt rákötözték a kapura. Ha a fa nagy volt, akkor a kapu fölött ívben áthajtották . A 

faállításért díszzsebkendőt és puszit kaptak. A lányok által is feldíszített fákat 2-3 napig tartották a kapun. Ez a 

szokás a demokráciával ment ki divatból, a kommunizmus vitte el. 

Kukoricát május 9-ig lehetett vetni. Ha Orbán napján nincs fagy, akkor a szász a Nap felé fordul, megveri a 

seggét és azt mondja: „Trink Orbán, mert a bort én iszom meg”.  
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Pünkösd mindhárom napja dologtiltó nap volt . Az ünnep alkalmával tehéntúrós lepényt és ordás 

palacsintát ettek. "Gyermek voltam és emlékszem, hogy a báró kertjéban, a berekben kötélhúzás és lepényevő 

verseny volt. Felállítottak három mászófát, amelyeket viasszal megkentek. Aki felmászott a tetejébe, bicskát és 

ajándékot kapott. Nagy lepényevők voltak Dede és Dódás bácsi. Másod és harmadnapján tánc volt. 

Vecsernyekor a zene megállott. Átmentek a templomba. Utána folytatták a táncot. Pünkösdkor a pásztoroknak 

kalácsot, lepényt és egy-egy pohár bort is adtak. Az úrnapja az Isten napja, azt meg kell tartani, meg kell 

szentelni. Egyszer van csak egy évben. Emlékszem, hogy öcsém a Telek-torkában úrnapján kaszált. Délután 

az árvíz mind elvitte, amit levágott. Akkor megfogadta, hogy úrnapján soha többet nem dolgozik”. 

7. Ferencz András (1913. augusztus 17., református) a fenti vallomást kiegészíti azzal, hogy az a 

hiedelem járta akkor, hogy aki Szent György napján megfürdik a Küküllőben, az nem lesz "rühes". 

Megtörtént, hogy a felállított májusfát ellopták, és másoknak állították fel, mert "fiú is volt léha elég". 

A pünkösdi játékokat, a lepényevést kiegészíti azzal, hogy egy nagy lepény közepébe belesütöttek egy 20 

lejest, rátették a keresztre. Négy ember körülállta. Elkezdték a lepényt enni. Aki a pénzt hamarabb elérte, azé 

lett. Dódás volt a nagy lepényevő. 

8. László Géza (1919. május 5, római katolikus) a több évtizedig széphangú katolikus kántor 

elmondta, hogy az állattartó gazdák és a bács közötti kapcsolatot a juhbíró tartotta. A pásztort inkább a 

faluból választották, mert azt ismerték, könnyebben ellenőrizhették. A juh, ha decemberben megbárányozott, 

akkor a következő évben a gazda arra a juhra csak fél rész sajtot kapott.  

Adatközlőm ellentmond Ferencz Andrásnak, megerősítve, hogy májusfalopás soha nem volt. 

Úrnapján az oltári szentséggel körüljárják a templomot. Van négy lombsátor. Mindegyik lombsátornak elő 

van írva az evangélium. A plébános a lombsátorban végzi a szertartást. Ennek végén, amikor a hívek hazafelé 

indulnak, letörnek egy pár ágat a lombsátorról. Hazaviszik és nagy idő esetén meggyújtják, imádkoznak  

mindaddig, amíg az idő megenyhül. Nagy idő közeledtekor szoktak harangozni. Ha nagy jégeső közeledik és 

"még nem kapott be a határba", és eközben harangoznak, akkor nem veri el a jég a határt. 

Ma az egyházi ünnepeken kívül a fent említett szokásokból egyet sem gyakorolnak. 

Új szokások jelentek meg: a kortárstalálkozó és a farsangi kosaras bál. Egyiknek sem volt gyökere a 

faluban. Szőkefalvi lelkészségem idején, 1990 után szerveztük meg az elsőt. Ez után vált rendszeressé 

mindkettő.  

*** 

Ui.: Leírom azt a kis verset, amellyel annak idején Homoródalmáson én is gyűjtöttem a piros és 

hímes tojást: 
Gyöngyvirágos, madárdalos húsvét másod napján, 

rózsavízzel jöttem hozzád locsolni te kislány.  

Meglocsollak, megöntözlek, hogy el ne hervadjál,  

amíg Isten éltet, mindig csak viruljál. 

Feltámadás ünnepe köszöntött e világra, 

napsugarak mosolyognak máma minden kislányra. 

A kisfiúk rózsavízzel locsolják a kisleányt, 

kapnak érte piros tojást, hímes tojást, bokrétát. 

 

A tanulóink által készített tojásminták, a Nagybükki Néprajzi Társaság által szervezett „tojásíró kalákán” (2001)
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Balázsi Dénes 
ny. tanár, néprajzkutató 

Székelyszentlélek (Farkaslaka) 

 

Zöldágtevés a Nagy-Homoród mentén 

 

Május 1 előestéjén a vidék falvainak jövendőbeli férfiai elindulnak zöldágért, hogy azt az est beálltával 

felállítsák, oda helyezzék a kedvelt vagy az éppen párul (párnak) kiszemelt leány kapuja elé. Nálunk a zöldág 

mindig fiatal sudár nyírfa, amely éppen most hajtott zsenge lombot május elseje köszöntésére. Ha ekkorra 

még nem sikerült kivirítania, akkor május 10-re már behozza a lemaradást, amelyet a hideg tavasz okozott. 

Így is májusfa, hanem is úgy nevezik nálunk. Nemcsak a legények (a konfirmáltak), de a legénykék (8 – 14 

évesek) is elindulnak ilyenkor egyénenként vagy kisebb csoportba társulva, egy nagyobb testvér vagy rokon, a 

kisebbek az apjuk kíséretében, hogy a falvak közelében szépen dívó nyíresekből elhozzák, ha majd beáll az 

este, és jó sötét lesz, titokban, hogy az illetéktelenek ne lássák, és felállítsák a rendeltetési helyére, a lányos 

ház kapuja elé a páros zöld nyírfácskát. (Egy lánynak több fiú is tehet, vagy ha több lány van a kapun belül, 

akkor több pár zöld fa kerül a kapuzábék, kapulábak mellé.) A legény korához mért a nyírfa mérete. Az 1,5 – 

5 méterig terjedhet a magassága. A zöldágat nem díszítik színes szalagokkal, élő- vagy művirágokkal, sem 

festett tojáshéjakkal, mint Sóvidéken vagy a Nyárád mentén. Titokban, zajmentesen viszik, hogy a lányok 

észre ne vegyék. A Nyikó mentén ezt ma ének- és zeneszóval teszik. Valószínű a húsvéti hajnalozás 

mintájára. A zöldágtevő csak a neve kezdőbetűjét a fa héjába bevésve jelzi kilétét, amelyet a lány majd kitalál. 

Recsenyéden (r. Rareş, Hargita megye) már hét-nyolc éves korunktól tettünk zöldágat a kedvelt 

kislánynak, aki majd egy-két hét múlva egy csipkével szegett, kivarrott „kicsiruhával”, zsebkendő 

ajándékozásával jelezte a zöldág elfogadását.  

Az első zöldágammal a nálamnál három évvel nagyobb leányka megseperte az utat, de az anyja úgyis 

zsebkendőt küldött a szomszédsági béke fenntartása érdekében. A módosabb, de nálamnál jóval fiatalabb 

kislány anyja, falu hosszat hordozta a vakmerőségemet, de anyám „helyre tette” aztán a dolgot. Nagy leányok 

hasonló eseteire nem emlékszem, de arra igen, hogy a legények milyen nagy gonddal őrizték zöldágaikat 

vetélytársaktól vagy a rosszindulatú emberektől.  

A legényvetélkedés mellett a kihívóan büszke, rátarti és dölyfös lányok megleckéztetésére is sor került. 

Az egyik lányhoz szomszéd falusi legény járt. A helybeli legény udvarlását nem fogadta. A falubeli legények 

megakadályozták az idegen legényt a zöldág hozatalban. Ellenben, hogy a lány és az apja észre ne vegyék a 

dolgot, egész éjszaka ott sündörögtek, és csalafinta módon tettek-vettek, mintha zöldfát állítanának. Reggel a 

kapu előtt karóhoz kötött csipkebokrot találtak. Más bosszúskodásra is emlékeznek az öregek.  

A lány részéről zöldág viszonzása az első majálison történt. A recsenyédi Küscsere szélén táncoló hely 

volt készítve a majálisi mulatság megrendezésére. Nem egyszer történt meg, hogy egy sértett, vérmes, bágyi 

legény „reváns” reményében megzavarta a mulatságot. Az 1940-es években még előfordult ilyen is. 

 

 

 
 

Magyari Sándor házánál (Recsenyéd) 

 
 

Lurcza Pál kapuja előtt (Recsenyéd) 
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Szabó József  kapujában (Recsenyéd) 

 
Homoródszentmárton 

 
Homoródszentmárton 

 
Abásfalva 

 
Péter Mózes háza előtt (Homoródszentpál) 

 
Benedek Ferenc háza (Abásfalva) 
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Dávid Enikő, XII. o. 
Székely Károly Iskolaközpont 

Csíkszereda 

Vezetőtanár: Burus János 

Zöldág ütés Csíkcsomortánban 

 
Napjainkban is még létező népszokás, mely a falvakban honos. Nagyon szép és sokszínű. Változatos 

világával máig a gyerekek, legények egyik kedvenc, örömet hozó hagyománya.  

A zöldág ütés településenként más névvel jelenik: Jakab ág, májuság állítása.  

A zöldágat a kisebb lányoknak (1 – 13 éves korig), míg a májuságat (nagyobb mint a zöldág) nagyobb 

lányoknak (14 – 18 éves korig) állították, állítják. Egyes falvakban a zöldágütés ma már májuság névvel 

szerepel. Ennek jelentése ma már nem ugyanaz, mint régen. Ma már nem lányoknak, hanem kicsikéknek ütik. 

A májuság ütés helyett a nagyobb lányokat ma a fiúk éjjeli zenével örvendeztetik meg. Az éjjeli zene, a 

szerenád a két világháború között polgári hatásra jött divatba. 

A XX. századtól kezdődően szólnak forrásaink a májusfa állításról. A szokás azonban bizonyosan 

régebbi. Egy XIX. századbeli szokásgyűjtemény a májusfa eredetét így írja le: „Szent Jakab és Szent Fülöp 

midőn térítgetni jártak, útitársuk lett Valburga nevű szűz hajadon, ezt ebbeli cselekményéért a pogányok 

tisztátalan személynek nyilvánították, s rágalmazták. A leány azonban, hogy elűzze a gúnyolódásokat, elővette 

vándorbotját, letűzte a földbe, előtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra, midőn a pogányok 

szeme láttára a fa kizöldült. Ez volt Szent Jakab apostol napja május elején. Nőtlen ifjak ez időktől, ez okon 

szoktak magas zöldfát jó magaviseletű hajadonnak ablaka előtt felállítani, még pedig ha lehet, észrevétlenül. 

Egyes vidékeken a nagylányság elismerését jelentette, ha az májusfát kapott.” 

A mi falunkban, Csíkcsomortánban (r. Şoimeni, Hargita megye), a fiúk késő este indulnak a lányokhoz 

zöldágat ütni. A zöldágat krepp papírral, különböző színű szalagokkal díszítik. A lányok rejtek helyet 

keresnek, ahonnan megtudják lesni, hogy kik ütnek nekik zöldágat. Ha nem sikerül jól elbújnia, és a fiúk 

észreveszik, akkor elszaladnak, hogy a lány ne jöjjön rá, hogy kik az ágtevők. Nehezebb legyen kitalálni az 

ágütők kilétét. Arra is vigyázni kell, hogy a már felrakott ágakat más fiúk el ne lopják. 

Ha sikerül jól elbújnia, és meglesnie a fiúkat, és sok szép zöldága van, akkor büszkén állhat ki a kapuba. 

Ha egyet sem kapott, akkor ez azt jelenti, hogy egy fiú sem kedveli őt. 

A lánynak meg kell hívnia a zöldágütőket május hónap folyamán „zöldágütési ebéd”-re. Ezzel viszonozva 

a fiúk kedvességét. 

A zöldágütési szokások falvanként változnak. Nálunk egy fiú két zöldágat üt fel (egy párat), míg a közeli 

falvakban csak egy ágat ütnek. Csíkdelnén a lányok amikor észreveszik, hogy a fiúk kopoktatják az ágakat a 

kerítésre, kimennek hozzájuk és behívják őket a házba. Megkínálják üdítővel, a nagyobbakat itallal és apró 

süteménnyel. Ha a lány nem megy ki  hozzájuk, az is megtörténhet, hogy ellopják a kiskaput. 

 

***** 

Bálint Tímea, XII. o. 
Tamási Áron Gimnázium 

Székelyudvarhely 

Vezetőtanár: Ozsváth Imola 

Etéd és környékének népi szokásai  
(Székelykeresztúr vidéke, r. Atid, Hargita megye) 

 

Székelyudvarhelytől észak-nyugatra, mindössze 50 km távolságra fekszik a vásárairól híres Etéd. A 19. 

század második felében még Küsmöd volt a központi anyamegye, mára már Etéd vette át ezt a szerepet. 

Községi szerepet tölt be a környező falvak körében: Küsmöd, Siklód, Firtosmartonos, Kőrispatak, Énlaka. 

Etédet hegyek ölelik körül. Úgy közrezárják, mintha védelmezni próbálnák valamitől. A község 

székelyudvarhelyi bejáratánál egy emelkedő állja el az utat: Peszente. A hagyomány úgy tartja, hogy a 

Küsmödre templomba járó firtosmartonosiak és etédiek itt találkoztak. Itt köszöntötték egymást. Innen 

Köszöntő neve, mely később Peszentévé alakult. 

Az Etédről Kőrispatak felé folyó Küsmöd vize bal partján van a Sajgó bérc nevű hegy: „Itt sok üreg van, 

hová régi harcias időkben a nép kincseivel elbújt. Gyakran kellett ott véres harcokkal magukat védeni, és 

olykor sajgó sebekkel küzdeni”. Innen ered elnevezése is.  
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Etéd felett észak-nyugatra, a szőlőjéről híres Máté vésze nevű bérc, aztán Küsmöd felől a Fülemér nevű 

oldal zárja a falut körülvevő hegyvonulatot. A nép szava úgy tartja, hogy „Etéd úgy fekszik, hogy le lehet 

padolni.” E mellett számos megjegyzés utal az asszonyok különösen szép mivoltára: ,,olyan szép, mint az 

etédi menyecskék''. 

Ott jártamkor egy 83 éves nénivel volt szerencsém beszélgetni, Bődőr Margittal, kinek szemében, mind 

ez idő alatt élénken pislákolt az élni akarás fénye. Mesélt nekem az ünnepekről, a falu szokásairól és 

hagyományairól. Először a mikulásozásról kérdeztem, melyet szerényen apró ajándékokkal ünnepeltek. 

– Minden egyes évben, amíg még a gyerekek kicsik voltak, az urammal együtt megtöltöttünk egy kosarat 

almával, körtével, dióval és cukorkával. Mikor beesteledett váratlanul kinyitottuk a ház ajtaját és 

begurítottuk a kosár tartalmát. A gyerekek nekiszöktek és versenyeztek, ki tud több édességet 

összegyűjteni. 

– Hogyan készültek a karácsony ünnepére? 

– Áh! Már egy héttel karácsony előtt elkezdtünk takarítani, mosni. Csak a ruhák kimosása egy napig tartott. 

– Hogyan mosták ki azokat? 

– Először is rátettük a ruhát a tekenyőben lévő fára, majd azt szappannal és dörzsölővel (30 cm, ormós) 

erősen súroltuk. Ez után az összes szappanos ruhát beleraktuk egy kádba (magas, 1,5 m hosszú, alul csővel 

ellátott kád), kender lepedővel leterítettük. Egy fél véka hamut öntöttünk rá és forró, lobogó vízzel 

folyamatosan leforráztuk. Ezt így hagytuk másnapig. Kiszedtük a kádból és kosárban a patakra vittük. 

Egyenként mosópadra tettük és sulyokkal kisulykoltuk. Négyszer-ötször belemártottuk a vízbe, és ezzel ki is 

tisztáltuk. Ilyenképpen mostuk ki a kenderdolgokat és háziszőtteseket. A szőnyegeket pedig kikeféltük,  a 

patakban kisulykoltuk. Akik messze laktak, azok bizony szekérrel hordták a patakhoz a ruhát. Télen pedig 

nem jajgattunk, mikor a jeges vízben tisztáltunk." 

– Hogyan készült a mosószappan? 

– Egy fazékba 3 kg zsiradékot, 1 kg marószódát, 9 l vizet és egy marék sót tettünk. Ezt addig főztük, amíg 

a lúg feljött a tetejére. Az ujjat bele kellett tenni, először hideg vízbe, majd a szappanfőzetbe, végül megint 

hideg vízbe. Ezután pedig a megfagyott faggyút (sutut) lehúztuk akár a gyűszűt. Ebből állapítottuk meg, hogy 

az jól megkészült-e már. Konyharuhába kimertük a szappanfőzetet, kihűlés után kockára vágtuk. 

– Takarításkor még mivel foglalkoztak? 

– Lúggal súroltuk sárgára a padlót és a lapítókat, amelyet hamura öntött forró vízzel készítettünk elő. A 

falvédőket, csipkéket, kézimunkákat kimostuk, kikeményítettük és kékítőbe tettük. Végül pedig szénvasalóval 

kivasaltuk. 

– Főzni, mit főztek? 

– Hát, először is levágtunk egy szép nagy disznót. Éppen úgy történt a disznóvágás, mint manapság. Ma is 

és régen is azért vágtak disznót, mert a hagyomány szerint a disznó előre túr, tehát szerencsét hoz. A 

kemencében sütöttünk kalácsot és kenyeret. Töltelékes káposztát készítettünk. A disznó nyaki részéből 

kivágott véres húst megszórtuk csomborral, sóval, borssal, beletettük a gömböcbe (gyomor), összevarrtuk és 

megfőztük. (Ezelőtt a cserépfazékban készült a legfinomabb töltelékes káposzta). 

– Meséljen karácsony estéjéről! 

– Hát, a fára csak becsomagolt üzleti cukorka és bronzba mártott, gyufaszálas dió került. Egy alkalommal a 

férjemre maradt (Isten nyugtassa) a fa feldíszítése. Én addig elvittem a gyerekeket a templomba. Nem volt 

kedve díszíteni, és tréfából a fát teleaggatta májassal, kolbásszal és véressel. A fa alá disznófősajtot és 

kocsonyát tett. Amint beléptünk, elállt a lélegzetünk. Soha nem felejtem el azt a karácsonyt. Ez így volt. 

– Mesélje el, hogyan ünnepelték a húsvétot? 

– Nálunk felé, húsvétkor hajnalozás van. A falu fiai három csoportra oszlanak: a fiatalok, akik be vannak 

sorozva, és a férfiak. Húsvét másodnapján a fiatal fiúk hajnalban elmentek minden leányos házhoz. Mindenütt 

terített asztal, piros tojás, pálinka, bor , étel várta őket. A fiúk közül kettő verset mondott, egyik bekérezkedett, 

a másik pedig elbúcsúzott.  

A kéreztető vers így szólt: 
Jó reggelt kívánok, kedves házigazda, 

Boldog ünnepeket az egész családnak. 

Tavaszi napsugár sütött be e házra, 

Egy szép barna kislánynak hajnal hasadtára. 

 

Hogy az ősi szokástól mi sem térjünk el, 

Eljöttünk locsolni ifjú seregünkkel. 

Locsoló seregünk zeneszóval várja, 

Hogy bejöhessen e tisztességes házba. 

A házigazda engedelmét várja. 
A házigazda beengedte őket, ha megfeleltek a kérdéseire. Húztak 3-4 nótát, a szomszédok is átjöttek, 

együtt táncoltak. Ezután elmondták a verseket és elköszöntek: 
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Örömmel serkent fel e mai hajnal, 

Mely feltámadását mutatja Urunknak. 

Vidulás! Viduljon az emberi nemzet, 

Midőn a céljára érdemesítettek. 

Áldás és imádás szálljon e helyiségre, 

Kiket mindnyájunkat hozott egészségbe. 

Mert Jeruzsálemben azt kiálták vala: 

Feltámadt Jézus, Istennek fia. 

 

Én is ez okáért bátorkodtam hozzátok, 

Ha megengeditek régi szokást akartam követni, 

S e jelenvaló ünnepet tisztelni. 

Meg is tartom tehát ezt szép Vizeshétfőnek, 

Meg is tartom tehát ezt szép tisztességnek. 

Nyújtsátok kezetek, vének és ifjak. 

Jó barátok szívéjek (?) sokáig éljetek. 

Egy pár piros tojást köszönettel veszek. 

Isten véletek! 
Miután minden lányt felkerestek, bálba mentek, mely reggelig tartott. Húsvét harmadnapján a lányok 

vízzel tele vederrel visszalocsolták a fiúkat. 

 

– Farsangkor hogy ünnepeltek? 

– Az 1-8 osztályosok jelmezekbe öltöztek. Kiválasztották közülük a legszebbet és a legcsúnyábbat. 

Díjazták őket. Az asszonyok beöltöztek boszorkányoknak, cigányasszonyoknak és házról-házra járva 

kéregettek. 

 

– Kérem, meséljen a kendervetésről. 

– Tavasszal vetettük el a kendermagot a szántott földbe. Mikor megnőtt kinyűttük (kihúztuk) kézzel. 

Csokorba köttük, vízbe áztattuk. Három hét elteltével a héjját belecsapkodva a vízbe, kimostuk. 

Megszárítottuk, kitiloltuk, így kihullott a pozdorja, megmaradt a kender. Ezután fésűbe, léhelbe húztuk, 

hogy meghasogassuk. A hossza a kender, a törmelék a csüpü. Ezután megfontuk orsóval, vagy kerékkel. 

Matollára vetettük, megszapultuk, megtekertük, fölvetettük vetőszegre (2 m magas). Ezután tekerőlevélre 

tekertük, megcsőröltük, és az osztovátán megszőttük. Gyapjúból készítettünk harisnyát a férfiaknak, 

ágyterítőt és szőnyeget. 

– Hogyan szőttek? 

– A fonalat a vetőszegről lekalácsoltuk, felhúztuk az osztovátára, nyüstbe, bordába befogtuk. Felkötöztük 

a hasajóra és elindítottuk. Szövés közben, hogy a munka jobban menjen, találós kérdéseket találtunk ki: 
Hasam a hasadon, 

Lábam a lábadon, 

A vetellőt átdobom, 

Mivel dolgozom?  

(szövőszék) 

 

Kerülj meg engem, 

Nézz meg jól, 

Hágj fel reám, 

Mássz meg jól! 

(szénaboglya) 

 

Éltemben álltam, 

Holtom után járok, 

Akkor állatot, 

Most embert táplálok. 

 (malom) 

 

Dender deszka, 

Hat lapocka. 

Morog a medve, 

Morog a mája. 

(malom) 

Farsang végén a falu népe szalmából bábut készít, amit felöltöztetnek, elégetnek, hogy a jó maradjon és a 

rossz menjen. A bábu neve Ilyés. 

 

– Végezetül, meséljen a szüretről! 

– Etéd nagyon híres a szőlőjéről, csak sajnos szüretkor több pálinka fogy el, mint amennyi bort préselnek 

a szőlőből. Október 15-20 között voltak a szüreti ünnepek. Szüret napjáig őrizték a falu szőlőjét. Majd 

mindenki egyszerre szedte le a gyümölcsöt. Emlékszem, hogy Balázs „bátya” mindig hegedűvel érkezett. A 

csőszleányok- és legények kijöttek a hegyre. Táncoltak. Meghívtak mindenkit az esti bálba. 
 

„Megérett a fehér szőlő, le lehet már szedni, 

Ezt a csinos barna kislányt, férjhez lehet adni, 

Megéred még babám azt az időt, te leszel a párom, 

Hogy én téged öleljelek, alig-alig várom.” 

 

Itt véget ért beszélgetésünk. Már későre járt. A néni is fáradtan ejtette ki a szavakat. Láttam a szeméből, 

hogy elfelejtett emlékek jutottak eszébe. 

 

Adatközlő:  Bődőr Margit, szül. 1924. június 8., Firtosmartonos. Élete nagy részét Etéden töltötte. 
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Tornai Adél, XII. o. 
Tamási Áron Gimnázium 

Székelyudvarhely 

Vezetőtanár: Ozsváth Imola 

„Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem!” 
Udvarlási szokások Zetelakán (r. Zetea, Hargita megye) 

 

Sóhajtoztak és sóhajtoznak számtalanszor az emberek ennek a nemes érzésnek kegyetlensége miatt. 

Mégis, régen éppúgy, mint manapság, az emberek ugyanolyan nagyon szeretnék megtalálni a Platón szerint 

elveszített másik felüket. Úgy gondolom, hogy régen sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítottak az emberek 

az élet ezen területének. Egy leány és egy legény legnagyobb álma a minél hamarabbi családalapítás és 

utódnemzés volt, valamint az ehhez szükséges gazdasági alap megteremtése. 

Számtalan apró gesztussal, figyelmességgel próbálták elnyerni a kiszemelt leány szívét és kezét, 

megfelelve számtalan hagyománynak és elvárásnak, amely meghozta az egész udvarlás varázsát és 

szépségét.  

Mivel én is részben ezek betartásának eredménye vagyok, valamint rendkívül érdekeltek elődeim 

udvarlási és házasodási szokásai, elindultam és felelevenítettem a régmúlt történéseit. Csillogó szemű, deres 

hajú, ráncoktól barázdált arcú emberek ajkán újjáéledt szülőfalum, Zetelaka letűnt időinek emléke. 

Zetelaka az ország szívében található Hargita megyében helyezkedik el, az azonos nevű hegység lábainál, 

tizenkét kilométerre a „székely fővárostól”, Székelyudvarhelytől. Egyike Hargita megye nagyközségeinek, 

közel hatezer lélekszámmal és honfoglalásig visszanyúló múlttal rendelkezik. Közigazgatásilag öt kisebb 

falu tartozik fennhatósága alá: Deság, Zeteváralja, Ivó, Küküllőmezeje, Sikaszó.  

A falu lakossága római katolikus. Elenyésző részük, gondolok itt főként a romákra, más szekták tagja. 

Dinamikusan fejlődő nagyközséggé változott az évek folyamán. A hagyományok és az emlékek 

elhalványultak. Nagyszámban élnek fiatalok a faluban, akiket majdnem ugyanazok az érzelmek mozgatnak 

meg, ugyanazok a dolgok foglalkoztatnak, csak szabadabban és „szokásmentesen”. 

Régen a lányok már kiskorukban (8-9 évesen) készülődtek készülődni életük legfontosabb napjára. 

Elkezdték készíteni a saját kezükkel, és édesanyjuk segítségével hozományukat, amit staférungnak neveztek. 

Épp ezért nagyon fontos volt az, hogy egy leány idejében megtanuljon fonni, szőni, varrni.  

Mivel nagyon foglalkoztatta őket jövendőbelijük kiléte, számos hiedelem terjedt el, segítve őket a 

Mennybéli szándékának kifürkészésében. Szent András napján például, ha a leány megmosakodott, de nem 

törölközött meg, álmában megláthatta hitvesét. A fiúk ugyanígy tehettek Katalin napján. Ha Katalin 

napján orgonaágat helyeztek el a vázába és az karácsonyig kizöldült, akkor lakodalom volt esedékes a 

háznál az elkövetkezendő évben. Luca napján, ha a leány almamagot helyezett párnája alá, és aznap nem 

evett semmit, megtudhatta férjének kilétét. 

Régen sokat szőttek az asszonyok. Ehhez az aránylag hétköznapi foglalatossághoz is fűződtek hiedelmek. 

Az első csép, amelyet „örömcsépnek ” neveztek, leestekor a leány feladata a következő volt: ki kellett 

szaladnia az utcára, és ott az első férfira rá kellett csapnia. Azt tartották, hogy ő lesz a férje. 

Élt még egy hiedelem a január elsejével kapcsolatosan, miszerint, ha az új év első napján az első vendég 

férfi, akkor a leány elsőszülöttje is fiú lesz. 

A fiatalok fonókba jártak. Ezek különböző házaknál voltak. Leányok, legények egyaránt részt vettek 

ezeken az alkalmakon. Egy-két órát dolgoztak, majd játszódtak, például kútbaesősdit, ahol a leányokat a 

legények csókokkal mentették meg. Főként a bálokban ismerkedtek. Ezt követte a leány hazakísérése. Ezután 

fokozatosan egyre komolyabbá vált a „kapcsolatuk”. 

Minden vasárnap délután más-más háznál, csűrőkben, „ötven banis” bálokat rendeztek. Ezek két-három 

óráig tartottak. Nagyobb bálokat csak ünnepekkor (karácsony, húsvét, a falu búcsúja) szerveztek. 

A bálba a leányt csak úgy engedték el, ha a legény először engedélyt kért a szülőktől. De akkor is csak 

úgy, ha éjfélre hazaért, és másnap hajnalban már talpon volt. 

A bálokban is volt egy érdekes szokás, a kimuzsikálás. Ez abból állt, hogy a legény először pénzt adott a 

zenészeknek, majd barátaival együtt, zenekísérettel kikísérte a számára nem szimpatikus leányt a teremből. 

Akadtak olyan leányok, akik egész este „petrezselymet árultak” mindvégig a padon ültek. Nem kérte fel 

táncolni őket senki. 
Minden leánynak három „esélye” volt a bálon. A legény, ha táncolni akart egyikükkel, nem ment oda a 

kiszemelthez. Megállt kis távolságra a lányoktól, és rámutatott közülük egyre. Mivel sok lány ült egymás mellett, 

nagy volt az esélye annak, hogy nem az a lány állt föl, akire a legény valójában gondolt. Az akkori „etikett” 
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szerint, egy leány csak akkor állhatott fel a padról, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a legény őt kérte táncolni. Három 

tévedés után a leányt többé nem kérték táncra, így szégyenszemre el kellett hagynia a termet. 

Régen egy leányhoz nem csak egy legény járt, hanem hét-nyolc egy csoportban. Ezt a látogatást vizitának 

nevezték, ami a román „vizită” szóból ered. Egy héten három nap látogathatott legény: csütörtökön, 

szombaton és vasárnap este, az esti szentmise után. Ha egy legény ezen kívül más napokon is elmerészelt 

menni a leányos házhoz, rongydarabokat dugdostak a kabátja zsebébe. 

Mielőtt a legény elindult „vizitába”, mindig elhangzott a szülői intés: „Aztán a híred nehogy hamarabb 

hazaérjen, mint te magad!” 
A legényt többféle szempont szerint is megfigyelték. Apróságokból eldöntötték, hogy alkalmas, jó férj lesz-e 

belőle. Jellemezte már az ajtón való kopogás is. Nagyon megfigyelték, hogyan lép be az ajtón. Ha rálépett a 

küszöbre, azt rossz jelnek tartották. Ha kinyújtózva ült a széken, úgy tartották, hogy „bölcs”, vagyis beképzelt. 

Seprűvel is próbára tették úgy, hogy a küszöbnél keresztbe tették azt. Ha megfogta és útjából félre állította, 

gondos gazdává vált. Ha csak átlépett rajta, úgy vélték, nem lesz belőle igazán jó gazda. Ha túl sokáig maradt a 

háznál, „kifözőkását ” készítettek, hogy vegye észre magát. Rendszerint azonban elég volt egy nem igazán 

kellemes pillantás az órára, persze ha volt, és a legény máris értett a szóból. 

Említettem, hogy egy leányhoz nemcsak egy legény járt, hanem kezdetben hét-nyolc. Ezek aztán kezdtek 

fogyatkozni, ahogy kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy melyik a legesélyesebb a leány szerelmére. A leány 

tudatta ezt a kiválasztottal: titokban rálépett, megbökte a legény lábát, annak jeléül, hogy várja meg, miután 

a többi legény elment. Ennek a legénynek aztán monogramos zsebkendőt varrt, amit a legény büszkén viselt 

a zsebébe tűzve. Nemegyszer hatalmas verekedést, perpatvarokat okozott ez az aprócska tárgy. A legények 

ennek ellenére tisztelték a leány döntését. 

Egy legénynek jól kellett táncoljon, énekeljen, beszéljen, és persze öleljen és csókoljon. Voltak neki 

„segítői” is, akik idősebb legények voltak. Ők „vigyáztak” a leány erkölcseire, a legény esetleges 

távollétében, tanácsot adtak neki szükség esetén. 

A leánynak is voltak úgynevezett kötelességei. Soha nem szabadott tétlenül fogadja a legény udvarlását, 

mindig dolgoznia kellett valamin. Fontos volt a legény számára az, hogy tiszta legyen a leány. Az első dolog, 

amit megfigyeltek a házban, az ivópohár és a lámpa tisztasága volt. Volt egy apró trükk is a legény 

tarsolyában: beejtette a pad mögé a kalapját, hogy lássa mennyire poros, mennyire pókhálós. 

Nagyon szép szokás volt a májusfaállítás. Ezt a fát minden május első napjának éjszakáján állították a 

legények a kedvesük kapujára. Sokszor éjjeli zene kíséretében. Nemegyszer virágcsokor is került a ház 

tornácára. Ezt aztán a leány lámpavilággal fogadta. Háromszor kellett felgyulladjon a láng. Nemcsak faágat 

állítottak, hanem száraz kórokat is az arra érdemes leányok kapujára, gúnyolódás céljából.  

Nagyon sokáig jár a legény „vizitába”. Akadt olyan is, hogy több kilométert tett meg kedveséért. Amikor 

igazán komolyra fordult a dolog, a legény először mindig a leányt kérdezte meg, hogy lenne-e a felesége, 

csak utána a leány szüleit. Ez nagyon fontos döntés volt. Innen már nem táncolhattak vissza.  

Vonzó vagy taszító tényező volt a legény nagy gazdasága, annak függvényében, hogy a leány mennyire 

szeretett, vagy mennyire nem szeretett dolgozni. 

Nem volt átjárhatóság a szegényebb és a módosabb családok között. Ha a legény volt a módosabb fél, 

szülei kitagadták, ha szegény leányt akart feleségül venni. Nem segítették a fiatal menyecskét. Az anyós 

zárta előtte a kamrát. Ha a leány ment hozzá szegényebb sorban lévő legényhez, szintén kitagadták, és csak 

azt vihette magával, ami a sajátja volt. 

Az eljegyzés nagyon egyszerű volt. Szűk családi körben tartották, a leány szülőházában. 

A lakodalmakat házaknál szervezték. Nyolcvan-száz személy vett részt. A vigasságot megelőzte a 

katolikus esküvői szentmise, amellyel Isten előtt is törvényessé tették frigyüket. 

A nászmenet a legényes háztól indult és a leány házánál érkezett első megállójához. Itt be kellett jutniuk a 

zárt kapun és ajtókon, találós kérdések kitalálása által. Itt kérték a menyasszony kiadatását: „Láttunk egy 

jóképű báránykát, meg akarjuk jegyezni, hogy nehogy elvesszen!”  

Persze először nem a menyasszonyt adták ki, hanem egy csupa ránc öregasszonyt, majd egy kislányt, 

végül a menyasszonyt. 

Ezután elbúcsúztatták a menyasszonyt a szülőktől, a családi háztól. Ez ami mindenkinek könnyet csalt a 

szemébe. Majd elindultak a templomba, hogy a fiatalok összeköthessék életüket hitük szerint. 

 

Adatközlők: 

Bíró Juliánna, Zetelaka, 688. szám 

Lukács Anna, Zetelaka, 376. szám 

Jakab Árpád, Zetelaka, 590. szám 

Gergely Mária, Zetelaka, 340. szám 

Csíki Lajos és Margit, Zetelaka, 771. szám 

Tornai Berta és Emőke, Zetelaka, 696. szám 
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Holló Zsolt  
tanár 

Székely Károly Iskolaközpont 

Csíkszereda 

 

Tusnádfürdő településtörténete 
 

Alighanem erős önkritikára kényszerülne a történetírás, ha lassan áttekinthetetlen címjegyzékké dagadó 

bibliográfiáit valaki is abból a szempontból lapozná át: vajon azok az események, amelyek történelmi tanulmányaink, 

könyveink középpontjában állnak, milyen helyet foglaljanak el a közösségek, az egyének életében? Hány órát fordított 

naponta a társadalom mindennapjait élő ember a politikai csatározásokra, háborúkra, amelyek tudományos 

munkáinknak még mindig fő témáját képezik? A 20. század nagy társadalmi mozgalmai, gazdasági megrázkódtatásai már 

felhívták a történetírás figyelmét a termelő, kereskedő emberre, a homo ökonomikus-ra.(História,1983. V. évf. 3. sz.) 
Az emberek azonban nem csak politizálnak, gazdasági közösségekbe szerveződnek, sőt nem is csak termelnek, de 

örömmel adják át magukat az esti vagy hétvégi játéknak, vidám lakomáknak vagy utaznak el fényképezőgéppel, 

útikönyvvel felszerelkezve…   

Miért marad hát ki a történetírás figyelméből a homo ludens, a szórakozó ember?   
 

A mai fürdőváros őse az itt található hőforrások, borvizek és gázkitörések köré települt. A környező 

székely falvak jó része még az Árpád- korban alakult, de Tusnádfürdő ezeknél sokkal fiatalabb, múltját csak 

a múlt századig lehet visszavezetni.  

A tusnádi borvízről először Lakatos István csíkkozmási plébános emlékezik meg, aki 1684-ben 

összeállította a Székelyföld történetét, Siculia, kézirat. A Magyar Nemzeti Múzeum Gyűjteményében és a 

vidék egyik legelső térképét is elkészítette. Nemsokára Kunits Ferenc tudós jezsuita munkájában találunk a 

tusnádi vizekre vonatkozó adatokat, Tusnád ab aquis acidis singularis cumprimis virtutis famam optinet, 

Dacica Siculia, 1731. 57. 1. 

Ám Lakatos és Kunits adatai nem a mai Tusnádfürdő vizeire vonatkoznak hisz azok ebben az időben 

ismeretlenül rejtőztek a világtól félreeső őserdőkben, hanem községtől nem messze fekvő régi fürdőre. A 

régi fürdő nyomai – apró kis medence és házhelyek alakjában – máig megvannak Tusnád határában a Kis 

Harom nevű hegy alatt, Nádasfürdő néven a lakosság használja mind a mai napig. 

A ma közismert Tusnádfürdő forrásainak csodás gyógyhatására – a monda szerint – egy pásztor fiú terelte 

rá a figyelmet, aki 1842-ben eltévedt barmait kereste a rengetegbe. Keresés közben többször kellett keresztül 

gázolnia az akkoriban sáros ingoványos mocsarakon. Barangolása után örömmel tapasztalta, hogy az 

ásványvizes iszap hatására pár nap alatt eltűntek a korábban gyógyulni nem akaró kiütései. Gyógyulásának 

csodás története nagy feltűnést keltet a faluban, nemsokára az egész környék beszélni kezdett róla. 

Közben a mind inkább látogatott források után annyira felcsigázódott az érdeklődés, hogy 1845-ben 

Élthes József tusnádi birtokos négy községtől, Tusnád, Verebes, Kozmás, Lázárfalvától 99 évre bérbe vette 

és Ráduj Ferenc helybeli plébános ösztönzésére egy hat tagból álló szövetkezetet alakított. Ezzel 

megkezdődött a rendszeres fürdő fejlesztési munka. Ekkor nyerte a mai Főkút, vagy ősforrás az azóta 

feledésbe ment Silóé nevet. Itt is számos gyógyulás történt. 

Rövid időn belül az érdeklődés olyan nagy lett, hogy a hat tagból álló csoport csakhamar 42-re 

szaporodott fel. A fürdő akkori fejlődésére nagy hatással volt a római katolikus püspöknek, a tusnádi 

származású Kováts Miklósnak, bőkezű támogatása. Ő ugyan is 6000 váltó forinttal a szegény sorsú betegek 

elhelyezésére egy nagy kőépületet emeltetett – Püspökház –, amelyet végrendeletében a tusnádi iskolának 

hagyott. 

 A fürdő ügyeinek intézését a környék birtokossága végezte követendő gondossággal. Ennek nyomán pár 

év múlva már 40 villaszerű épület állott készen az egyre szaporodó fürdővendégek befogadására.  

A szaporodó magánépítkezések szükségessé tették a közös célokat szolgáló épületek emelését is. Ezért a 

fürdőszövetkezet egy 12 öl hosszú „Fürdő fogadóház” felépítését határozta el. Majd a különböző 

forrásokból az 1. Székely Gyalogezred főorvosának hitelesítésével nyolc üveg vizet küldenek fel Bécsbe a 

József Akadémiára vegyelemzés céljából. Erre válasz soha nem érkezett, valószínűleg a közbe jött 1848-as 

események miatt. 

A beállott háborús idők meggátolták a fürdő fejlődését. A zűrzavaros időkben a fürdőtelepet fel is 

gyújtották. A szabadságharc leverését követő idők nem voltak alkalmasak a fürdőtelep feltámasztására. 

Amikor Ferenc József császár 1852-ben országjáró útja során ideérkezett és egy éjjel itt aludt, még 

romokban hevert a telep. A fiatal uralkodónak annyira megnyerte tetszését s az Olt sziklasorosának 
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lebilincselő szépsége, hogy a kerületi főnöknek szigorú rendeletben meghagyta a fürdőtelep mielőbbi 

visszaállítását.  

Az ugyanebben az évben összehívott részvényesek a királyi jóakarat láttára nagyszabású építkezésre 

határozták el magukat. E munkában báró Szentkereszti Zsigmond vállalt vezető szerepet. Egy másik főúr 

gróf Mikes Benedek, megépítette a nyaralók akkoriban divatos svájci stílusában az Alvégi szikla alatt a 

pompás háttér felhasználásával a mai Svájcnak nevezett villáit. Rendbe szedték a fürdőket is, a királyi 

látogatás emlékére egy kis területet (1500 négyszögöl) ajánlottak fel az uralkodónak a telep legszebb helyén, 

s kérték, hogy az addigi bizonytalan elnevezésű fürdőt Ferenc József fürdőnek nevezhessék el.  

Abban a naiv hitben voltak, hogy a Bach korszak körülményei között nagyobb és gyorsabb fejlődési 

lehetőségeket tudnak biztosítani az uralkodói kegy lobogtatásával. Szinte biztosra vették, hogy a király, mint 

birtokos társ, itt e pazar vadregényes vidéken fog nyaraló kastélyt építtetni a királynőnek, s így az udvar 

fénye csalogató hatással lesz a pénzszóró földesurakra.  

A bécsi kabinetiroda azonban a primitív, a részben még romokban álló fürdőt nem tartotta méltónak az 

uralkodó nevének viselésére, s így lassanként a legközelebbi falu nevének használatára tértek át. A város mai 

nevének első említését dr. Otrobán Nándornak 1860-ból származó leírásában találjuk meg.  

Ebben az évben megindul a „sárig arannyal” fizető fürdővendégek tömege a román fejedelemségek felöl. 

Családias, barátságos fürdő élet fejlődik ki, amelyben nyomát sem lehet látni az addigi zárkózottságnak. 

Erdély legkiválóbb zenekarai húzzák a szórakoztató magyar nótákat, felváltva a mélabús román dojnákkal 

vagy az akkor divatos táncdarabokkal.  

 

Erdei cukrászda – Gyógycsarnok 

Egyik héten a magyar, másik héten a román fürdő vendégek rendeznek táncmulatságot, amelyre 

kölcsönösen meghívják egymást. Igazi elfogulatlan liberalizmus volt. 

Ebben az időben gróf Mikes Benedek került a fürdő választmány elnöki székébe, aki saját költségén 

elemeztette 1866-ban Dietrich H. Gusztáv zürichi vegyésszel a 8 forrás vizét. A hálás választmány ezért az 

egyik forrást az ő nevéről nevezte el.  

Ezek a vegyi elemzések megerősítették az eddig is tapasztalt tényt, hogy a Főkút vize nagyban hasonlít a 

borszéki világhírű vízhez. Egy ideig a tusnádi borvizet palackozták is, amikor is erős versenytársává vált a 

borszékinek. Az 1900-as évek elején a palackozás abbamaradt. 

A fürdő fejlődésére nagy hatással volt a Csík- Háromszék közötti országút kiépítése.  

 

Vasútépítési munkálatok Tusnádfürdőn 
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Ez eleinte lent, az Olt mellett vezetett, de a folyó gyakori áradásai mindegyre tönkretették. Így nagy gond 

volt a magasabban fekvő telepet tehénszekérrel megközelíteni. Ma az új országút mindenütt a tetőn halad, a 

város közepén, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik mindenfelé. 

Nagy haladást jelentett a fürdőmedence kicserélése is, ez ugyanis 60 méterre volt a forrástól, és a víz amíg 

a medencébe ért sokat veszített ásványi összetételéből, gyógyhatásából. Az új fürdőt a források fölé 

építették. Az ivóvíz mellett ez lett Tusnád fő vonzóereje, mert kb. 23 C fokos víz csalogatóbb volt, mint más 

székelyföldi fürdők 6-12 
o
C vize. 

A látogatók száma egyre nőtt, s csodálatos, hogy a vendégkönyv bevezetésének idején nagyobb volt a 

román vendégek száma, mint a belföldieké.  

 

Az akkori idők jellemzésére említjük meg a következő adatokat: 

 

Év Belföldi Külföldi Összesen 

1866 295 597 892 

1869 241 420 661 

1874 384 780 1164 

  

Feltűnő a visszaesés az 1869-es évben. Ennek oka valószínűleg az akkor újraszerveződő magyar politikai 

élet. Az emberek nem értek rá nyaralni. 1866-ben kényelmi berendezésre is sor kerül: megépítik a fedett 

sétateret, ugyanekkor meleg fürdő is készül. 1890-ben felépül a ma is meglévő modern felszerelésű Stefánia 

Gyógyintézet luxusfürdő medencékkel és kádfürdőkkel. Ennek méltó társa a langyos vizű nagy 

úszómedence, a Rezső-fürdőben.  

 

1872-ben az úgynevezett Alvégi szikla fölött megépítik a Ludmilla-tetőnek nevezett pavilont, ahonnan 

gyönyörű kilátás nyílt a szorosra. A hely nevét a köröspataki Kálnoky Ferencné grófnőtől nyerte. Később e 

sarok kilátóhelye megszaporodott a romantikus hatást kiváltó Apor bástya várszerű csipkés tornyával. 

Közben a fürdőtelep alatt, az Olt partján elterülő Csukás-tó is nagy változásokon ment át. Orbán Balázs 

idejében még mocsaras, tőzeges láp volt a mai tó helyén, s csak a nép mondái őrizték egy régi halastó 

emlékét. 

 

 

Csukás-tó 

 A szájhagyomány szerint az egykori tó a Sólyomkőn épült vár urának birtokában volt. Az 1900-as évek 

elején kitakarították, belevezették az Olt vizét, és így csónakázási lehetőség nyílt rajta. Ám csónak csak az 

első világháború óta úszik a tavon, amióta a brassói Aronsohn Cég modern strandfürdőt épített mellette, 

úgy, hogy az ma is a fürdők egyik legnagyobb vonzerejét képezi, széndioxidos gázkitörések vannak benne. 

 A fürdőtelep lassanként sok érdekeltnek lett állandó lakóhelye, és így nem csoda, hogy nemsokára külön 

községgé alakult át, hogy maga igazgathassa saját sorsát. 
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István Lajos  
ny. néprajzkutató 

Korond, Hargita megye 

 

Gyermekkori emlékeim a korondi Árcsófürdőről 
 

Arra a pillanatra nem is emlékszem vissza, amikor szüleim először a kezembe nyomták a máznélküli 

piros cserépkorsót, hogy a többi gyermekkel együtt hozzak az árcsói borvízkútról borvizet. Azóta ezt az 

utat nagyon sokszor megtettem. Ma is elevenen él az emlékezetemben a bejárati kapu, ezzel szemben az 

országúton kívüli fenyőfák, szomszédságában a düledező istálló, az országút nyugati felén az általunk 

sorfáknak nevezett gyepű. 

Ahogy a nagy székelykapun beléptünk, balról volt egy hosszú ház, sok-sok szobával egymás mellett. 

Ezen házat mindenki postaháznak nevezte. A kaputól volt a bejárati út, kétfelől szép sudár fenyőfákkal 

szegélyezve. A bejárati úttól jobbra is, balra is szép gyümölcsös kertekkel. Ezelőtt egy pár évvel 

pusztultak ki az utolsó almafák.  

Korond vizének patakán, az átjáró híd, ott volt a mostaninak a helyén. A híddal szemben volt a bazár. 

Itt sok apró csecsebecsét árultak, ami nekünk, falusi gyermekeknek igen érdekes volt. Árulták itt az 

akkoriban még divatos aragonit tárgyakat is, amelyek a szomszédos Aragonit Kőcsiszoló és Díszműáru 

Üzemben készültek. Ezen üzem a Knop Vencel tulajdona volt. Ahogy a hídon átmentünk, jobbról a patak 

mellett volt a Székely villa. A betűk az épületnek a giberén elhasított nyírfaágból voltak felszegezve. Ezen 

villa ikerépület volt, elől-hátul szobákkal, tornáccal. Ezen villa után következett a Sárgaház és a Kékház. 

Ezen villák előtti sétatér a szélein lámpatartó oszlopok sorakoztak.  

A két villával szemben voltak a szépen kifejlődött vadgesztenyefák, több sorban. Ezek szélénél a 

függőkugli Kissé lennebb a régi vendéglő romjai. Kissé távolabb a jégpince összeomlott falai. Ezen 

romoktól lefelé szép kaszáló terület volt, melyet gyermekkoromban édesapám szokott bérelni. Ezt 

Alsókertnek nevezték. 

Ahol a mai borvízkutak vannak, a két egymás mellett lévő kút felett, egy barnára festett lécrácsos épület 

állott, ahova mi, gyermekek csak nagy ritkán tudtunk bejutni. Ilyenkor a kézidugaszoló gépen csodálkoztunk 

a legtöbbet. Nekünk, gyerekeknek, abban az időben csodálatos alkalmatosság volt.  

Ezen kúttól, kisebb sétányok vezetek ki Lopágy dűlő felé. Kint a kút feletti tetőn volt a temető, ahol 

gyermekkoromban még nagyon sok szépen megmunkált sírkő állott. Azóta ezen síremlékeknek nyoma 

veszett. A jelenben is használatban lévő, jónak nevezett kút kint volt a már említett épületnek a sarkánál, 

annyira semmibe véve, hogy még arra sem érdemesítik, hogy legalább egy deszka küpűbe vegyék. 

Az 1938 utáni furások alkalmával a régi kutak vizének az ereje és hozama meggyengült. Azután 

fordítottak nagyobb gondot ezen forrásra, beton gyűrűbe vették. 

Innen, a kutak épületétől felfelé vezetett a nagy sétatér, melyet kétfelől fenyőfák szegélyetek. A 

sétaterek mellett pihenő padok voltak elhelyezve. Ezek előtt egy-egy kőből faragott kerek asztal állt. A 

Motel helyén állott egy svájci típusú négyszögű emeletes épület. Ennek az összes ajtói, ablakai pirosra voltak 

festve. Ez volt a meleg fürdő. 

A már említett kiágazó sétatér vezetett a Firtos villához. Ezen villa előtt is szépen kiképzett térség volt, 

fákkal, bokrokkal szegélyezve. Ezen sétatéren visszatérve az előbbi fősétatérre, és kissé felfelé haladva 

balról volt az Otthonnak nevezett vendéglő, tágas tornáccal. Az előtte való térséget szép fenyőfák 

díszítették. 

Ezen üdülőtelepet az én gyermekkoromban egy zsidó ember bérelte. A korondiak csak úgy ismerték: a 

zsidó, egy Fórizs Ferenc nevű egyén. Utána Máthé József, korondi lakos volt az utolsó bérlő. 

Téli időben itt sok farsangi mulatságot rendeztek. 

Nyári időben, vasárnaponként majálisokat, ünnepélyeket tartottak. Ilyenek voltak a tűzoltó ünnepélyek, 

ahol Korond – Atyha – a két Sófalva – Parajd önkéntes tűzoltó testületei találkoztak. Jelen voltak a 

rezesbandák is. A táncmulatságnak a szürkület vetett véget. Tartottak arató ünnepélyt is. Ilyenkor az arattató 

gazda felvirágozott lovakkal és szekerekkel vitette magát a színhelyre. Itt a lerakott, cséplésre előkészített 

búzakévék várták a gazdát, aki nagy ceremóniával kézicséplő embereket fogadott. Ezek, amikor nekifogtak a 

csépelésnek, és a cséphadaróval ütni kezdték a búzakévéket, ezekből - mindenki nagy meglepetésére - fürge 

gyerekek bújtak elő és szétfutottak. Szerencsekereket is állítottak fel, melyekkel lehetett különböző 

bazárárukat nyerni. Rendeztek zsákba futást, kötélhúzást, lepényrágást (egy lepénybe szilvaízt tettek, ennek 

közepébe egy sárga „20 lejis” rézpénzt belesütöttek. Két vállalkozó, esetleg több gyermek is, hasra fekve, 

szembe, rágni kezdték a lepényt, a kezük hátra volt kötve.) Aki előbb elérte a pénzt, azé lett. Ilyenkor 
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felállítottak egy kb. 10 méter magas simára gyalult és faggyúval megkent sudár fenyőfát. Tetejére feltettek 

egy zsebórát, vagy felszegeztek egy nagyobb címletű papírpénzt. Ezt a szél egész nap lebegtette. Az volt a 

jelszó: „aki le tudja onnan venni, azé lesz”. Egész délután a gyerekek mászták a fát. Nagyon sokan a 

zsebükben homokot is vittek. Azzal súrolták a fát, de egyiküknek sem sikerült feljutni a tetejére, hogy az 

órának vagy a pénznek boldog tulajdonosa legyen. Magam is, ahogy akkorára nőttem sokszor voltam a 

versenyző gyermekek között. Otthon nyertem: szidást. Közben folyt a tánc a már említett vendéglő előtti 

téren. Mi, gyerekek, ahogy nagyobbak kezdtünk lenni, a fáramászók közül a táncosok közé keveredtünk. A 

táncot megízlelve, mind jobban és jobban kívánkoztunk a nyári estéken borvízért. A csorgatásnál, sorunkra 

várva, az unalmas időt azzal üttük agyon, hogy a hozzánk illő leánykákkal tanulgattunk táncolni, csak úgy 

sziszire. Ennek legtöbbször otthon szidás lett a vége, mert a készülő, vagy már el is fogyasztott vacsorához 

várták az „árcsói” friss borvizet, ami bizony sokszor késve érkezett. 

Az Otthontól a fősétatéren felfelé haladva, jobbról volt egy szép füves terület, amelyen szép sárga 

pünkösdirózsa (zergeboglár) termett. Itt volt egy szép kis római katolikus kápolna, fából építve. Ezen felül 

volt egy szép fenyőerdő. A Korond vize két partja is nagyon szép volt. Helyen-helyen a patakparti fákat 

szépen befolyta a vadszőlő. Ezek ősz felé szépen kezdtek piroslani, a tájat nagyon széppé, vonzóvá tétte. 

A 18. életévemet tapostam 1938-ban, amikor a mindenki által annyira szeretett üdülőtelepet teljesen 

megsemmisítették. A fenyőerdőt és a más fákat is levágták. Ezt majdnem minden jó érzésű korondi lakos 

sajnálta. Az a hír járta akkoriban, hogy a területet felparcellázzák, és úgy adják el, hogy többen jussanak 

földhöz.  

Ekkor már Bertalan Áron, a Korondi Kerámia Üzem tulajdonosánál négyévi „régiséggel” 

rendelkeztem, mint munkás. Szem- és fültanúja voltam annak, amikor az üzemtulajdonos az egyik kedvelt 

munkásától azt kérdezte: „ - Mit csináljak, Lai, Árcsót megvegyem-e?”. Varga Lajos azt válaszolta: „ - Vegye 

meg, Bertalan úr, ezt az ember lássa, nem a kecske”. Megkérdeztem Varga Lajostól, miért mondta ezt. Az 

volt a válasz, hogy az úr nem rég vásárolt fenn a havason, Jáhorosban, háromszáz hold erdős legelőt. Azt 

ember ritkán látja, ott csak vadkecskék tanyáznak. 

Ezen időben az épületek javarészét már eladták. A Sárgaházból építették meg a Palkó Bot János és 

társai,  a „Patria” néven beindult kis edényüzemet, mely nagyon rövid életű volt.  

„Egy borvíztöltő asszony visszaemlékezései a korondi Árcsófürdőre” című dolgozatomban már utaltam 

arra, hogy mi lett a terület sorsa. Csupán az maradt ki belőle, hogy a vendéglőnek nevezett épület, melyben 

Bálint András kisbaconi származású cserép- és téglavető lakott, ennek gondatlanságából leégett. 

Ezen helyen kell megemlítenem azt is, hogy a sóstó, a szabadtéri fürdőhely gyermekkoromban már 

használhatatlan volt, benőtte a nád. A szabadtéri fürdőhely az Aragonit Üzemmel szemben volt. 

Korond, 1980. május hó 18-án. 

 

Adatközlő: 

Tófalvi Deák Ferencné Balázs Ilona, szül. 1910 

Ambrus József, szül. 1914 

 

A korondi fürdő, hátterében Atyhával és a Firtossal 

 

Árcsói-borvíz  

(az egykori Korondfürdő) 
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Bartalis Szabolcs, XII. o. 
Székely Károly Iskolaközpont 

Csíkszereda 

Vezetőtanár: Gidó Mária 

 

A csíkcsobotfalvi Kerekeger láp – Izra-feredő 

 
Hargita megye, különösen a Csíki-mendence nagyon gazdag természeti kincsekben. Megtalálhatók itt az 

ősi fenyvesek, bükkerdők. Ami a vidéket különösen is jellemzi az a borvizek, gyógyforrások, fürdők 

jelenléte. 

Csíksomlyó legismertebb természeti kincse a kegytemplom melletti borvízforrás. Ezen a környéken, 

vagyis Csobotfalva határában, a Somlyó-pataka folyása mellett található egy másik borvízforrás is, amelyet 

a népnyelv csak ,,Fingos borvízként” emleget. 

Nem messze ettől a forrástól található az Erdőszádnak nevezett erdőrész. Vele szemben van a Kerek 

Eger láp. Ezt a helyet az emberek,,Tók”-nak is nevezik. Ezt a lápot néhány bővizű édes forrás táplálja. 

Azért nevezik egerlápnak, mert az egész területét egerfák nőtték be, gyökereikkel beszőve az egész lápot. 

Az egerfa (égerfa) puha, könnyen hasad, kemény, meglehetősen durva, frissében levágva sárgáspíros, 

megszáradva világos rozsdavörös. A vízben nagyon, a szárazon kevésbé tartós. Jelentősége abban áll, hogy 

még oly nedves, mocsaras, lápos helyen is megnő és erdőt alkot, ahol csak kevés számú és nálánál kisebb 

értékű fa nem élhet meg. Vizenyős hegyekben is csoportosan fordul elő. A folyókat, patakokat kíséri, mintha 

mesterségesen volna odaültetve. 

 Ezt a lápot már őseink is ismerték, fel is használták az egerfát tűzifának használták. A lápban 

található források vizét megitták.  

Később a források vizét lépcsőzetesen tókba vezették le, amelyekbe az emberek kendert áztattak. Innen 

ered a ,,Tók” elnevezés is. 1902-ből találunk feljegyzést Kenderáztató tók néven. Akkor 29 tót tartottak 

számon, később szinte minden családnak volt egy ,,tója”, ma már csak két tót találunk. 

Ezeknek a tóknak a vízéről azt tartották az emberek, hogy gyógyvizek. Különböző betegségeket kezeltek 

velük. A hagyomány szerint ez a víz jó a reumás megbetegedésekre, az ízületi bántalmakra és vérkeringési 

problémákra.  

A Kerekegerben található két medencének egy másik neve is van, Izra feredője. 

Ez az elnevezés onnan ered, hogy évtizedekkel ezelőtt egy Lakatos Izra nevezetű bácsi, aki 

Csíksomlyón lakott, a szájhagyomány szerint naponta látogatta. Télen-nyáron megmártózott benne. Egyik 

falubelije, Váta Béla bácsi (KALOT-legény volt, a falu legidősebb embere) elmondása szerint: ,,November 

vót, fagyott a sár. Én a lovakkal mentem az erdőre. S há látom, hogy Izra magyar katonáson levetkezett, s 

belé a tóba, aztán ki s szintén katonásan felőtözött”. 

Izra bácsi lánya erre így emlékezik: apja gyorsan elszámolt kétszázig, eddig tartott az ő „feredése”. 

Ennek a fürdőnek, fürdőzésnek tulajdonította Izra bácsi az egészségét. Állítólag soha sem volt beteg, a 

90 évet is megérte.  

 

Izra bácsi halála után nem használta 

senki fürdésre a medencét. Lassan a 

köztudatból is kiesett ennek a helynek az 

értékessége, egészen 2005 nyaráig. Ekkor 

helyi kezdeményezésre, a Csobotfalva 

Közbirtokosság, a Csobod Egyesület, 

külföldi építészek, egyetemisták segítségével 

megújult ez az értékes örökség. A fürdő 

felújítását lelkesen támogatták a 

csobotfalviak, csíksomlyóiak. Kalákát 

szervezve maguk is részt vettek a munkában, 

a húszfős külföldi (német, francia és 

magyarországi) csapat mellett. Továbbá az 

egész falut végigjárva élelmiszert gyűjtöttek 

a vendégek ellátására. Mondhatjuk tehát, 

hogy ez a fürdő az összefogás jegyében született újjá. 
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Úgy tervezték meg a fürdő és környékének felújítását, hogy az szervesen kapcsolódjon a tájhoz, kiemelje 

annak eredeti szépségét. Minden alkotóelem fából készült. A munkálatok azzal kezdődtek, hogy 

megtisztították a forrásokat, medencéket. Ezeket faburkolattal borították. Mivel egy lápról volt szó, ami a 

vizenyős területek miatt nehezen megközelíthető, szükség volt sétáló ösvény kialakítására, amelyet 

deszkával borítottak. Így mindenki körbe tudja sétálni nem csak a fürdőt, hanem a láp egy részét is. Meg 

tudja csodálni annak gazdag élő- és növényvilágát. A medencék környékét úgy alakították ki, hogy az 

fürdőzésre és pihenésre is alkalmas legyen. Padokkal, öltözővel, wc-vel. Így már ez a hely bekerülhet a 

Csíksomlyón és környékén alakuló falusi turizmus vérkeringésébe. 

A munkálatok egy hétig tartottak és augusztus utolsó vasárnapján ünnepélyes keretek között megtörtént a 

fürdő átadása. A helyi plébános, Gergely István, „Tiszti” szavai szerint, a ,,Fenyőkatedrálisban” 

szentmisét tartottak. Megáldották a helyet. Közben rotyogott az üstben a hagyományos pityókás tokány, 

amelyből mindenki részesült. Az avató ünnepség a helyszínen megtartott bállal végződött, ahol külföldi 

barátaink megtanultak csárdást táncolni.  

Ez az esemény az egész közösség számára feledhetetlen élmény volt. Az emberek a Fennvaló segítségét 

látták abban, hogy a munkálatok alatt kitartott a jó idő. 

Ez a munkálat barátságkötéseket is jelentett. Vendégeink megígérték, hogy visszatérnek ide. 

Én azt figyeltem meg, hogy itt, Csobotfalván, az emberek egyre tudatosabban fordulnak a hagyományok, 

az ősi értékek felé. A fiatalok újra megtanulják a régi táncokat. Felfedezik környezetük értékeit. Rájönnek 

arra, hogy ezeket meg kell őrizni, munkálkodni kell fennmaradásán. 

Ennek a fürdőnek az újjáépítése is ezt példázza. Remélem lesz még ilyen közös összefogás a jövőben is. 

A Kerekeger lápnál – Izra feredőjénél találkozik a Víz, a Fény, a Levegő és a Csend, hogy az 

embernek pihenését, gyógyulását szolgálja, mint ahogyan ezt az ott elhelyezett emléktábla is hirdeti az 

arra járóknak. 

 

 
 

Csobotfalva Közbirtokosság, Csobod Egyesület a „Fenyőkatedrális” avatóján (2005. nyara) 
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Ambrus Károly, szül. 1921 

KALOT-titkár 

Csobotfalva, Hargita megye 

 

 

A nagysomlyói Kőosztováta 

 
Valamikor, réges-régen, amikor még a székelység falvai a hegyeken épültek, és a jelenlegi erdők helyén 

szántóföldek voltak, élt a Nagysomlyó egyik tisztásan épült kicsi faluban egy Csobotné nevű szorgalmas 

székely asszony. Ez az asszony annyira a munkának élt, hogy még az egyházi ünnepek alatt is mindig szőtt-

font, tilolt, vonogált, gerebelt, léhelt - egyszóval pogány módon viselkedett. 

Egy szép verőfényes augusztusi délelőtt, amikor másodikat harangoztak a nagymisére, ő akkor is az 

osztovátában (szövőszékben) ült és gyapjúposztót szőtt. 

A szomszéd asszonyok megszólították: - "Gyere, te is, Rebeka, a misére, hiszen ma nagy ünnep van: 

Urunk színevá1tozása". 

"Ott, hadd változzon az  Úr színe, nekem elsőbb a szövés” - válaszolta Rebeka, de „ki nem kelt” az 

osztovátából. 

A falu apraja-nagyja elment a búcsús misére, a Szálvátor kápolnához. 

Amikor az istentisztelet végeztéve1 hazafelé mentek, hát, Uram-Fia, mit látnak? 

Rebeka asszony szövőszékestő1, posztóstól együtt kővé változott, de még a tyúkok is, még a kotlós tyúk 

is a 21 csirkével együtt. 

Ezt a történetet apai nagyanyám, Petres Karolina mesélte el, aki 1846-ban született. Ő pedig az 

anyósától, Ambrus Ferencné Diószegi Zsuzsánnától hallotta. 

Hogy őseink valóban a hegyeken laktak, és a jelenlegi erdők helyén voltak a szántóföldjeik, azt 

bizonyítják az alábbi erdős és legelős területeken található muzsdák, a teraszos földművelés nyomai: Csere-

tető, Szárazvölgy, Vizesvápa, Kánásor, Somlyó-patak. Ezek a teraszok úgy „álltak ki”, hogy a lejtős 

területeket váltó ekével szántották. Ezáltal a földet mindig a völgy felé fordították. 

 

NB.: A Kőosztóvátától hordták a követ a környékbeli fuvarosok az épülő csíksomlyói KALOT-

épületnek, melynek építészmestere a csíkpálfalvi Ferencz S. Imre volt. 

 

Csíkcsobotfalva, 1998. november 19. 

 

 
 

Csíksomlyói KALOT-épület 
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Boda Csilla 
tanítónő 

Siménfalva község 

 

A kadácsi fedeles hidak kálváriája 
(Alsó-Nyikó mente, Hargita megye) 

 
„…Mély csend lön, mint szokott a vész előtt. 

A vész kitört. Vérfagylaló keze 

Emberfejekkel labdázott az égre, 

Emberszivekben dúltak lábai. 

Lélekzetétől meghervadt az élet, 

A szellemek világa kialutt, …” 

(Vörösmarty Mihály: Előszó) 

 

„Sötét lett uram és nincs világosság a Te néped országában, és nem látszik az ég, és nem látszik a föld, és 

nem látszik a Holnap csak a Halál látszik közeledni fényes koponyával, de hiába kiáltok és hiába két síró 

szemem, mint a patak, mert dalol a te néped a Halálnak, Uram” – szól a bibliai Ige. 

Ez történt 2005. augusztus 23-án is, a Fehér-Nyikó mentén. 

Ilyen kegyetlenséggel és irdatlan mennyiségű víztömeggel jött, rontott, ömlött, bömbölt a Nyikó azon a 

bizonyos feketebetűs napon. Elsodorta a 176 éves kiskadácsi fedeles hidat és testvérét, a 169 éves  

nagykadácsit is. 

„A 2005. augusztus 23-i szökőár, a székelyföldi cunami fonákjára fordította a Nyikót és vidékét. Rúttá, 

rettenetessé, rémítővé vált a szőkének, szelídnek becézett patak, s utána a vidéke dantei pokol kínzó 

iszapbugyraira emlékeztetett. A jámbor Szék szabad székely népét a végzet sötét angyala sodorta a 

halálfélelem iszapáradatával a kilátástalanság felé. A villámgyorsan érkezett katasztrófa után az Istenfélő 

jámbor nép egymásra tekintett, s nem hitt a szemének, hogy még vagyunk, akik vagyunk, s kétkedve kérdezte, 

hogyan tovább”
36

 – írja a vidék élő krónikása. 

 

 
Akik látták a kadácsi fedeles hidak kálváriáját, azt állítják, hogy dacolva, büszkén, recsegve, ropogva állt 

a két híd. Nem akarta megadni annyi fáradtságos év után sem magát. A rettentő „szörnyű idő”-vel, a „hóhér 

idő”-vel dacolva, nem bírt. A túlerő megmozdította, felemelte, sodorta, vitte, tépte, marcangolta őket. 

                                                 
36

 Balázsi Dénes: Nyikómenti hármaskönyv. Tripartitum. Kiadja az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2006. 
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Mindkét falunak jellegzetessége, értéke volt a két híd. Büszkén mondhatjuk, Erdély-szerte egyediek 

voltak. Ma már csak a kadácsiak őrzik féltő gonddal az egész Nyikó vidékét díszítő, hajdani födeles hidak 

emlékét. Az ésszerű építkezés bizonyítékai voltak ezek, hiszen a kiskadácsi 1829-ben, a nagykadácsi 1836-

ban épült. Az árvizek ostromát 176 éven keresztül büszkén, székely szívóssággal állták … 

A több, mint száz évvel erre járó Orbán Balázs nagy művében e hidakról így írt: „… itt felemlítem, mi 

bizonnyal minden erre utazót meg fog lepni - azon sok fedeles hidat, melyek egyáltalában Udvarhelyszéken, 

de főként a Nyikó völgyén előfordulnak: ezekben oly fényűzők e vidék lakói, hogy még a legcsekélyebb 

patakon, sőt még olyan helyekre is ( mint Kadácsban), hol a vízen túl alig van néhány ház, s azontúl semmi, 

még közlekedő út sincsen, egymással versenyezve, díszes és költséges fedeles hidakat építenek. Az ily hidak 

szoktak, főként esős időben, a falu népségének a városi kávéházakat, felüdülési, ámolygási helyeket potló 

gyűlhelyei lenni, s gyakran csergedező patakok költői morajánál táncra kel, és társas játékot folytat a 

gondtalan fiatalság.”
37

 

Ma már ez történelem. A Gondviselés úgy akarta, hogy a derék magyar emberek áldozatkézségéből 

felépüljön egy új fedeles híd a kiskadácsi matuzsálem helyén, amely hídon átmenthetjük ezeréves múltunkat 

a jövőbe. 

Reménykedünk, hogy lesz akiknek át tudjuk adni múltunkat, kultúránkat, édes anyanyelvünket... 
 

 

 

 

 
  

 

                                                 
37

 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása I. Pest. 1868. 119. o. 
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Lőrincz József 
tanár  

Általános Iskola, Kányád (1985) 

Hargita megye 

 

„Arannyal versengő” almaecet pályázat 
 

Mire jó az almaecet? Sok mindenre. Többek között jótékony hatású szere a népi gyógyászatnak, de az 

orvostudomány is egyre inkább elismeri áldásos voltát. Mint az érelmeszesedés egyik ellenszere, jó hatással 

van a romló szervezet feljavításában, az összes életműködések kedvezővé tételében. 

A Kányádi Általános Iskolában szervezett Almaecet tudományos néprajzi pályázat célja a népi 

kultúrának, az anyanyelvnek, mint működő rendszernek az alaposabb megismerése, a tanulók 

folklóröntudatának és alkotókészségének fejlesztése volt. 

Iskolánknál már folklórkörön, expedíción, tanórákon, turisztikai - néprajzi találkozókon kedvező szellem 

alakult ki a  népi kultúra elemeinek értékelésére, gyűjtésére. Az egy-egy témára figyelő, alaposabb munkát 

igénylő tevékenység megpezsdítésére hirdetett a Vadrózsák folklórkör 1984. december elsejétől 1985. 

március elsejéig tartó tudományos – néprajzi pályázatot. Az iskolai faliújságon megjelenő pályázati felhívás 

után köri ülésen a témaválasztás, majd gyűjtés és feldolgozás módjának közös és egyénenkénti megbeszélése 

következett. 

A kutatás eredményét több mint három ívpapírnyi dolgozatban kellet rögzíteni. Ez rajzokat, térképeket is 

tartalmazhatott. Egy-egy témán tanulóközösség is dolgozhatott. 

A felhívásra jelentkező huszonkét tanuló végül tizennyolc, sok munkát, kitartást igényelő értékes 

dolgozatot készített el. Beszédes az elkészült dolgozatok felsorolása: 

VI. osztály:  

 Jakab Hajnal Imola – Nagy Éva Emese: Kányád személyneveinek rendszere 

 Lőrincz Loránd: Egy kányádi asszony hiedelemvilága 

VII. osztály: 

 Balázsi József : Disznóvágás Székelydályán 

 Derzsi Erzsébet: A kender feldolgozása Kányádon 

 Gergely Sándor: „Megismerni és ismertetni…” (Székelydálya helyföldrajzi nevei) 

 György Mária: Ahogy tanulsz, úgy veszed hasznát (Kányádi közmondások) 

 Jakab Erzsébet: Tájnyelvem édes tájszavai (Kányád) 

 Nagy István: „Üssed, üssed a vasat...” (Egy petki kovács vallomása) 

 Péter Sándor: „Süssünk, süssünk valamit...” (Kenyér- és kalácssütés Miklósfalván) 

 Tóth Árpád: Népi juhászat Kányád községben 

 Zakor Erika: Szövés – fonás Kányádon 

VIII. osztály: 

 Balázsi Attila: Ábránfalva helynevei 

 Bíró Ibolya: Ki a petki vizet issza... (A petki közmondás nevelő értéke) 

 Kerekes Vilma Eliza: Fűben – fában orvosság (Népi gyógynövényismeret Petken) 

 Nagy Ákos: A háziszappan készítése Kányádon 

 Szabadi Kinga Zsófia: Tartsd jól a mihasznát! (Savanyúságkészítés Kányádon) 

A tanárokból és tanulókból álló bírálóbizottság végül is csak „leg”-ekkel osztályozta a versenyzőket. 

A legtöbb munkát igénylő dolgozat a Jakab Hajnal Imola és Nagy Éva Emese által írt Kányád 

személyneveinek rendszere volt. Füzetnyi gyűjtött személynév alapján vonták le a következtetéseiket. 

A legújszerűbbnek a Lőrincz Loránd Egy kányádi asszony hiedelemvilága tűnt. 

Legönállóbbnak Gergely Sándor, Tóth Árpád és Derzsi Erzsébet dolgozatait tartottuk. 

Az volt az egyöntetű vélemény, hogy minden dolgozat értékes, de így együtt elkészítve a 

legértékesebb. 

Tudományos ülésszakon, köri üléseken rendre ismertettük, megbeszéltük őket. 

Módszertani megjegyzések, tanulságok:  
A témaválasztás után a tanulókat kérdőívvel, ajánlott könyvészettel segítettük. Felhasználtuk a sajtóban 

megjelent cikkeket és gyűjtési útmutatókat. Néprajzkutatóink szakkönyvei mellett haszonnal forgattuk a 

Népismereti Dolgozatok, Nyelvészeti tanulmányok, Korunk Füzetek, Hargita Kalendárium című 

kiadványokat is. 

Fő célunk az eredeti, új, helyi sajátosságokat összegyűjtő, felmutató dolgozatok készítése maradt. 
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A pályamunkák elkészítésének ideje alatt, a téli szünidőben is, megbeszéléseket tartottunk, amelyeken 

követtük a tanulók munkáját, serkentettük, további tanácsokkal láttuk el őket. 

Gyakoroltuk, hogyan használják a rákérdezés, megfigyelés módszerét. 

 Az V. osztályosok nem mutatkoztak elég éretteknek, felkészülteknek erre a munkára. A 

hatodikosok már kiváló eredményt értek el. A pályázók fele nem a legjobb tanulók közül került ki. A 

verseny a tanulási nehézségekkel küszködő gyermekeknek is sikerélményt hozott. Igaz, arra is vigyáznunk 

kell, hogy a tanulók képességeinek megfelelő témát válasszanak. Külön gondot jelentettek a kolerikus 

vérmérsékletű pályázók, akiknek több, állandó biztatásra volt szükségük. 

A pályázatot nyilvánosan az iskola minden tanulója előtt értékeltük. Minden pályázó könyvjutalmat 

kapott. Óvakodtunk a merev rangsorolástól, hisz elég nehéz pontosan megállapítani, kinek mennyit segített a 

vezetőtanár, a szülő, az adatközlő vagy másvalaki. 

Az értékes munkákat magyar nyelv és irodalomból jeggyel is jutalmaztuk. 

Igyekeztünk tudatosítani tanulóinkban, hogy értékes munkát végeztek. Keressék ezután is a feljegyzésre, 

megőrzésre méltó értékeket. Dolgozataik a község monográfiájához értékes adatokat szolgáltattak. Ők is 

hozzájárultak ahhoz, hogy az utókor megtudja, hogyan éltek, gondolkodtak elődeink. 

A pályázat oktatói- nevelői haszna szinte felmérhetetlen. Kiváló eszköznek bizonyult a tanulók 

sokirányú nevelésére, képzésére, az anyanyelvi nevelés tantervi célkitűzéseinek megvalósítására. 

Alkalmat ad a nyelv területi és társadalmi változásainak bővebb megismerésére, az irodalmi nyelv, 

köznyelv, tájnyelv, szakszavak és archaizmusok fogalmának tisztázására. A gyűjtött helynevek szófejtése 

nyelvtörténeti búvárkodásra, a személynevek vizsgálata a hagyományos írásmód biztosabb elsajátítására jó 

lehetőség. A közmondások tanulmányozása a tömör, metaforikus, szemléletes, hangulatos önkifejezés 

magasiskolája. Rímes, ritmikus formájuk a verstani ismeretek elmélyítésére szolgálhat. A dolgozatok 

elkészítése fejleszti a fogalmazási, helyesírási készséget. A kínálkozó lehetőségek még ennél is 

számosabbak. 

Közismert a közmondások nevelő jellege. Az egyik dolgozat éppen ezt vizsgálja. A hiedelmeket 

tanulmányozó dolgozat a babonák leleplezésére, a megfigyelésen alapuló népi tudás megbecsülésére bíztat, 

a tudományos nevelés jó segítője. 

A csoportmunka fejleszti a közösségi szellemet. A gyűjtés, rendszerezés, feldolgozás kitartó munkára, 

helyes nyelvhasználatra, helyes táplálkozásra, önművelésre nevel. Fejleszti a tanulók alkotókészségét, 

versenyszellemét. Alakítja ízlésüket, folklóröntudatukat, a pályaválasztást is befolyásolhatja. Az elődök 

életének a megismerése hozzájárul az ifjú nemzedéknek a faluközösségbe való belenevelődéséhez is. 

Az egész tevékenység bizonyíték arra, hogy az ember az értékek, szépségek létrehozója. Értékeink 

megismerésére, megbecsülésére szoktat. Szülőföldszeretetre nevel. A tanulók egy részét örökre eljegyzi a 

néprajzzal. 

 

***** 

 

 

Lőrincz Lóránd. VI. o. 

Általános Iskola, Kányád, (1985) 

Hargita megye 

Vezetőtanár: Lőrincz József 

 

Egy kányádi asszony hiedelemvilága 
 

Paraszt őseink a régmúltban nem tanultak könyvekből. Tapasztalataikat szájról szájra, nemzedékről 

nemzedékre adták. A világról, a környezetről való felfogásukat babonás hiedelmek, valós megfigyelések 

alakították. Ezeknek igen fontos szerepük volt a paraszti életvitelben. Születéstől halálig bonyolult 

szertartások, szokások, tilalmak kísérték végig az embert, s ezekhez ragaszkodni kellett. Még a gazdasági 

tevékenységet is át-meg átszőtték a varázslások, hiedelmek. Bizonyítják ezt a termékenységhez, vetéshez, 

állati termékekhez fűződő hiedelem-szokások. 

 

A hiedelmek összefüggésben vannak egymással, hiedelemrendszert alkotnak. Dolgozatomban egy 

személy hiedelemvilágát próbáltam megörökíteni. Az asszonyok a hiedelmek jobb megőrzőinek bizonyultak. 
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Kányád község (r. Ulieş) Hargita megye délnyugati csücskén, a Nagy-Küküllő és a Nagy-Homoród 

közén, Székelyudvarhelytől délre, 16 km-re fekszik. A főbb közlekedési vonalaktól eléggé távol esik. 

Zsuzsa mama, ahogy a faluban sokan szólítják, kányádi (jásfalvi) parasztszülők gyermekeként. 

Gyermek- és fiatalkorát, azt az időszakot, amikor a falusi növendékek belenevelődnek a hiedelemvilágba, 

otthon töltötte. Később munkásfeleségként városon is élt, de ez, – úgy tűnik – nem befolyásolta 

hiedelemvilágát. Aránylag rövid távollét után már hosszú ideje Kányádon élt újra, a megszokott paraszti 

környezetben. Sokat olvasott, mégis békésen megfér tudatában a tudományos ismeret a hiedelem mellett. „A 

Föld gömb alakú, azt mindenki tudja” – mondja. A földrengést mégis így magyarázza: „mert vergődik a 

cethal”. Kevésbé hisz az emberfeletti lényekben, boszorkányokban, lidércekben, tudósokban, inkább őrzi a 

növény és állatvilágra, a környezetre, az emberre, az emberi kapcsolatokra vonatkozó népi ismereteket. Elég 

sok népi gyógymódot ismer. 

 

Gyűjteményemben számottevőek az időjárásra, a mezőgazdasági munkákra vonatkozó, ma is 

érvényes megfigyelések. Mivel a hiedelmek jó része egy olyan korban született, amikor még nem 

rendelkeztünk mindenről valós ismeretekkel, találunk köztük megmosolyogtatókat is. De ezek is tiszteletet 

ébresztenek költészetükkel, nevelni akarásukkal. Nyilvánvaló, hogy egyik fő céljuk a népéletbe, a népi 

erkölcsbe való belenevelés volt. 

 

Tisztaságra, rendszeretetre nevelnek például a következő figyelmeztetések: „A hajat el kell égetni, aki 

eldobja, kihull a haja.”; „Este, ha a nap lehaladt, ne dobd ki a szemetet.”; „Nem jó a gyermeket felhagyott 

úton hagyni.” (Mert a szekér keresztül mehet rajta). 

 

Természetes, hogy a disznó hízlalását nyáron mezítláb kell kezdeni, az aratási csirkék jó tojók, mert sok 

búzát esznek, de természetellenesen tudománytalan az, hogy ha r betűs napon ültetik meg a tyúkot, jó 

tojásokat költ. A hidegrázásban levő kiáltsa ki betegségét, s aki meghallja, arra ragad. Ilyen 

ellentmondásokat tartalmaz a paraszti világkép. De elemei értékesek a paraszti lét alapos megismerésében. 

Arra tanítanak, hogy ne higgy a buta babonákban, de bízz a régi tapasztalatokban! Gyűjtsd őket 

szorgalommal! Annál is inkább, hogy e népi kultúra területének kutatása csak az 1960-as évektől vett 

lendületet. Jó lenne, ha e kis dolgozat kezdete lenne a Kányád község hiedelemvilága alaposabb kutatásának. 

 

HIEDELMEK 

1. A földrengést a földet tartó cethal vergődése okozza. 

2. A kútban egy nagy béka lakik, s aki a kút kávájára ül, belehúzza. 

3. Ha a tűz dorombol, haragot jelent. 

4. Tűzbe köpni nem jó, falat lesz a nyelvünkre. 

5. A hajat tűzbe kell vetni, aki eldobja, kihull a haja. 

6. Este ha a nap lehaladt, ne dobd ki a szemetet. 

7. Ha fú a szél, valaki felakasztotta magát. 

8. A forgószélben ördögök táncolnak seprűnyélen. 

9. Ha nincs reggel harmat, eső lesz aznap. 

10. Aki esővízben mosdik, szebb lesz. 

11. Ha hólyagos eső hull, sok eső lesz. 

12. Ha a verebek ferednek a porban, eső lesz. 

13. Aki a szivárvány alatt átbúvik, másneművé változik. 

14. Ha este az ég vörös, szél lesz. 

15. A Holdban lehet látni ahogyan Szent Péter szárítja a kapcáját. 

16. Újságra nem jó disznót ölni, férges lesz a „kőtsége”. 

17. Az üstökös jövetele háborút jelent. 

18. Újságra ne vess répát, mert bogaras lesz. 

19. Akinek újságra nincs pénze, nem is lesz. 

20. Ha egy csillag leesik, valaki meghal. 

21. Ha halottat visznek át a falun, s nem  harangoznak, elveri a jég a határt. 

22. Vastag fa alá ne ülj, mert megüt az istennyila (villám). A szerszámot erős időkor (dörög, villámlik) 

vesd el magadtól. 

23. Tavasszal első mennydörgéskor höngörőzz a földön, jó a reuma ellen. 
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24. Az őszi kikerics tetűt űz megfőzve zsírban. 

25. Ha a fecskék alant repülnek, eső lesz. 

26. A házi kígyót nem jó agyonütni, szerencsétlenséget hoz. 

27. Nem jó a szőlőt ház mellé ültetni, felmegy a kígyó rajta. 

28. A kígyó bemehet a kicsi gyermek szájába, a tejszagra, nem jó magára hagyni a mezőn. 

29. Nem jó a gyermeket felhagyott úton hagyni a mezőn, (mert keresztülmegy a szekér rajta). 

30. Egy éves koráig a kicsi gyermeknek ne vágd le a körmét, mert tolvaj lesz. 

31. A leánynak pisiben kell mosdani, szebb lesz. 

32. A gonosz ellen fokhagymával lehet védekezni. 

33. Akinek összeér a szemöldöke, igézni tud. 

34. Hűlés ellen jó a meleg lábvíz s a hagymatea. 

35. Hasmenés ellen libapimpó. 

36. Szamárköhögés ellen törött szamárganét kell fogyasztani. 

37. Törött tükör a házban nem szerencse. 

38. Igézés ellen piros szalagot kell kötni a baba nyakára. 

39. A kísértet, ha imádkozunk, nem tud közel jönni. 

40. A disznó hízlalását nyáron, mezítláb kell kezdeni. 

41. Ha a tyúkot pénteken ültetik meg, sok lesz a kakas. 

42. Ha R betűs napon ültetik meg a tyúkot, jó tojókat költ. 

43. Az aratási csirkék a legjobb tojók. 

44. Ha a kapuzábé kidől, halált jelent. 

45. Vedd fordítva az inged az ördögök távoltartására. 

46. Ha Vízkeresztkor megcseppen az eresz, hosszú tél lesz. 

47. Ha Gyertyaszentelőkor megcseppen az eresz, az ízéket el kell tenni. 

48. Ha a zöld béka szól a fán, eső lesz. 

49. Ha a kakas kukorékol az udvaron, vendég jő. 

50. Ha a tyúkok későre ülnek el, eső lesz. 

51. Viszket a tenyerem, pénzt kapok. 

52. Viszket a bal szemem, sírás ér. 

53. Halottal álmodni, időváltozás. 

54. A kutya ha vonít, halál. 

55. A bagoly kuvikol, halál. 

56. Ha a bútor recseg, betegség, halál. 

57. Ha a kapálóban összekoccintják a kapát, holnap is együtt lesznek. 

58. Disznóval álmodni, úriemberrel találkozol. 

59. Álmunkban tiszta vizet látni, jó. 

60. A zavaros víz, betegség. 

61. Ha a fekete macska átszalad előttünk, nem lesz szerencsénk. 

62. Ha a fiatalnak fehér hajszála van, szerencse. 

63. Ha a szarka csereg, vendég jő. 

64. Ha a só kiömlik, harag. 

65. Akinek kimarad egy tincs haja fésülködés közben, útja lesz. 

66. Ha a tűzből kipattan a szikra, vendég jő. 

67. Ha a macska mosdik, hideg lesz. 

68. Ha valaki csuklik, emlegetik. 

69. Ha az orrod viszket, bosszúság ér. 

70. Ha az ajtó magától kinyílik, vendég jön. 

 

Varázseszközöknek számítottak: fokhagyma, likas kő, koponyacsont, kulcs. 

 

Adatközlő: 

Toró Elekné György Zsuzsánna, szül. 1902, Kányád 
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Péter Xénia, XI. o. 
Salamon Ernő Gimnázium 

Gyergyószentmiklós 

Vezetőtanár: Leopold Anna 

 

Barangolás a vízifűrészek nyomában, Gyergyószéken
38

 
 

Feltehetőleg  már a XV. században nagyszabású vízifűrész működött Gyergyó környékén. Ditrói 

néphagyomány szerint a Gál család egyik tagja,aki a fejedelmi csapatokban szolgált, Lengyelországból 

hazajőve, itthon is készített egy fűrészt, amelyet azonban egy vasalkatrész hiányában nem tudott elindítani. 

Lóra kapva, egy év múlva hozta Lengyelországból az alkatrészt. Mivel az általa épített fűrész jól bevált, a 

környéken még 34 fűrész építésével bízták meg. Ezért van, hogy a ditrói Gál család egyik ágát 

,,Fűrészes”melléknévvel illették.  

Társadalmi szempontból pedig a fűrészek megléte komoly hatással volt egyes közösségi intézmények 

fejlődésére. Ez vonatkozik különösen az építőiparra.  

Nemcsak a mennyezetre jutott elég deszka,hanem lassanként a földpadlót kezdte kiszorítani a 

deszkapadló,majd pedig az épületek fedélanyagában kapott helyet, sőt kerítésül is szívesen alkalmazták. A 

bútorművesség szempontjából a deszka térhódítása épp oly jelentős, mint az építkezésben. A tutajjal, 

szekérrel való könnyű szállíthatósága pedig az árucserében juttatott számára előkelő helyet.  

A XVII. század második felétől több adat ismeretes a fűrészek működéséről. Említést kapnak a 

következő vízifűrészek: Újfaluban a Város-patakán Lackó Péter és Bíró Mihály tulajdonába levő fürészek. 

1710-ben említik a csomafalvi Somlyó vizében lévő fűrészeket. 1773-ban a remetei Eszenyő-patakán 

említik a Lázár grófok jobbágyainak egyik fürészmalmát. Ugyancsak az Eszenyő-patakán volt a 

,,Molendinum Serrarium Iobagionum”, ami nem más mint a jobbágyok fűrészmalma.  

Gyergyószentmiklóson az Orbány-fűrésze kap említést. 

A fűrészek XVIII. századi számát jóval magasabbra tehetjük. Az akkori időkben Gyergyó környékén 

mindenhol említés van vízifűrészről, kivétel csak Tekerőpatak, Szárhegy és Vasláb.  

A XIX. század folyamán mind a fűrészek száma, mind a szerkezete gyökeresen megváltozott. 

Megjelentek a turbinás fűrészek, amelyeknek szerkezete lehetővé teszi a kisebb bőségű patakok 

kihasználását. Így a távoli erdők fáját is a helyszínen tudták feldolgozni. 1879-ben a Gyergyó és Tölgyes 

közötti szakaszon 125 vízifűrész működött. A legtöbb vízifűrész Gyergyószentmiklóson és határában volt. 

A település belterületén 9, a Békény felső szakaszán és mellékszakaszain 17, Szárhegy- Güdücön 3. Az 

1880-as években épül a Szurdok-patakáról a Békási-szoroson át 30 km hosszú deszkaúsztató csatorna, 

amely lehetővé tette a deszka továbbszállítását. A Szurdukban 8-10 fűrész dolgozott, és körülöttük egy kis 

település is létesült, amelynek lakói románok,magyarok,olaszok,bajorok és csehek voltak. 

 

 
 

A  Bence  család vízifűrésze  Vaslábon (műemlék) 
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 Részlet a szerző A régi kincsek nyomában, Borszéken című nagyobb terjedelmű pályadíjas dolgozatából 
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Jelentős számú fűrész volt még Galócás, Bélbor, Borszék, Tölgyes patakain is. 

A XIX. század ötvenes éveinek elején ,,vígan csörömpölő fűrészek”dolgoztak a Bor-patak völgyében - 

írja Orbán Balázs. Ezek a vízifűrészek nemcsak munkalehetőséget biztosítottak az élőknek, hanem óriási 

erdőpusztítást is jelentettek. „A Közreztől Borszék felé haladva, az út mellett 50-60 lépésnyire mindkét 

oldalról ki van irtva az erdő...”Az erdőirtás következménye volt az 1837-es árvíz is, ami a borvízkutakat is 

beiszapolta. 

Tarisznyás Márton, Gyergyó történeti néprajzának kiváló kutatója és ismerője írja: ,,az erdő és a hozzá 

kapcsolódó foglalkozások hatottak a vidék fejlődésére”.
39

 Valóban, sokan vállaltak munkát  a 

fakitermelésben, vagy fuvarozták a fát a fűrésztelepekre. A Kis-Besztercén folyó tutajozás fellendülése és az 

üveggyár felépítése gyökeresen megváltoztatta  az erdők faállományát. Az üveg-huta üzemeltetésére 

rengeteg fát használtak. A borvizes ládák előállításához külön fűrészeken vágták  a deszkát. A rohamos 

villaépítés, valamint a fafűtéses épületek szintén hatalmas mennyiségű fát igényeltek.  

Ha száraz fára volt szükség, akkor a fát megaszalták,vagyis a kérgét kereken lehántották. Így tavasztól 

őszig a fa kiszáradt. Amikor tiltani kezdték ezt a módszert,akkor rejtettebb eljárásokhoz folyamodtak. A fa 

kérgét a fejsze élével megcsapdosták, utána a fejsze fokával visszakoppintották, hogy ne látszódjon. Így 

őszire ezek is megaszalódtak, kiszáradtak. Az agyafúrtabbak a fa törzsébe lyukat fúrtak, fokhagymát, borsot 

tettek. Ezektől a fa ugyancsak kiszáradt. Az erdőirtó ember egyik cinkostársa a szélvihar volt, mely sokszor 

a fák ezreit döntötte halomra. A nagy távolságok miatt ezek egy része ottmaradt, elkorhadt.  

Amikor 1804-ben Szárhegy és Ditró községek bérbe adták Borszéket Günter Bálintnak és 

Zimethausen Antalnak, a feltételek között szerepelt az is, hogy: „... az Arendator urak a Nagy Borpatakon 

fűrész és lisztelő malmokat építessenek a két Communitas lakói, ezt szintén megtehetik a vizek déli részén” 

 

 
 

Tutaj a Maroson 

 

A gazdasági életben szerepet játszó fa egyik nagy múltra visszatekintő felhasználási formája volt a 

deszka, melyet a vízifűrészek feltalálásáig csak kézi erővel hasítottak. A fűrészmalmok egy része kivitelre, 

kereskedelmi célokra is dolgozott. Jelentős számú vízifűrész volt Borszék, Bélbor, Holló területén is. 

Kisebb fűrészek működtek a Kupáson is, meg a Bor-patakon.  
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 Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982. 
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A fűrészárú részben helyi szükségletre, részben kereskedelmi célokra  szolgált. A colos deszkát egyszerű 

vízfűrésszel, míg a dulápdeszkát turbinafűrésszel vágták. Szállításuk szekérrel, illetve tutajon történt. A 

vízifűrészek nagyrészt erdei területeken épültek, csak kisebb részük működött a település belsejében.  

A vízifűrészek családi, társulási tulajdonban voltak. A vágási idény hóolvadáskor kezdődött és késő 

őszig tartott. A vízifűrészek építéséhez, javításához a közbirtokosság is hozzájárult. Az akkori falutörvények 

értelmében a faeresztést vagy eregetést mások birtokán át csak akkor engedték, amikor abban nem tett kárt. 

Amikor a hó elolvadt, a fákat nem engedték hurkokkal vontatni az utakon. Szintén tilos volt a kerekeket 

lánccal megkötni. A szállítás tutajon is történt. 

Tölgyesen különböző nemzetiségű  kereskedők jelentek meg. Az általuk felvásárolt deszka a Kis-

Besztercén, a Szereten és a Dunán jutott el a Fekete-tengerig, és innen pedig Konstantinápolyig. 

Dr. Garda Dezső: A történelmi idő vonzásában című könyvében a fűrészgyárak tevékenységét a 

következőképpen csoportosította: az első világháború idején csökken a tevékenység. Ez a stagnálás 1920-ig 

tart. Az 1920-1927 közötti időszakra a fellendülés jellemző, 1928-tól a gazdasági válság jelei érezhetők. 

1933 és 1938 között ismét fellendül a fafeldolgozó vállalatok tevékenysége. A Domus Historia szerint 

1930-ban nem volt hó, és így a fa szállításával nem lehetett foglalkozni. Emiatt megszűnt nyáron a 

fűrészgyárak működése. Ennek következményeként megjelent a munkanélküliség. 

A gazdasági válság éveiben számos borszéki vett vándorbotot a kezébe. Az Ó-Királyság és a 

bányavidékek adtak munkát a borszéki nincsteleneknek. 1930-ban a borszéki Xylon Fűrészüzem is 

becsukta kapuit. A szomszédos fűrészüzemekben is folynak a munkás-elbocsátások. „1930 őszén a hideg 

zimankós időben többször lehet látni munkanélküli, vándorlócsaládokat, amint átvonulnak a községen 25-

30-as gyalogcsoportokban, ruha,cipő nélkül.” 

Az idős borszékiek vallomása szerint 1931-1933-ban újabb megmozdulások voltak,melyekben a helyi 

faiparimunkások mellett más munkások is részt vettek. 

Sajnos ebben az időben nagyon sok ember kivándorolt. Elment munkát keresni, és többet nem tért 

vissza.  

A vízifürészek külső szerkezete: 

1895 után vidékünkön is megjelentek a vízifűrészek. Ezek szerkezeti felépítése megegyezett nagyjából a 

gőzgépek által hajtott gáterekkel. Működtetésük nagy-mennyiségű vizet igényelt, ezért nagyobb patakok 

mentén voltak elhelyezve. 

A vízfolyás irányát (Borszéken) egy út is keresztezte, de a víz nagy esése következtében ezen akadályt is 

sikerült leküzdeni. A vizet egy lajon az út közelébe terelték. Itt pedig 3 méter magasságból egy minden 

oldalról dulápdeszkával beépített toronyszerű csőbe zuhant. Innen, az út alatt átvezetett zárt csatornán, a 

túlsó oldalra jutott, ahol a közlekedőedények törvénye szerint saját nyomásától ismét 2 métert emelkedett, 

majd pedig egy lajon haladt az alulcsapós vízkerekek felé. A gát, a laj és a vízkerék után a fűrész egyik 

fontos alkotóeleme az építmény, amely rendszerint egy lejtős partszakaszra került. Ezért egymástól átlag 1-3m 

távolságra elhelyezett oszlopokon állt. Az oszlopokat faragatlan fenyőrönkökből készítették. Magasságuk a 

víztől távolodva folyamatosan csökkent, úgy hogy a fűrész padlószintje egyenletes legyen. A 

tartóoszlopokon vastag gerendák voltak elhelyezve, mind keresztbe, mind hosszába. Ezeken feküdt a vastag 

deszkából készült padló. A széleken 4-6 oszlop emelkedett ki, ezek a tetőt tartották. Középre csak ritkán 

voltak oszlopok állogatva. A víz felöli oldalt, valamint a bütüt becsukhatták, hogy a széltől védettebbé 

tegyék. A fedél alakja szerint sátor fedél, anyaga pedig deszka volt. 

Az építményt a feldolgozásra hozott legnagyobb tőke kétszeresénél valamivel hosszabbra méretezték, 

vagyis a tőkének jól el kellett férnie a fűrészjárom és az épület egyik vége között. Szélessége pedig 6-8 m. A 

többi térség a deszka kezeléséhez szükséges. A határbeli fűrészek egyik bütüjén egy gomolyagfából készült 

féloldalú, csapott fedelű, pajta fedelű kb. 3x4 m-es építményt emeltek a metsző pihenőhelyéül. 

 Belső szerkezete: 

A vízkerék tengelye benyúlt a tőkehordozó alá, egészen a fűrészjárom közepe tájáig. A tengelynek az 

építmény alá benyúló részét a botos fogta le. Rendeltetése az volt, hogy megakadályozza a tengely 

kimozdulását eredeti helyzetéből. A tengely erőáttételét a görbevas biztosította. A járomtartó két kemény 

oszlopból, és az ezeket összefogó gerendából állt. Az oszlopok belső oldalán levő rovatkában a fűrészjárom 

mozgott. A járom alul, felül vastag gerendákból,oldalán vékonyabb fakerettel készült. Középen volt 

felfüggesztve a fűrészvas. A fűrészvasat régen a kovácsok készítették. A vasat állandóan melegítették. A 

kalapács talpát gyakran vízbe mártották, mert a vizes kalapács egyenletesen ütött. A vasat 10-15 cm szélesre 

nyújtották ki. A fogakat késélű reszelővel formálták. Egyik fog jobbra, a másik balra állott. A fűrészlapon 
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felül két, alul pedig egy lyuk volt, amelyeken át egy kantárral a járomhoz függesztették. A jármot úgy 

állították be, hogy az alsó gerendája ütést gyakorolt a fűrészvassal szembeni oldalon elhelyezett rúdra. 

Ennek hossza egyenlő volt a tőkehordozó negyedrészével. Mérlegszerűen függesztették fel. A másik 

végén volt a koppantótengely. Ez nem forgott, csak a koppantórúdtól mozgatva mérlegszerű mozgást 

végzett. Külső, víz felüli oldalán egy billentyű volt. Ez mozgatta a mérlegszerűen elhelyezett hajtóesztekét. 

Hossza a koppantóbot kétszerese volt. A hajtóeszteke a túlsó végén ütést gyakorolt az esztekekerékre. Ez 

tengelyen forgott: egyik vége a belső tartógerendán. Másik a víz felőli tartógerendáról leeresztett rövid 

tartórúdon. Az esztekekerék a tengely víz felőli oldalára került. Az utóbbira csavarodott rá a húzókötél, 

amely a tőkehordozót mozgatta. A következő fontos alkatrész a tőkehordozó, amelynek két változata 

ismeretes: a görgős és a kanapés. A padlószintben elhelyezett görgők tengelyen forogva csúsztatják előre a 

tőkeasztalt. E láb nélküli állvány két szélén elhelyezett gerendából és a közepén levő vezérfából áll, mely 

annyira van a szélek felé eltolva, hogy a fűrészvas mozgását ne akadályozza. Végeit két keresztgerenda 

fogja össze. A tőkehordozó valamivel hosszabb a feldolgozásra előkészített tőkénél. Egy másik változata a 

kanapés tőkehordozó. Amint neve is mutatja, a kanapé formáját követi. A görgős tőkehordozónál a 

magasabban elhelyezett állványát nem beépített görgők, hanem a kanapé alján elhelyezett lábakra rögzített 

korongok mozgatják. 

Belső oldalán háttal, a külső két leereszthető karral volt ellátva. Amikor a tőkét tették fel, ezeket 

lehajtották és rajtuk csúsztatták fel a kanapéra. Deszkája sokkal vastagabb a görgősen vágottnál. Vágás után 

a szekeret visszahúzták, így lehetett a deszkát levenni. A fűrészjárom mögé helyezett deszkatartó ék lazán 

tartotta a deszkát, hogy ne szorítsa a fűrészlapot. 

 

Egyéni kutatás 

Sanci bácsi, igazi neve Eigel Sándor, most 87 éves. Több mint öt évtizede házasember, de nem született 

gyermekük. Már 17 éves korában a vízífűrészeknél dolgozott. Hat évet dolgozott itt, tele nagyon szép 

élményekkel. 

Internet, televízió, maroktelefon, stb. - a mai modern ember nélkülözhetetlen kommunikációs eszközei. 

Segítségükkel nap mint nap pillanatok alatt jutunk hatalmas mennyiségű információhoz. Pillanatok alatt 

megszűnnek az időbeli és térbeli távolságok korlátai és a jelenben követhetjük nyomon, például a 

fejszekészítés történetét. Talán meg is mosolyogjuk azt a kijelentést, hogy a vas megmunkálása újabb 

korszakot nyitott az emberi civilizáció történetében. De bizonyára a vaskor embere is elámulna, ha 

szembesülne a gépek, munkaeszközök mai változataival. 

Lehet, hogy furcsán hangzik, de meggyőződve állítom, hogy a régi szerszámok, gépek nélkül nem 

csodálnánk meg a mai kor „remekeit”. 

Sokat gondolkoztam az emberekről és a gépekről, ezek kapcsolatáról, miközben a vízifűrészekek titkát 

kutattam. Több könyvet tanulmányt átolvastam. A vízifűrész szerkezetéről készült rajzokat megcsodáltam, 

megértettem működésüket. 

Környezetemben többen is furcsállották lelkesedésemet a kis „kapacitású“, régi módi szerkezet iránt. Mit 

kell foglalkozni ilyen kis gépekkel a mai világban, amikor egyetlen gombnyomással olyan műveleteket lehet 

elvégeztetni a programozott famegmunkáló géppel, amilyenre a régi világban több munkás több napon át lett 

volna csak képes? Én mégis úgy tartom, hogy a régi szerkezetek, így a vízifűrészek is hasznosak a mi 

világunkban. Meggyőződésem, hogy ezektől a szerkezetektől, gépezetektől tanulhat a ma embere, ha akar. 

A vízifűrészek rideg, gépies világa igazi életre kelt, amikor felkerestem az idős Sanci bácsit, aki még 

dolgozott a vízifűrészeknél. Elkezdte mesélni az élményeit. Ekkor döntöttem el igazán, hogy amit lehet, 

mindent megtudhatok a vízifűrészek és az itteni emberek életéről. 

Sanci bácsi válaszaiból elém tárult Borszék akkori élete, amikor a fa nemcsak eladható áru, de a 

természet kincse is volt. Megelevenedett előttem a borszéki vízifűrészek munkásainak élete. Csak csodálni 

tudtam azt az igazi férfimunkát, ahogyan az ott dolgozók ,,bántak“ a fával. 

Kutatásaim nagy élménye volt a Gyergyószentmiklóstól 10 km-re található Vasláb-Hevederben 

megmentett vízifűrész meglátogatása. Bence Gusztáv tulajdonos büszkén mesélte, hogy a 150 éves fűrész 

mindig is a Bence család tulajdonában volt. Beszélgetésünk során elmondta, hogy elítéli a fa, az erdők 

féktelen pusztítását. Az ember rengeteg kárt tett a fában. Valóságos „csúfot űz belőle“ már hosszú évtizedek 

óta. Pedig a fa hamarabb volt, mint az ember, de ezt a ma embere nem tudja megbecsülni. 

Az új csúcstechnológiák helyett vissza kéne fordulni a régi gépezetekhez. Lehet ezekkel is annyit 

termelni, amennyire épp szükség van. Tudjuk, hogy környezetünk megóvásától függ az emberiség jövőbeli 

élete. 
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Le kellene mondani a „minél több van, annál több kell“ hajszáról, s akkor talán a patakok csobogó 

hangját továbbító vízifűrészek feltámadnának hegyeinkben, és a fülsiketítő zúgás megszűntével 

visszatérnének erdeinkbe az énekes madarak. 

 

Személyes kötődés. Vallomás 

Miért is tanulmányozom én az erdő fáit és a vízifűrészeket? 

Először is, mert életem szorosan kötődik az erdőhöz. Borszéken csupán fél óra járásnyira lakom az 

erdőtől. Kisebb koromban gyakran jártam oda eprészni, virágot szedni. 

Mostanság, ha az utcánkban biciklizek, négy gáter veri fel a csendet. Reggel hat órától este hat óráig 

megállás nélkül zúgnak. Ez pedig azt jelzi, hogy az erdő fogy. Helyükben üres tér marad,amit be se 

ültetnek... 

Gyergyóból hazafelé utazva, a Creangă-tetőt csodálva, jó hogy itt csemetéket látok. Talán lesz ebből 

valami a jövőben… 

 

 
 

***** 

 

Szávuj Szidónia, XII. o. 

Székely Károly Iskolaközpont 

Csíkszereda 

Vezetőtanár: Burus János 

Kis Kolozs és Nagy Kolozs története 

 
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer két testvér. Az egyiket úgy hívták, hogy Kis 

Kolozs, a másikat úgy, hogy Nagy Kolozs. Ahogy a nevük is mutatja, Kis Kolozs volt a kisebb és a 

szegényebb, Nagy Kolozs pedig a nagyobb és a gazdagabb. 

Egy napon Kis Kolozs erdőre szeretett volna elmenni, mert nem volt fája. Nem volt amivel otthon 

tüzeljen. Mert szegényebb volt, mint a testvére, csak egy lova volt. Ez nem bírt el egyszerre sok fát. 

Elhatározta, hogy elkéri testvérétől a hat lovát. Elmegy velük majd az erdőre, és jó sok fát tud hozni. 

Nagy Kolozs csak úgy adta oda a hat lovát, ha Kis Kolozs is oda adja neki az egy lovát, hogy ő is tudja 

intézni a dolgait. Kis Kolozs beléegyezett. Elcserélték a lovakat. Kis Kolozs örvendett, hogy ő is hajthat 

életében legalább egyszer hat lovat. Mondogatta a lovaknak, mintha az ő lovai lettek volna, hogy: „  Csá, 

hat lovam!” 
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Sikerült jól megraknia a szekeret fával. Elindult haza, hogy még sötétedés előtt otthon legyen. Tudja 

visszacserélni a lovakat. 

Útközben találkozott a bátyjával. Ismét mondta, hogy: „  Csá, hat lovam!” 

Nagy Kolozs megharagudott: „  Nehogy még egyszer azt merd mondani, hogy  Csá, hat lovam!”, mert 

megölöm azt az egy lovadat is. De Kis Kolozs mit sem törődve testvére ígéretével, még egyszer mondta, 

hogy:,,  Csá, hat lovam!” 

Ekkor Nagy Kolozs leszökött a szekérről. Lekapta a fejszét. Fejbe vágta Kis Kolozs lovát. Az öccse 

gondolta, hogy nem baj, ha már megtörtént, akkor szépen megnyúzza és eladja a bőrét. Az árán vesz egy 

másik lovat. Így is tett. Megnyúzta és elvitte a bőrt a vásárra. Ott el is adta igen hamar, mert meghallották, 

hogy a lóbőr megmondja mi fog történni a jövőben. Igen sok érdeklődő került. Kis Kolozs annak adta el, aki 

a legtöbb pénzt ígérte. 

Aki megvette, annak elárulta, hogy van egy ember az ágy alatt, aki éjjel kimászik onnan és kirabolja 

őket. Ha hazamegy ne nézze meg, hanem szóljon a csendőröknek. Azok belopóznak a házba, és amikor 

kijön az ágy alól, és el akarja lopni a pénzüket, akkor a rendőrök lecsapnak rá. 

Az ember így is tett. Szólt a csendőröknek. Azok belopóztak a házba. Az ember úgy csinált, mintha 

lefeküdt volna. Elfújta a lámpát. Várt.  

Úgy is történt, ahogy a lóbőr mondta. A csendőrök jól ellátták a tolvaj baját. 

Kis Kolozs annyi pénzt kapott a lóbőrért, hogy hat lovat tudott venni. Örvendett „erőst”, hogy most 

legalább egyenlő a testvérével. De Nagy Kolozs ezt nem hagyta annyiba. Irigyelte nagyon a testvérét. 

Elhatározta, hogy megöli mind a hat lovát. Megnyúzza és ő is eladja a lóbőrt. Ő is tud venni sok lovat a hat 

lóbőr árán. 

Meg is tette. Megnyúzta a lovakat. Kivitte a lóbőröket a vásárra. Kiabálni kezdte: „Lóbőrt vegyenek! 

Lóbőrt vegyenek!” De a lóbőrei nem kellettek senkinek! Addig kiabálta, hogy „lóbőrt vegyenek”, amíg a 

csendőrök is felfigyeltek rá. Gondolták, hogy biztos úgy lopta valahonnan őket. Elvették tőle a lóbőröket és 

jól megverték. 

Kis Kolozs elment az erdőre, hogy bátyjának is hozzon fát, mert annak nem volt egy lova se. 

Meglátta, hogy a rablók egy barlanghoz mentek, ahol nagy kőfal volt. 

Elrejtette a lovakat és a szekeret az erdőben. Visszament a barlanghoz. Elbújt. Várta, hogy mi fog 

történni. Hallotta, hogy a rablóvezér oda megy a kőfalhoz és azt mondja: „  Szezám, Szezám, nyijj ki lelkem, 

ajtócskám!”. A kőfal félrecsúszott. Bementek a rablók, lepakolták a sok kincset és a pénzt. 

Amikor jöttek ki, akkor újra kellett mondani a jelszót, hogy: „  Szezám, Szezám, nyijj ki lelkem, 

ajtócskám!”  

Elmentek a rablók. Kis Kolozs előhozta a lovakat és a szekeret. Ő is mondta a varázsszót,s hát kinyílt a 

kőfal. Bement és felpakolt. Nem sokat, csak annyit, hogy amíg él ne keljen szűkölködnie. 

Hazament és elmesélte Nagy Kolozsnak a jó hírt. Mondta, hogy másnap elmegy és hoz neki fát. De 

bátyja ragaszkodott hozzá, hogy csak ő menjen egyedül. 

Elkérte öccse lovait. Még egyszer megkérdezte a varázsszót, a biztonság kedvéért. Kis Kolozs meg is 

mondta. Még egy szezám magot is tett Nagy Kolozs zsebébe, hogy el ne felejtse a varázsszót. 

Nagy Kolozs megérkezett. Mondta a varázsszót. Kinyílt a kőfal. Mikor bement és meglátta a sok kincset, 

azt se tudta, hogy hívják, úgy elvesztette a fejét a kapzsiságtól. Minden kincset el akart vinni. Közben kiesett 

a zsebéből a szezámmag. Amit észre sem vett. 

Miután mindent összepakolt, és akart indulni, akkor vette észre, hogy a kőfal bezárult. Eleget 

gondolkozott, de nem jutott eszébe a varázsszó. Eleget könyörgött, hogy „nyijj ki drága, kicsi ajtócskám”, de 

a kőfal csak a varázsszóra cselekedett. 

Közben Kis Kolozs lovai hazaértek. Már gondolta, hogy valami baj történhetett Nagy Kolozszsal. Indult 

hamar, hogy nézze meg mi történt a testvérével. 

Közben visszatértek a rablók az újabb zsákmánnyal. Meglátták, hogy Nagy Kolozs ki akarta rabolni 

őket. Rögtön agyonverték. 

Mire Kis Kolozs megérkezett, addigra a rablók már elmentek. 

Van akinek ez csak egy mese, de számomra ez drága kincs. Ezt a történetet még nagytatámtól hallottam, 

aki tíz éve halott. Nem maradt más tőle, csak az emlék és ez a mese. 

 

Mesélő:  
Szávuj József, szül. 1916., megh. 1997. 
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Tamás Lenke 
tanárnő 

Székelyvarság (Hargita megye) 

 

A szekeresség emlékei Székelyvarságon 
 

A XXI. század erdélyi magyar tájegységeinek egyedi szigete a szórványtelepülésből önálló községgé 

alakult Székelyvarság (r. Vărşag), amely annak ellenére, hogy élő múzeumnak tekinthető, fiatal település a 

székelyföldi falvak sorában: idén ünnepli önállósulásának 100. születésnapját. Orbán Balázs monumentális 

munkájában még nem is említi Varságot, de Oroszhegyről írva utal rá: „…e falunak éléskamarája azon 

roppant kiterjedésü havas, mely itt kezdődve, több négyszög mértföld kiterjedésben Gyergyó és Sófalváig 

rug…”
40

  

A varsági szórványtelepülés nem egyik napról a másikra alakult ki, hanem évtizedek, évszázadok 

település-és gazdaságtörténeti folyamataként. A XVII. században léteztek időszakosan használt oroszhegyi 

szállások Varság területén. „Az e havas közötti irtásokat Szállásnak nevezik, itt van mindenkinek havasi 

lakása, pajtája, itt él e falu népe nyáranta, itt legelteti nyájait, itt csinálja téli széna készletét, mert e nép 

főként marhatenyésztéssel foglalkozik, határtalan havasán legelnek szabadon, még télen is, azok a hires 

oroszhegyi fürge lovak…”
41

 - írta a nagy utazó.  

A szétszórt varsági porták előképeinek azok az irtáskaszálók tekinthetők, melyeket az oroszhegyiek 

hoztak létre már az 1700-as évektől kezdődően. Az irtások az 1800-as évek végére benépesültek, amit az 

1891-es népszámlálási adat is megerősít, amely 735 lakost említ. Tamás Jolán, szül. Farkas (1935) ükanyja 

szavai szerint, egykor büntetésül rótták a lakosságra. Így reájuk is, hogy 1 hektár erdőt kiirtsanak és 

felszántsanak a ma Pál Sándor által lakott területen, ily módon növelve a szántóterületet. A község tehát 

Szencsedhez, Pálpatakához, Libánhoz hasonló kirajzásból alakult településsé. Az ide települt lakosságot 

elsősorban az erdő vonzotta. Az adta számára a megélhetést a háztáji gazdálkodás, az állattartás és a 

földművelés mellett. Mivel termékeiket értékesíteni kellett, az igavonó állatok, a tehenek és a lovak tették 

lehetővé a szekeresség kialakulását, ami egyidős lehet a településsel, hiszen ezzel kezdték meg az itteni 

életet, mivel a fa értékesítését nagy területek bejárása által tudták jövedelmezővé tenni. 

Az árucsere figyelemre méltó ága a szekeresség, illetve fuvarozás gyökerei nagyon régiek, de írásos 

dokumentum nincs róla, mivel ez nem szervezett formában, hanem szabad piaci kereskedés formájában 

történt. A szekeresség egyrészt a szükséges áru szállítását jelentette (fuvarozás), másrészt, idővel lassan 

kialakult az önálló vállalkozást űző szekeresek csoportja, akik a maguk termelte vagy vásárolta árut elvitték 

a szomszédos vidékekre, olykor Erdély távolabbi részeire is, ahol nagyobb volt a kereslete a fának. Tény, 

hogy hosszú évtizedeken át a szekeresség nyújtotta a lakosság mintegy 8-10 %-nak a megélhetést. Nagyrészt 

öröklődött is apáról fiúra, mert a kétlovas családba beleszületett fiúgyermeknek  akár szerette, akár nem , 

folytatnia kellett a megélhetésért. A település fekvésénél és elszigeteltségénél fogva a kezdetektől rá volt 

kényszerítve a cserekereskedelemre és a szekerességre. A mindennapi élet megkövetelte, hogy Parajdra 

menjen sóért (amit aztán itt, helyben, a Némáék-féle sótörőn megőröltek), hogy állataikat a vásárokon 

értékesítsék, az állatbőrt feldolgoztassák, méterárut vásároljanak stb. A többgyermekes családoknak jó 

kereseti forrás, illetve kiegészítő volt a faáru értékesítése. Többnyire a merész, félelmet nem ismerő, 

csavargást és betyárkodást kedvelő, a helyhez kötöttséget nehezen tűrő férfiak mestersége volt, de 

mindenképp emberpróbáló, kemény munka.  

Volt, aki kétheti, havi rendszerességgel, megrendelésre, szegődésre vitte az árut, és akadt aki évente 

csak egy-két alkalommal lett szekeressé. Fontos feltétele és kelléke a szekerességnek a jól kúrált húzó ló és 

a jól felszerelt szekér. 

Kezdetben, ami a mai hetvenévesek nagyszüleinek és szüleinek a szekerességét jelenti, úgynevezett 

fakószekérrel (ráf nélküli), tehénnel vontatott szekérrel mentek, ami gyenge vasazatú, faszegekkel 

megerősített, vasráf nélküli kerékkel ellátott szekér volt. A szekér bükk-, kőris- vagy juharfából készült, ami 

erős szerszámfa. A szerszámfát régen a kánikula (július 20 és augusztus 20 között) első péntekén vágták le, 

mivel a népi hagyomány szerint ebből lett a jól kiszáradt tartós szerszám. A fakószekeret kiszorította a 

vastengelyű szekér, ami jóval erősebb volt: vastengelyű, melynek vasazása szakszerű volt, a kerekek a 

tengelyen síkcsapágyhoz hasonló cső segítségével könnyen forogtak. A szekér tartozéka volt a deszkás 

lajtorja, a láncok. A ló tartozéka volt a hám, gyeplő és kantár, valamint a szénatartalékot tartalmazó ún. 

dusza (zsákszerűen megvarrt szénatartó). Általában kétlovas szekérrel jártak. Akkoriban ára volt a lónak is, a 

                                                 
40

  Orbán Balázs: A Székely föld leírása. I. Pest, 1868. 96. o. 
41

 Uo. 
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hámnak is, amit a vásárokon vettek. Már a ’70-es években a jó ló ára 2000 lejnél kezdődött, a hám is került 

egy ló árába, amit helyben Jére Ferenc készített.  

A faárut Székelyudvarhelyre, Korondra, Erdőszentgyörgyre, Kibédre, Makfalvára, Balavásárra, 

Nyárád-mentére, Abodba, Dicsőszentmártonba, Etédre, Magyarandrásfalvára, Szentábrahámba, 

Székelykeresztúrra, Medgyesre szállították leggyakrabban. A faáru tűzifát és építőanyagot, azaz 

koszorúfát, szarvazat fát, talpfát (ún. síper, bükkfából faragott talpfa a vasúti sínek alá) és deszkafélét 

jelentett. A 48 mm-es ún. foszni deszka volt a legkeresettebb, de vittek 24 mm-es colos, 18 és 12,5 mm-es 

ún. háromnegyedes- és félcolos kerítésnek való gyengébb minőségű vékony deszkát is. A tűzifa lehetett ágfa 

vagy hasogatott fa, és ölben mérték (1 öl = 8 űrméter). Az árut pénzért adták vagy búzáért, törökbúzáért, 

borért, ritkábban zöldségért cserébe. Ha készpénzt kaptak érte, hazafele úgyis búzát vásároltak valahol 1-2 

zsákkal (egy zsákba belement 4-5 véka is, 1 véka = 15 kg.), amit, ha útba ejtettek, meg is őrlettek a zetelaki 

malomban vagy itthon a Bálint Vencel, Pál Ferenc, Tifán Ignác vagy Bálint András- féle malomban, ami 

hónapokig biztosította a családnak a kenyeret. A 75éves Tamás Dezső ma is emlékezetesnek tart egy 1947-

es szekérutat, ami édesapjával egy fatengelyű tehénszekérrel Hármasközségbe vitte, ahol egy szekér 

deszkáért cserébe 3 véka búzát és egy kenyeret kaptak útravalóul. Régebb a törökbúza is alapeledel volt. A 

nagyobb családokban reggelire és vacsorára is puliszkát főztek belőle, kevesebbet kapott az apró majorság 

és a hízó állat. Bort főleg tavasszal, húsvétra és a Pál-Péter napi búcsúra hoztak a Nyárád mentéről, aminek 

egy részét eladták, másik részét megiszogatták az erdész cimborákkal és a rendőrrel, aki sokszor szemet 

hunyt a faszállítmány láttán. Bárhová vitték a faárut, az utat mindig éjjel tették meg, vagy kerülő utakon, 

hogy ne kerüljenek erdész, éjjeli őr vagy rendőr közelébe, aki elkobozhatta, feltartóztathatta a szekerest, mert 

nem tudott hivatalos okmányt felmutatni a szállítmányról. A deszkának való gömbfát az Oroszhegyi 

Közbirtokosságtól lehetett beszerezni, mivel 1923 előtt a varsági tanyafalu nem rendelkezett erdőterület 

tulajdoni jogával. A községben 1923 - 1949 között az erdők a közbirtokosság felügyelete alatt álltak. Ennek 

tagjai a jogok arányában évente kaptak bizonyos mennyiségű fát, amit vízifűrészen kivágtak és eladtak. Volt, 

akinek nem volt erdeje, de a saját kaszálóján lévő fákból bélyegeztek évente, és azt adta el. Mások kijátszva 

az erdészt vagy együttműködve vele, fára tettek szert, és azt értékesítették az „alföldi” családoknál. A ma 

még élő egykori szekeresek emlékezete szerint a szekeresség virágkorát 1950 - 1989 között élte, annak 

ellenére, hogy a községben magán mezőgazdasági tevékenység folyt, nem volt kollektivizálás. 1949-től 

pedig megkezdődött az állami fakitermelés is. Az államosítás után a vízifűrészeket felszámolják. Betiltják 

a gömbfa feldolgozást. Ekkor térnek rá a gazdaságokban a kézi fűrészek, ún. fingó gatterek használatára, 

melyek hagyományos kézi fűrészek voltak, hosszú, mintegy másfél méteres fűrészlappal, ami csak egy 

irányba vágott. Az állványra tett meghámozott farönköt nehéz volt vele elvágni. Népies nevét a 

munkafolyamatban felvett favágó testtartásáról kaphatta. A szekeresség és az örökös vásáros jelenlét által a 

varságiak folyamatosan találkoztak a korszerű technikákkal, újszerű módszerekkel, a munkát megkönnyítő 

és nagyobb jövedelmet biztosító lépésekkel is. Az 1960-as évek végén az akkori termelő szövetkezetekből 

vásároltak gépeket, azokkal növelték a termelést: a Hoffer-féle traktorokkal működtették a cirkulát 

(körfűrészt) és a cséplőgépeket is. Az egykori fatengelyű, illetve vastengelyű szekeret kiszorítja a 

gumikerekű szekér (gumirádés), aminek nagy része vasból van, gumikerekű és golyós csapággyal van 

ellátva. Péter (Német) János egyike volt azon szekereseknek, akik fogékonyak voltak a hasznosra és újra. 

Egy szászrégeni őszi vásár alkalmával az 1960-as évek elején az elsők között vásárolta a Marosvásárhelyen 

készített gumikerekű szekerét, ami gyakorlatiasabb, nagyobb teherbírású volt a régieknél. Neves 

szekérkészítő kerekes mester volt a községben néhai Péter Tódor Márton és Pál Imre, ma egyedüli 

szakembere Tódor Mihály. 

Mivel Varságra csak 1963-tól jár menetrendszerű autóbusz Székelyudvarhelyről, így addig gyalog vagy 

szekéren közlekedtek. Az árucsere lebonyolításában fontos szerepe volt addig is, akárcsak ma, a vásároknak, 

melyek lehetővé tették az egymástól eltérő természeti adottságú és fejlettségű vidékek termékeinek 

kicserélését, ugyanakkor a vásárhelyek hírszerzésre, viselkedésformák, szokások megismerésére is 

lehetőséget adtak, sőt szórakozást is kínáltak. A varságiak a vásárokon, főleg Gyergyószentmiklóson a 

szombati piacon értékesítették a 6-8 hetes malacokat, aminek ára az 1950-es években 25 - 50 lej volt, később 

200 - 300. Ez egy lakodalmi ajándékpénznek felelt meg, ami ma sem változott, 120 lej a szokásos 

ajándékpénz, ami ma is egy malac ára. Ugyancsak a vásárokon eladták vagy elcserélték a lovas gazdák 

jószágaik. A korondi, parajdi és hodosi vásáron sovány, leromlott lovakat cseréltek pótlással, vagy 

vásároltak, amelyeket aztán 3-4 hónap alatt felhizlalva jó nyereséggel ugyanott értékesítettek. Egy-egy 

felhizlalt lovon egyhavi állami fizetést nyertek. A közbirtokosság idején rendszeres heti piacok működtek a 

környéken: Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Korondon, Székelykeresztúron, 

Nyárádremetén, Régenben, Hodoson, Marosvásárhelyen, ahol a varsági szekeresek is jelen voltak. 
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Csebret, kádat is gyakran vittek a vásárokba, főleg ősszel a nyárádszeredai vásárba (Károly Gáspár, Dénes 

János és Árpád, Faludi Áron, Péter Jenő, Lőrinc László, Jakab Imre). A vásárokba gyakran széna közé rejtve 

vitték a deszkát. A vékony deszkát szállították legtöbben, ami kevésbé volt drága, de szükségszerű volt a 

padoláshoz és kerteléshez. Ezzel  kevesebb volt a kockázat. Már útközben eladták libáért, kecskéért, borért 

cserébe. Erről maradt fenn a szólás, hogy „Akinek nincs félcolos deszkája, nem iszik bort Nyárádszeredába”. 

Ugyancsak a vásárokon vették egykor a textilárut, az ingnek valót: a gyolcsot, teniszparkétot, kartont, 

bársonyt, főleg Gyergyóban, ami örmény kereskedői és a vasút által nagyobb választékot nyújtott. Ide menet 

a szekeresek tűzifát és szenet vittek, ritkábban almát eladásra. Jövet pedig szalmát hoztak. 

Gyergyócsomafalvára és Székelyudvarhelyre vitték kiérlelni az állatbőröket, amelyeket nem adtak el, 

hanem a családtagoknak ruhát és lábbelit készítettek belőle. A kicsávázott juhbőrből bundamellényt (lajbit , 

kabátot készíttettek, a marhabőrből cipőtalp, a borjúbőrből  krómmal cserzett bőr, az ún. bokszbőr, belőle 

kabát és csizma-felső készült, később már varsági cipészek által (Jakab Samu, Zsombori Károly, Bálint 

Péter). A vásárok fontosak voltak és ma is azok a varsági embernek, aki a rossz útviszonyok miatt ma is 

viszonylag elszigetelt. A vásárok segítettek és segítenek az emberi egymásrautaltság, a sorsközösség 

tudatosításában. 

Mivel 1990 óta nemcsak a szekeresség nem él, de a szekeresek is elmentek békésebb utakra, így csak 

néhány még élő szekeresnek az elbeszéléséből tudhattam meg, mit hallottak szüleiktől, nagyszüleiktől, mire 

emlékeznek ők maguk vissza. Az első szekeresek névtelenek maradnak, de fiaik, unokáik bizonyára 

büszkék a szekeres őseikre. Ilyen volt Tifán (Bota) Gáspár, id. Józsa Gáspár, Magyari László, Péter 

(Német) Áron, Fábián József, Demeter Sándor, Tifán Márton, Major Dénes. A ma még élő szekeresek, 

akik hírvivők lehetnek egy már nem élő mesterségről, a következők: id. Tifán Ágoston, Demeter László, 

Bálint Benjamin (Béni), Fábián Lajos, Pál Ignác, Péter Péter és László. 

Hitelesebb, ha a szekeres maga szól egy letűnt kor évtizedeinek megpróbáltatásairól, élményeiről. 

Beszéljen hát egy illetékes szekeres, aki nem a szekerességből lett nyugdíjassá; valamint egy hatvanéves 

vásári emléket idéző, sokgyermekes családból való leánygyermek: 

 

Bálint Benjamin (Béni), szül. 1936 

„Háromgyermekes családban nőttem fel. Édesapám fuvaros ember volt. Lótartó gazda, akinek 

alapmestersége a földművesség volt. A szekerességet már a katonaság előtt, 1954-től megkezdtem, amikor 

még vízifűrészek működtek a Tartod vára alatt és a Tóca-féle fűrész. Katonáskodásom után, 1959-ben, 

gyalog bementem Udvarhelyre, ahol valamennyit dolgoztam a Lemn-Metal-nál, majd hazajöttem fuvarozni. 

Leszerelésemkor a vízifűrészek már nem működtek, hanem kézi gájterrel vágtuk a deszkát. 1960-ban 

megnősültem. Vettem egy egyhengeres 6-8 lóerős favágó gépet, amit felszereltem cirkulának, s azzal 

vágtam a deszkát. A deszkát a feleségemmel vágtuk ki, a szekeret egyedül raktam meg. A deszkát Kibédre, 

Makfalvára, Kis-Kedére, Nagy-Kedére, Balavásárra és Szentdemeterre vittük. Ott értékesítettük, mert 

ott volt rá kereslet, fennebb nem vették meg. Az erdőben kiszáradt fákból vágtuk az anyagot, főleg colos 

deszkát. Általában egy- másfél köbmétert vittünk, máskor szarufát, gerendát, ami meg volt szegődve. Ha 

nem, úgyis eladtuk. Egy köbméter fáért 1300-1500 lejt kaptunk, ami kiegészítette a mezőgazdasági 

jövedelmet. Itthon gazdálkodtunk, ami azt jelenti, hogy egy kecskével kezdtük az életet, aztán lett egy fejős 

tehén, majd kettő-három is. Később a 70-es évektől már szerződött borjút is tudtunk hizlalni, aminek 

kilójáért akkor 7 lejt fizettek. Nem volt sok, de egyszerre kaptuk kézhez és egy négyszáz-ötszáz kilós borjúra 

azért jó pénzt kaptunk! Akkoriban háznál nem lehetett borjút vagy tehénfélét levágni. Az állam bevette, és 

ha nem is fizetett sokat, mégis több volt a semminél. Ezek árából tudtuk taníttatni a gyermekeinket. 

A szekereskedés nem jelentett teljes foglalkoztatást, mert megélni se lehetett belőle. Az öregkori 

nyugdíjra is gondolni kellett. Így aztán 1974-ben beálltam egy kisipari termelőszövetkezet itteni 

leányvállalatába. Az erdőket a 70-es években már egyre jobban védték. A fa szállítása egyre nagyobb 

reszkirt jelentett. A rendőrök mindenütt feltartóztattak, megbüntettek a szállítmányért. A deszkát nem 

szabadott hosszába csak keresztbe vágni, tűzifának. Így loptuk, ahogy lehetett, amíg érdemes volt. 

Sokat jártam egyedül, főleg az elején, mert bennvalót vásároltunk a feleségemmel 1972-ben, és ki 

kellett keresni az árát, ami akkor 94 000 lej volt. Egyszer, amint egyedül mentem, Szovátán, a nagy úton állt 

a rendőr. Úgy elhajtottam, hogy nem ért utol. Behajtottam az első mellékutcába. Ezért is kellett örökké 

kerülő utakon, mezőkön menni, hogy ne találkozzunk a törvény emberével. 

Vásárba nem mentünk soha, bár csoportosan is jártunk, de ott elkobozták volna a fát. Éjjel mentünk 

örökké. Amikor Parajdra értünk éjfél körül, ott, amíg a lovak ettek, valakit előre küldtünk, hogy 

kifürkésszük az ellenséget. Reggelre örökké leértünk Kibédre, Makfalvára. Ott mindenkinek volt ismerőse. 

Ki-ki annak az udvarára állt be, ahol az anyagot hagytuk. Készpénzben fizettek. Ritkábban törökbúzát, búzát 
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vagy bort adtak cserébe. A szekerességet szeretni kellett. Hozzáállást igényelt. A családnak is mellé kellett 

állni, mert 2-3 nap amíg odavoltunk, itthon rendezni kellett a gazdaságot és a családot. Olyan is volt, hogy 

odalent, az „alföldön” mezőgazdasági munkát vállaltunk, ganéztunk, szántottunk, tűzifát hordtunk, 

törökbúzát szedtünk s hazaszállítottuk, amiért cserébe napszámot kaptunk: pénzt és törökbúzát. Általában 

havonta két-három alkalommal jártunk szekerességbe. Attól függően, hogyan tudtuk előállítani az anyagot 

és az itthoni mezőgazdasági munka mennyire foglalt le. Egy alkalommal egylovas szekérrel indultam 

Siklódra. Sófalváról kifele menet, Szilidi Náci( Pál Ignác), aki szintén velem volt, lemaradt. Én pedig 

mentem tovább Kibédre. Amikor beértem az Egresbe, akkor a híd el volt zárva két sövénnyel, hogy senki ne 

menjen rá, mert elmosta egyik felét az eső. Én leszálltam a szekérről, hogy szemügyre vegyem a holdvilág 

fényénél. Akkor vettem észre a vízmosást. A hídnak nem volt meg az egyik sarka. Valamikor éjfél előtt 

lehetett, még gyalog se lehetett rámenni. Más átkelőhely a környéken nem volt. Cselekedni kellett. A 

szekérről a deszka felét leszedtem. A híd túlsó felének a beszakadt részét a deszkával bepadoltam. A lovat 

kifogtam, átvezettem rajta. Megköttem, nehogy elmenjen. A szekeret én magam áthúztam. A deszkát 

visszaraktam, megköttem. Amint végeztem, odaért egy pásztorember. Azt kérdezte, hogy én „   ugyanbiza, 

hogy jöttem itt át?  Azt válaszoltam, hogy felültem a szekérre, a lovakat jól megkergettem, a szekér pedig 

átszökött a szakadékon. Erre az ember ámuldozva azt felelte, hogy:  Hiába, ilyen a felvidéki székely ember, 

nem fél semmitől! 

Én az ijedtségemet aztán Madaras Péter kibédi asztalosmester alföldi borával csillapítottam.” 

 

Tifán Erzsébet, szül. 1935 

„1947-ben, valamikor iskolakezdés előtt, egy kétlovas szekérrel kora hajnalban indultunk édesapámmal 

a nyárádszeredai vásárba. Utunk a Fűrész útján, a vár alatti fűrésznél, a Kecseti Ház felé, a Halászok 

útján át vezetett a korondi hegybe. A szekér csak félig volt megrakva, hogy ne legyen túlterhelve. A terű 

másik felét előző nap édesapámék kivitték a hegybe egy ismerőshöz, aki szemmel tartotta. Ott másnap 

felrakták a deszkát a szekérre, addig a lovak ettek. Megkötötték csaptató lánccal, utána az oldalába feltették 

a deszkás lajtorját, s akkor beletették a surdét, amiben sarjú volt a lovaknak útravalóul. Előtte volt egy 

ülésféleség, arra ültünk édesapámmal. De az eső innentől Nyárádszeredáig vert. Útközben Sóvárad 

végében, a hágó előtt, estefelé pihenőt tartottunk, a Fogadónál. Ettünk mi is, a lovak is, úgyhogy másnap, 

szerdán reggelre kellett odaérni a vásárba, a heti piacra. A deszkavásár csak részletekben történt. Egy-egy 

vevő vásárolt 2,5,10 szál deszkát, főleg gabonáért cserébe. Pénzért is vettek a gabona árfolyamának 

megfelelően, a gabonát vékájában mérték. Ott, édesapám szerint, a gabonának örökké volt kereslete, de ha 

nem kelt el, akkor ismerősnél hagyták a faárut. Az értékesítette a következő menetelig. Aztán a hosszas 

vásár közben a pokrócokat megszárítottuk. Vendéglőben megebédeltünk. Bevásároltunk zöldségből és 

gabonából. Valamikor délután indultunk haza. Magyaroson az ismerősök megint megetettek. Reggelre már 

Szovátára értünk, ahol egy másik ismerős asszonynál a lovakat kifogtuk. Az udvaron megetettük. Mi is 

pihentünk elnyújtózva egy kicsit. Amikor kivirradt, indultunk hazafelé. Kovács Samuéknál Felsősófalván is 

megpihentünk. Sófalvától a Só útján jöttünk tovább, mert itt rövidebb az út. Délután 2-3 órára értünk haza. 

Édesanyámnak a kenyérnekvalót újságoltuk örömmel. A testvéreknek babapogácsát, csikópogácsát és 

csavaros cukorkát hoztunk vásárfiába.  

Nyolcan voltunk gyermekek. Közülünk négy leányka. Édesapám mindegyikünket elvitt a vásárba. 

Nemcsak azért, hogy elkísérjük és felvigyázzunk, de hogy lássunk és tanuljunk is valamit.” 

Adatközlők: 

Bálint Benjamin, szül. 1936, Tisztás 

Demeter László, szül. 1931, Bagzos 

Özv. Józsa Gáspárné Margit, szül. 1948, Tisztás 

Pál Ignác, szül. 1934 , Tisztás 

Péter János, szül. 1951, Tisztás 

Péter Péter, szül. 1945, Központ 

Tamás Dezső, szül 1932, Központ 

Id. Tifán Ágoston, szül. 1945, Tisztás 

Özv.Tifán Ignácné Erzsébet, szül. 1935, Központ 

Vas Vencel, szül. 1968, Bagzos 

 

Szakirodalom: 

Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest. 1982. 

Miklós Zoltán: Erdélyi falvak-modernizációs pályák. Korunk. 2006. június. 
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Ravasz Ákos 
egyetemista (II. év) 

Csíkszentkirály, Hargita megye 

 

Vitos Antal orosz fogságának története 
 

1943. október 5-én behívót kaptak az 1922-ben született 

csíkszentkirályi legények, köztük Anti bácsi is. Gyergyótölgyesre kellett 

bevonuljanak, Szentkirályról összesen haton: Udvari Ferenc, Salamon 

Ferenc, Vitos Jenő, Csiszer Ferenc, Ravasz Lázár és Vitos Antal. A 

vasútállomásra az akkor újonnan alakult rezesbanda tagjai kisérték ki a 

legényeket. Anti bácsi a II. zászlóalj tagja volt Borszéken. A laktanya 

Bélborban volt. „Miután megtörtént a kiképzés, egy évig, mint katona, 

magyar honvéd szerepeltem” – tette hozzá Anti bácsi.  

1944. szeptember 14-én a Vit-havason az oroszok bekerítették a 

magyarokat. Itt esett fogságba Anti bácsi is többi társával együtt. A 

frontról Románba vitték, ahol megtörtént a nyilvántartásba vevés. 

Marhaszállító vagonokba rakták a foglyokat. A lelakatolt vagonokból a 

végállomásig nem engedtek ki senkit. A végállomás Arkhangelsz volt. 

Az út tizennyolc éjjel és tizennyolc nap tartott. Egy vagonba 29-30 

ember volt, Szentkirályról éppen ennyin. A hosszú és keserves út 

folyamán sós halat és szárított kenyeret kaptak és néha egy-egy 

állomáson vizet is. Anti bácsi elmondása szerint olyan is történt, hogy az egyik vagonnak felszedték az alját 

a foglyok és elmenekültek. Sok olyan fogoly is volt, aki már másodszor esett fogságba. Mikor orosz területre 

értek Balló József és Bartis Mihály, ugyancsak csíkszentkirályi foglyok, észrevették a vagon oldalán lévő kis 

lyukon, hogy ezt a vasútvonalat még ők készítették az első világháború idején.  

Mikor megérkeztek Arkhangelszbe leszállították a foglyokat a vagonokból. Hajóval vitték tovább egy 

szigetre, amelyet az Északi-Dvina vize határol két oldalról. A hajóút során voltak olyanok, akik a nagy 

szomjúságot már nem bírták. Ittak a szennyezett, sós vízből, saját halálukat okozva ezzel. A szigeten volt a 

láger, amely fabarakkokból állott, drótkerítéssel körülvéve. Mindvégig áram alatt volt. Éjjel-nappal két 

katona portyázott a kerítés körül. A szökés egyszerűen lehetetlen volt.  

A legelső nap a foglyokat brigádokba osztották, majd mindenki ment a munkapontra, ahol naponta nyolc 

órát kellett dolgozni. „Olyan is volt, hogy 55-60 
0
C-os hidegbe kellett dolgozni. Igaz ilyenkor csak négy órát 

naponta” – tette hozzá Anti bácsi. Mindenkinek posztóruhát adtak. Fókazsírral kellett kenniük az arcukat és 

kezüket a nagy hidegben. Voltak akiket bányákba vittek, gyárakba, mások pedig a fatelepen dolgoztak. A 

fatelepen az arkhangelszki papírgyárnak készítették elő a nyersanyagot. Anti bácsi is itt dolgozott egy évet, 

de miután a szokatlan körülmények és a kevés étel miatt legyengült, ezért áthelyezték a konyhára. Itt volt 

egészen szabadulásáig. Huszonegyen voltak a konyhán, a főszakács Csutorás Gergely kaposvári magyar 

fogoly volt.  

   
 

Akiről az orvosok megállapították, hogy gyenge, már nem alkalmas a munkára, azt áthelyezték a 

betegosztályra, felépüléséig.  

Az első évben hastífusz-járvány ütötte fel a fejét a táborban. Ekkor sokan meghaltak. „Olyan reggel is 

volt, amikor húsz-harminc embert vittek eltemetni. Télen csak ideiglenesen temették el a hóba a foglyokat. 
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Nem volt koporsó, még csak nem is ruháson temették a foglyokat, hanem pucéron, mert szükség volt a 

ruhára. A nagy hideg és fagy miatt egyszerűen nem tudtak gödröt ásni. Tavasszal, olvadáskor aztán gödröt 

ástak és eltemették, mint egy kutyát”  emlékezett vissza Anti bácsi. 

Éheztek a foglyok. Kevés volt a porció, de sok a munka. Olyan is volt, aki étlen halt meg. Rá voltak 

kényszerülve a foglyok, hogy bármit megegyenek: csihányt és más ehető növényeket is. A rövid, három 

hónapos nyáron csak a káposzta és a pityóka termett meg. A hosszú télen sötétség volt, lámpafénynél kellett 

dolgozni. 

A lágert a foglyoknak elhagyni nem szabadott, csak amikor munkára mentek. Anti bácsinak ez a 

lehetőség is megadatott, ugyanis szakácsként volt kilépőjegye. Egy párszor volt lehetősége a városba is 

kimenni, a táborparancsnok révén, ugyanis jól beszélte az orosz nyelvet, tudott értekezni vele, velük. 

A fogság 1948. októberében ért véget. Kiadták a parancsot, hogy a foglyokat haza kell engedni. Az 

erdélyiek - mintegy háromszázan jöttek el utolsónak -, mivel hazahozatalukat sem a román, sem a magyar 

kormány nem kérte. „Tehervagonokban jöttünk egészen Focşanig, innen, pedig a szentkirályi 

vasútállomásra. Pontosan pityókaszedésre értem haza. Miután hazaérkeztem, az akkori aktivisták be akartak 

szervezni kommunistának, mondván, hogy én sokat láttam és hallottam az ottani virágzó kommunizmusról. 

Én csak annyit mondtam nekik, hogy ha ti is ott lettetek volna a fogságban  a paradicsomban , akkor itt 

most nem szerveznétek engemet be kommunistának” – mondta elgondolkodva. 

Községünk vezetősége 2004-ben ünnepséget szervezett a még élő és elhunyt háborús veteránok 

tiszteletére. Emléklapokat osztottak ki, elismerésül a hazának és a szülőföldnek tett áldozatos védelméért. 

 

 
 

„ 1946. Vitos Antal és a fogoly barátai    Szentkirályiak” 
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Gergely Sándor, VII. o.  

Általános Iskola, Kányád (1985) 

Hargita megye 

Vezetőtanár: Lőrincz József 

„Megismerni és ismertetni…” 
Székelydálya (r. Daia, Hargita megye) helyföldrajzi nevei 

 

Szókratész, ókori gondolkodó véleménye volt, hogy a legnehezebb önmagunkat megismerni. Mégis 

falum helyföldrajzi neveink kutatásával most arra vállalkozom, hogy ezt a nehézséget leküzdjem. Jánosfalvi 

Sándor Istvánra, szülőföldem  leírójára gondolok, aki így bíztatott: „Igyekezz hazádnak azon keskeny körét, 

ahol születtél, vagy ahol lakol – bármilyen is az – megismerni és ismertetni!” Örülök, hogy a szüleimtől, 

nagyszüleimtől való kérdezősködés folytán közelebb kerülhettem szülőföldemhez, jobban megismertem  

eleink életét, gondolkodásmódját, nyelvét, lelkületét. 

A helyföldrajzi nevek falum népének emlékezetébe vésett értékes dokumentumok. 

Így osztályoztam őket: 

1. A régi falu gazdasági életére vonatkozó nevek: 

Alszegi kendereskert, Felszegi kendereskert, Bereck-kapu, Egyes, Pityókakert, Vásárkert, Szérűkert, 

Iskolakert, Szőlő oldal, Malom oldal 

Megtudtam, hogy a Hármashatár mellett (szántó, legelő, ugar) a falu két végéhez közel a ruházkodáshoz 

szükséges kenderrost megtermelésére külön területet biztosítottak a falu közös birtokából. Azt is megtudtam, 

hogy a falu területe és a szántó, legelő, ugar külön voltak kerítve, úgy védték a vetést a kóbor állatoktól. A 

falu belterületéről csak néhány kapun lehetett kijutni a határra, egyik közülük a Bereck-kapu lehetett. Az 

Egyes nevű határrészen veteményes parcellák lehettek. A többi nevek magukért beszélnek. 

2. Helyzetre utaló nevek: 

Akácok köze, Bágyi-patak, Bágyi széj, Erdő ajja, Falu előtt, Fűz köze, Nyáros ajja, Temető oldal, 

Alsókert 

3. A hely ( volt) növényzetére utalók: 

Bükk-tető, Kecskés-csere, Magyarós, Nyáros ajja, Szőlő oldal, Szénás völgy 

4. A rájuk jellemző, rajtuk, mellettük levő jellegzetességekről elnevezett dűlők: 

Hideg kút, Hidegség, Kicsi-patak, Körti-patak, Köves domb, Kútfeje, Káváskút, Malomkert, Medveszeg, 

Ravaszlik, Tókert, Nagyút,  Belső út, Külső út 

5. Felszínformára utalók: 

Kerek domb, Bükk-tető, Vőgy, Szénásvőgy, Nagyvőgy, Szomor-hágója 

6. Tulajdonosról elnevezett:  

Nagy-loka, Nemesasszony-dűlője, Udvari-kert, Német-kert, Bolya-kert, Zakor-kert 

7. Családnevekkel más kapcsolatban lévő nevek: 

Lajos-kút, Csomor-szoros, Gergő út, Sándor utca, Bolya-kútja, Dóka-kútja 

8. Helytörténeti jellegű:  

Hámashegye, Csákfala 

9. Nyelvi vallomás értékű: 

Küpü (’kiskút’ - nyelvjárási), Ravaszlik (ravasz, régen ’róka’ – nyelvtörténeti), de a többi elnevezések is 

beszédesek e szempontból. 

 

 I.  A dűlőnevek magyarázata: 

1.) Alszegi kendereskert: azért hívják kendereskertnek, mert régen kendert termeltek ott 

2.) Akácok köze: ezen a helyen van három akácsor, és a köztük levő hely szántóföld, amelyben 

búzát, árpát termelnek 

3.) Árvát: régen nagy esős idő volt és kiáradt a gabona 

4.) Bágy-patak: ez a patak Bágyból (település) folyik, a dályai határon keresztül. A körülötte levő 

dűlő 

5.) Bágyi széj: a bágyi határral szomszédos 

6.) Bereck-kapu:  ott a faluba a ki-bejárás egyik kapuja volt 

7.) Bükk-tető: azt a hegytetőt régen bükkerdő borította 

8.) Ebédbérce: valamikor ott, azon a helyen ebédelhettek áthaladtukban 

9.) Égei mező: Ége (település) határával szomszédos 
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10.) Egyes: veteményesként használták, minden évben felszántották és bevetették. Egyéni 

parcellákra osztották 

11.) Erdőalja: az erdő alatt van 

12.) Falu előtt: azért hívják úgy, mert a falu előtt van 

13.) Felszegi kendereskert: a felszegiek kendert termeltek ott 

14.) Füvenydomb: füvenyt (homokot) bányásznak onnan 

15.) Fűz köze: két füzes patak között terül el 

16.) Gyűrűs oldal: valamikor elsüllyedt, martos maradt, kör alakban 

17.) Hámashegye: amikor mentek a háborúba, ott hámozták fel a lovakat 

18.) Hegy: a falutól egy távolabbi domb 

19.) Hegyrehágó: nehezen járható, hegyes hely 

20.) Hégató: nagyon meredek hely, szekérrel nehezen lehet közlekedni. Ha itt hógattak-hégettek, 

visszhangzott, az erdő visszaverte a hangot 

21.) Hideg kút: van ott egy kút, amelynek hideg vize van 

22.) Hidegség: hideg hely, nem terem meg ott a gabona 

23.) Kecskés-csere: régen erdős hely volt, kecskék legeltek rajta 

24.) Kerekdomb: kerek alakú domb 

25. Kicsi-patak: egy kicsi patak folyik keresztül rajta 

26.) Körti-patak: régen körtefák voltak ott, patak szelte át 

27.) Kövesdomb: építésre használható kő található ott 

28.) Kútfeje: címentkarikás kút van rajta 

29.) Káváskút: ezen a helyen volt egy káváskút 

30.) Magyaró: nagyon sok mogyoróbokor van ott 

31.) Malom oldal: vízimalom volt ott 

32.) Medveszeg: régen ezen a helyen medvék tanyáztak 

33.) Nagy-loka: régen Nagy István tulajdona volt 

34.) Nagyvőgy: két hegy közötti árok, vőgynek nevezik. 

35.) Nemesasszony-dűlője: „Ugronné ment arra kocsival és a kocsi feldőlt”. Egy nemes asszony 

birtoka volt. 

36.) Nyáros ajja: nyárfás erdővel határos 

37.) Pityókakert: jó pityókatermő hely 

38.) Poklosüllő: „vadregényes táj” 

39.) Ravaszlik: rókák tanyája volt 

40.) Rét-patak: az erdőből folyik, egy réten vág keresztül 

41.) Szénásvőgy: jó szénát termő táj 

42.) Szőlő oldal: régen szőlőt termeltek ott 

43.) Temető oldal: a temető mellett van, ma szántóföld 

44.) Tészakadó: ahol elakadt a teheneknek a teje, a nehéz igavonástól 

45.) Völgy: jó ivóvizű szénás hely. 

 

II.  Kertek 

Bató-kert: Bató Józsefé volt 

Bolya-kert: Bolya Sándoré volt 

Bori-kert: tulajdonosa Szabó Borbála volt 

Falukert: a falu mellett van 

Iskolakert: az iskoláé, csemetéket ültettek belé. Én, Gergely Sándor, 13 éves tanuló (1985-ben) 

ültettem belé iskolatársaimmal almafa csemetét 

Német-kert:  német származású emberről nevezték el 

Malomkert: régen malom volt ott 

Tókert: vizes hely, jó tó volt ott, régen fürödtek benne a gyermekek 

Szérűkert: gabonát cséplő telep 

Szilágyi-kert: Szilágyi nevű tulajdonosé volt régen 

Udvari-kert: régen egy uraság kertje volt 

Vásárkert: amelyben régen vásárok folytak 

Zokorjás-kert: Zokorjás Sándoré 

Béres-kert: Béres Istváné volt 
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Bongor: bokros hely, ennek az mondták, hogy „bongor” 

Alsókert: a falu alsó felén volt, ma is ott van 

Bakó-kert: Vinci Balázsé volt 

Csentő: Gergely Sándoré volt. 

 

III.  Utcák 

Alszeg, Belső ucca, Bereck-kapu, Csákfala, Csomor-szoros, Fesszeg, Gergő út, Gólica-szoros, Külső út, 

Nagyút, Sándor ucca, Szomor-hágója. 

 

IV.  Kutak 

Bolya-kút, Csománé-kút, Dóka-kút, Falukútja, Gráncsa-kút, Istállókútja, Kerekes-kút, Korcsomakútja, 

Lukács-kút, Orbán-kút, Vőgykútja, Pap-kút, Irodakútja, Szemete-kút, Hideg kút, Lajos-kút. 

 

 

 
 

Ember alakú falum megismerése segíti emberré válásom! 

 

 

Adatközlő:  
Gergely Sándor, édesapám, szül. 1930 

Gergely Ilona, édesanyám, szül. 1935 

 

 

***** 

 

Csáki Ferenc, XII. o. 
Székely Károly Iskolaközpont 

Csíkszereda 

Vezetőtanár: Burus János 

 

Ragadványnevek Csíkajnádon 
(Csíkszentmihály község, r. Mihăileni,  Oldalcsík, Hargita megye) 

 

Azokat a névelemeket, amelyeket a hivatalos kereszt- és családneveken, valamint a beceneveken kívül az 

emberek adnak egymásnak bármilyen szándékkal ragadványneveknek nevezzük. A ragadványneveknek 

megkülönböztetjük a hangulatát (közömbös, gúnyos, kedveskedő) és funkcióját (szólító, említő). Ősi emberi 

tulajdonság elnevezni az embereket valamilyen sajátosságaik alapján. Már a Bibliában találkozunk 

ragadványnevekkel. Júdás árulása és öngyilkossága után újból tizenkettőre egészítették ki a tanítványok 

számát, s az egyik jelölt József volt, akit Barnabásnak is hívtak, meg Justus néven is emlegették, ami 

igazságot jelent. 

A család- és keresztnév hivatalos névformává vált ugyan, de nem sokáig tölthette be azonosító szerepét, 

mert a leszármazás, névöröklés révén egy-egy zártabb közösségen belül nagyon megszaporodtak az azonos 

családnevűek. Például Ajnádon a lakosságnak fele három családnevet használ: Bilibók, Sipos és a Szőcs. A 

keresztnevek sem túlságosan változatosak egy-egy faluközösségen belül. A ragadványnevek egy része 

torzító, karikatúraként láttatja velünk a személyt. Testi vonásokra utal a Görbe Antal, aki a görbeségére 
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kapta a nevét, Pocegér Zoltán, mert hosszúkás az orra, mint az egérnek, Pamacs Antal, mert kecskeszakálla 

van, Csonka Zsuzsa, mert hiányos a testrésze. 

Természetesen nem csupán kisebb falvakban, hanem miden zártabb közösségben kialakulnak a 

ragadványnevek. A különböző csoportokban más és más névcsoportok alakulnak ki, válnak gyakoribbakká.  

A ragadványnevek hihetetlenül változatosak, sokszor szellemes gondolattársításokat mutatnak. A falusi 

ragadványnevek élesen támadó, gúnyos hangulatúak, másutt oly sokáig öröklődnek, hogy eredeti jelentésük 

elvész, nem lehet őket kinyomozni. Néhol a szülőkről, nagyszülőkről adnak neveket, másutt testi 

tulajdonságukról, szavajárásból, eseményekről merítenek szívesebben. 

 

1.1. Általános külső benyomás alapján adott ragadványnevek 

Ce frumos
42

 Jani (Szőcs János): szép volt, jó megjelenésű 

Cibok (Bilibok Imre): örökké a kezében volt egy darab kenyér 

Cuni (Sipos Mihály): nőcsábász volt 

Csinos (Erőss Ibolya): szerette a férfiakat 

Kisokos (Antal Árpád): okoskodó, tudóskodó ember 

Laff Mari (Koncz Mária): kényelmes, lusta nő 

Lepke Mari (Lukács Mária): hetyke, billegő menésű 

Lepke Zolika (Fénya Zoltán): billegős menésű 

Pipás (Rácz János): pipa volt a szájában örökké 

Szarika (Bilibok Antal): mindig fukar volt 

Szenes Csutak (Kovács Veronika): mindig mocskosan járt az utcán 

Tütü (Rácz József): sokat kürtölt az utcán 

Vadrendes (Bilibok Rozália): mindig fejetlenül cselekedik 

1.2. Termet, alkat, testmagasság 

Butélia (Bilibok Erzsébet): termete kicsi, tömzsi méret, akárcsak egy butélia (aragázpalack) 

Csöplin (Kósa István): olyan az alkata, mint „Csöplin”-nek (Chaplin) 

Kicsi Koncz (Koncz Imre): a legkisebb „növetelű” a Konczok közül 

Pici (Mihály Levente): alacsony a termete 

Petre Roman (Simon András): olyan a termete, alkata, mint Petre Roman politikusnak 

1.3. Hajszín 

Kormos (Kerekes Julianna): haja, szeme fekete 

Vöröshadsereg (hajuk vörös): többen vannak testvérek 

1.4. Testrészről átlagos elütő volta 

Bogyán Laci (Fénya László): nagy a feje, kicsi a teste 

Bundi Zoli (Bőjte Zoltán): telt, kövér ember 

Csonka Zsuzsa (Antal Zsuzsanna): félszeg az egyik karja 

Gezder (Szőgyör Illés): soványságára mondták 

Hűje Ibi (Nagy Ibolya): idegbetegségétől kapta 

Kopac (Sipos József): nincs haja 

Sánta (Fénya Károly): egyik lábával félszeg 

Paplanné (Bartis Mária): erősen kövér 

Pocegér (Erőss Zoltán): hosszúkás az orra, mint az egérnek 

Vaktyúk (Szőlősi Erzsébet): nem lát jól 

1.5. Beszédmód 

Bogaram (Antal Rozália): a gyerekeket így becézte 

Csecse (Kiss Albert): selyp a beszéde 

Gerle (Szőcs Ilona): turbékol, mint a gerle 

Régikác (Máthé István): szolgálni volt több időre, mikor hazajött urizált 

Retanya (Bilibok Rozália): az „édesanyám” szót így tudta kiejteni 

Szabadeurópa (Kerekes Zsófia): pletykás természetű 

 

2. Belső tulajdonság 

Cirenei Simon (Süket Veronika): rosszaságáért kapta 

Mérnök (Kósa Gábor): buta volt, de annál okosabbnak tartotta magát 
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 Ce frumos (r): ’szép’ 
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Róka (Erőss Rozália): rosszaságáért kapta 

Tokó Erzsi (Orbán Erzsébet): butaságára mondták 

Váta (Kerekes Imre): magának való, fukar ember 

 

3. Foglalkozásra utaló nevek 

Bellér Jóska (Csáki József): állatokkal (csere-bere kereskedő) 

Bilikalauz (Koncz Piroska): a kórháznál dolgozik 

Bojti (Bilibok Ibolya): pásztorkodott, bojt volt a kezében mindig 

Céci (Bilibok Károly): az állatokat gondozta a gazdaságban 

Csobánszki (Szőgyör István): a juhokat őrizte 

Hegyiszálló (Kedves Ignác): dombon épített házból kocsmát nyitott 

Kecskefej (Bálint János): sok állatot tartott, főleg kecskét 

Mérleg Dénes (Kurkó Dénes): könyvelő volt a gazdaságnál 

Ordinánc Laci (Sipos László): postakihordó volt 

Pillangó (Kerekes Mária): egyik színdarabban pillangó volt a szerepe 

Suszter Karcsi (Bilibok Károly): nevelőapja suszter volt 

Szenátor (Máthé József): funkciót kapott, tanácstag 

Szindikát (Kerekes József): párttag volt 

 

4. Nevekből kialakult ragadványnevek 

Cséti (Székely Béla): selypen mondta a nevét, „Csépely” 

Kétszer Jóska (Antal József): az édesapját Antal Antalnak hívták (kétszer Antal) 

Lipi András (Antal András): a nagytatája Sipos volt, „Lipi-Lipi” 

Lipi Laci (Antal Laci): a nagytatája Sipos volt, „Lipi-Lipi” 

Viccs (Lorenzovics Vince): a vezetéknév végződéséből kapta ezt a nevet 

Szeltő (Szőlősi Gyula) 

Betyi (Sipos Szilveszter): a lovát úgy hívták, hogy Betyár 

 

5. Szokás, szenvedély, esemény alapján létrejött nevek 

Cucuka (Erőss Gáspár): részegen így becézte a nőket 

Hivő nő (Dobai Erzsébet): nagyon vallásos volt 

Nuku (Erőss Albert): nem nősülhetett meg, míg élt az édesanyja 

Ügyvezető (Sipos Margit): szereti az embereket irányítani 

 

6. Szavajárási nevek 

Bezega Misi (Szőgyör Mihály) mindig ezt mondta: „Bezega” 

Binda (Dobos Albin): az állatokat így nevezte 

Fasza Zoli (Sipos Zoltán): arra mondta, ami nagyon jól sikerült 

Lasă-mă
43

 (Bogos Ignác): gyámoltalanságára kapta 

Pergő Teri (Jánó Teréz): így becézte a fiát: „Pergőm” 

A faluban vannak, akik haragszanak, ha a ragadványnevükön szólítják meg őket, de vannak 

olyanok, akik bemutatkozáskor mondják a ragadványnevüket is. (Például: Bilibok Karcsi, „Suszter”, 

Bilibok Karcsi „Soför”). 

Egy kisfiú az édesanyjával elment a borbélyhoz hajat vágatni. A borbélyt Jóska bácsinak hívták. 

Gúnyneve: „Tálkáposzta”. Vágta  a fiú haját. Közben mondta, hogy: „Ne félj fiam, Jóska bácsi nem harap!” 

A fiú azt felelte, hogy a bácsit úgy hívják, hogy „Tálkáposzta”? És a „Tálkáposzta bácsi” elkergette. Nem 

nyírta meg. 

Van, akit a társaságban is a ragadványnevén szólítanak, nem haragszik. Vannak olyanok, akiknek 

csak a háta mögött mondják a gúnynevüket. 

Ajnádon kevesebben vannak olyanok, akik nem fogadták el a ragadványnevüket. Ilyen esetben a név 

élesen támadó vagy gúnyos hangvételű (például: Vadrendes , Paplanné). 

Érdekes összefüggéseket lehet megállapítani a ragadványnevek alapján a közösség belső életéről. 

Szellemes gondolattársításokat mutatnak. Gazdagítják nyelvünket, alakítják stílusunkat, fejlesztik 

gondolkodásunkat. 
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  Lasă-mă (r): ’hagyjál’ 
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János Pál 
ny. múzeumigazgató 

Csíki Székely Múzeum 

Csíkszereda 

 

Vallató 
 

„Kedves János! 

Azért esett erre a témára a választásom, mert a Te, a Ti nagyszerű kezdeményezéseteket jó lenne 

újabb lendületbe hozni. Sajnos, napjainkban is pusztít a közöny, a nemtörődömség, az 

érdektelenségbe fulladó bárgyúság. Bizony, még az értelmiség se tekinthető józan kivételnek... 

Örülnék, ha írásom hasznosíthatnád. 

Sok-sok üdvözlettel: Pali bácsi.” 

 

Különös, de mégis így igaz. Nem árt vallatóra fogni a múltat, ha bátran akarunk szembe nézni a jövővel. 

Ilyen megfontolással vettem kezembe az 1936-ból fennmaradt Kovács Ferenc és Döczy János- féle 

telekszám szerinti összeírást, hogy megosszam azt mindazokkal, akiknek fáj ha a kegyetlen idő fosztja, 

fosztogatja értékeinket.  

Az előbb megnevezett két idős személyt éppen Vámszer Géza, akkori rajztanár és néprajzkutató bírta 

szóra, hogy Csíkszereda léptékhelyes nagy makettjéhez adalékként csatolja az összeírást. Nagy kár, hogy ez 

a hatalmas értékű makett - bár a világégést átvészelte - utána a megfontolatlan selejtezés áldozatává lett. 

A fennmaradt összeírás nem kötődik pontos dátumhoz, akár 1848-ig is visszapillant egy-két helyzet, 

esemény rögzítésekor. 

Az akkori várostól teljesen független volt Zsögöd, Taploca, Csíksomlyó és Hargitafürdő is. Így az 

adatok a régi városmagra vonatkoztathatóak csupán.  

Az akkori felsorolt mintegy 189 telek valamivel több lakóházat említ. Az összeírásban csak a családfő, 

elvétve a családdal együtt lakó fiúgyermek neve szerepel. Így a város lélekszámára támpontul nem szolgál, 

viszont esetenként a család foglalkozását, tisztségét is rögzítette.  

A túlnyomó többség földműves volt (122). Többüknek mellékfoglalkozását is jelezte (zöldlepény árus, 

foghúzó, adószedő, börtönfelügyelő, kocsmáros, városbíró). 

Az értelmiségre gyakran csak következtetni lehetett. Hírt ad egy-egy orvosról, gyógyszerészről, 

ügyvédről, országgyűlési képviselőről, papról, vagy négy tanárról, három tanítóról, egy harangozó 

diákról, kántorról, városi jegyzőről, több katonatisztről, pénzügyről, de megemlíti a katonai alakulatot, 

a csendőrséget, a mindenkori városbírót és megyebírót is. 

Érdekesebb a gazdasági élet keresztmetszete.  

A növekvő létszámú kereskedő nagy része örmény, német és egy Hetzman Móricz, az első 

Csíkszeredában letelepült zsidó. A népesebb csoportot az italkereskedők alkotják. Van már sörgyár, 

borlerakat, három vendéglő, egy kaszinó és kártyaház, 14 kocsmáros és egy pálinkamérő is.  

Az iparosok között a vezető szerep a csizmadiáké. A hét csizmadia egyikét céhmesterként tünteti föl. 

Megnevez két susztert is. Az 5 mészáros közül kettő nyúzó.  

A városban négy asztalos, három kőműves, két ács egy cserépvető, három kovács, egy rézműves, egy 

lakatos, két tímár, két molnár, egy pék és három hivatásos zenész működik.  

A felsorolásban négy pipagyártó is szerepel, akik a Nyúl oldalon fellelhető kékes-szürke agyagból véka 

számra készítenek fehérre égetett cserép pipát. 

Találtam olyant is, aki halmozta a foglalkozást: volt kocsmáros, adószedő, egyházgondnok és földműves 

is.  

A lajstromba közbe szúrva, itt-ott érdekes feljegyzések is megőrződtek.  

1804-ben a papi lak leégett. 1850-ben Merza István plébános és Dóczy János megyebíró gondnoksága 

idején kőből újraépítették. 1853-ban külső feljáratot nyitottak a kórushoz. 1890-ben a torony cserép 

fedélzetét bádogra cserélték. 1824-ben újrafestették a torony és a templom belsejét, és új harangokat 

szereztek be. 

Egykor Csíkszeredából indult Székelyudvarhely felé a delizsánc, postakocsi. Két malom is volt a 

városban. Pap Károlynak is működő lisztelője volt. 

Az egyház két iskolát is fenntartott. Ezek mellett említenek egy német iskolát, fiú- és lány polgárit és 

felső gazdasági népiskolát is. 

1848-ra vonatkozó feljegyzések között pontosan megjelöli az orosz sereg táborozási helyét a Zsidó utca 

két üres száraz telkén. A kenyeret a szeredaiak sütötték. A húst vágómarhában a környező falvak 

biztosították. Dóczy János városbíró maga látta el az orosz tiszteket feketekávéval. Különben az orosz 
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katonaságról csak a legjobbakat írják. A legkisebb kilengést is kemény vesszőzéssel torolták meg az orosz 

tisztek. Az osztrákokról semmi jót nem jegyeztek fel. Azok a legkisebb elszólást is kegyetlen botozással 

büntették. 

Kajcsa Ferenc részeges csizmadiát, aki kemény szabadságharcos volt (Piskinél kilenc sebből vérezve is 

harcolt Bem seregében) gyakran megverette a szája. 

Hát ennyi telt az összeírásból. 

Felmerül bennem a kérdés: „ Vajon hány egykori feljegyés, hány napló, vagy naplótöredék, hány 

megfakult fénykép vár még megmentőre. Csak nyitott szemmel kell járni. Akinek nincs megbecsült múltja, 

annak nem lehet megérdemelt jövője sem.” [Tökéletesen igaz – B.J.]. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotók a régi Csíkszeredáról 
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Szőcs Lajos 
ny. tanító, helytörténész 

Korond, Hargita megye 

 

Adatok a korondi Dávid Ferenc Egylet jegyzőkönyvtömbjéből 
(1924. december 5 – 1932. február 22.) 

 

A korondi unitárius templomban 1997. november 16-án ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg 

Dávid Ferenc halálának 418. évfordulójáról. 

Ezen emlékünnepség keretében avatták fel a Dávid Ferenc Egylet Nőszövetségének új zászlóját. A 

zászló anyagát Lőrincz Margit adományozta, Molnos Kálmánné készítette el. A címer-és szöveghímzést 

pedig Tófalvi Olga, ny. tanítónő végezte. 

Dávid Ferenc emlékezetének intézményes formáját a róla elnevezett Dávid Ferenc Egylet 1885. 

augusztus 29-i megalakulásával kapta. Első elnökének Brassai Sámuelt, az országos hírű tudós-polihisztort 

választották meg. 

A Korondi Unitárius Egyház életének is egyik szép fejezetét képezte századunk első felében a Dávid 

Ferenc Egylet tevékenysége, melyet az 1989-es változások után, 1990. március 21-én ismét életre hívtak, 

Farkas László lelkipásztor irányításával. 

Néprajzi gyűjtésem során találtam meg a Simó (Engi) Márton által megőrzött Dávid Ferenc Egylet 

jegyzőkönyvtömbjét. 

Ezek a jegyzőkönyvek igen értékes társadalmi, kulturális, jótékonysági tevékenységről adnak számot. 

Néhány példa az említettekre:  

 1925. január 15-i gyűlésen Kendi János elnök felkéri az Egyletet, hogy Ambrus József 

tűzkárosultat megsegítse. Egyhangúlag 1000 lejt szavaztak meg. 

 Lőrincz Lajos alelnök szükségesnek tartja, hogy az Egylet rendelje meg a "Brassói Lapok”-at, 

hogy legyen mit olvasni. 

 1929. január 14-én: A Dávid Ferenc Egylet Rendszabályt fogad el, előírva többek között az 

illedelmes viselkedés szabályait, a közös vagyon védelmét, a közmunkában való kötelező 

részvételt, az elöljáróknak való engedelmesség és a tisztelet megadását. A részegek nem 

engedhetőek be az Egylet tevékenységébe. 

 1929. október 20-án: „Simó József tanító úr volt a Dávid Ferenc Egylet jegyzője. Elhalálozása 

alkalmával az Egylet igazgatósága babérkoszorút rendelt az elhunyt koporsójára”. 

Amikor országos szinten a dévai várban visszahelyezték az emléktáblát, Dávid Ferenc halálának 350. 

évfordulójára, a vallásalapító börtöncellájának falára, a KORONDI DÁVID FERENC EGYLET erre a  

célra, 1929. november 19-én, Gyulai Árpád unitárius lelkész (Pipén született, akárcsak testvére, a 

világhírű fizikus, Gyulai Zoltán - B.J.) indítványozására 250 lejt szavazott meg, melyet el is küldött 

Dévára. 

Ugyanezen alkalommal 30 Unitárius Énekeskönyvet is rendeltek, templomi használatra. 
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Burus János 
tanár 

Székely Károly Iskolaközpont 

Csíkszereda 

Könyvismertető és születésnap
44

 
 

„Adja meg az Isten, 

Mit adni nem szokott, 

Száz bús vasárnap helyett 

Sok víg hétköznapot, 

Adja meg az Isten.” 

 (Ady Endre: Adja az Isten) 

 

Dr. Kardalus János néprajzkutató emlékének 

 

A mai is „víg hétköznap”. Együtt vagyunk. Ünnepelünk. A jól végzett munka örömünnepét üljük. Több 

fény hull az arcunkra, a lelkünkbe. Az egyszemélyes öröm közösségi öröm is. Magasztos és felemelő ez a 

kettős ünnep, ünneplés. Hozzám, hozzád, mindenkihez szól. Közünk van egymáshoz. Egybetart, összefog 

bennünket. Felemeli a szívünket. Minden együttlét kötés és kötődés az egyre erősödő sodrásban. Nem 

lehetünk közömbösek egymás munkájához, kis vagy nagy öröméhez – egyáltalán nem. 

Dr. Kardalus János kollégánk születésnapi ünnepe, egyben frissen megjelent szép könyvének ünnepe 

is.
45

 Érdemes ráfigyelni a Műre, mert a maga nemében kiváló munka. Maradandó. Túlzás nélkül 

mondhatjuk, remekmű, amely szerzőjének nevét sokáig fenntartja, túléli a gyorsan felejtő jelent. Egyéni, 

érdekes és ötletes. Sok érték van benne. Valódi érték. És nem lezárt életmű. Szerzője, hála Istennek, 

közöttünk él. Hatvan éves. Virágzik. Alkotó, teremtő erejének teljében van. 

Üdvözöljük a Szerzőt, a „Könyves embert”. A boldog és sikeres embert - tiszteletteljesen és csendes 

örömmel. 

Egyéni ötleteivel, meglátásaival, szakmai tájékoztatásaival feldúsítja néprajzi, népművészeti 

irodalmunkat. 

Műve érték az értékek között. 

159 évvel ezelőtt (1836-ban) látott napvilágot Jósika Miklós lélekrajzi regénye, az Abafi. Szontágh 

Gusztáv irodalomkritikus így méltatta az alkotást: „Uraim, le a kalapokkal! Egy művet van szerencsém 

bemutatni, mely ízében elsőrendű, legjobb mióta e nyelv zeng.” 

Kissé bizarr az összehasonlítás a Kardalus-művel, de mindkét esetben helytálló a megállapítás. Igazi 

néprajzkutató jelentkezett. Fogadjuk őt és nagyszerű művét illő tisztelettel. Eredj könyv, indulj könyv hódító 

utadra! Aki e könyv fölé hajol, azt a néprajz, a népművészet szele csapja meg.  

Ez a nagyméretű monográfia közel 10 év szenvedélyes gyűjtőmunkának az eredménye. Párbeszéd a 

múlttal, találkozás a múlttal. Üzenet a jelennek, a jövőnek is. 

E tíz év alatt apró, csöpp falvakba jut el, a végek legvégére (Abásfalva, Ülke). Ő nem átvonul a falun, 

hanem szóba elegyedik annak lakóival. Tanácsot ad. Segít. Ösztönöz. Értéket hagy maga után. Munkára 

bíztat, lelkesít. Ő maga is konkrétan alkot (egyformán kezeli a tollat és az ecsetet). Ő így érti, értelmezi a 

szellemi otthonteremtést, a falujárást. 

Kardalus János terepjárásai, értékfelismerő, értékmentő, értékteremtő – gyarapító termékeny 

„kalandozások”. 

Az ő szűkebb Erdélye a Székelyföld, a két Küküllő köze, Homoród mente, a Sóvidék, Csíkország, a 

Gyimesek völgye, a Gyergyói-medence. 

A felsorolt tájegységek végleges elhagyásának gondolata (ez ma sokaknak divat) soha fel nem vetődött 

benne. Féltőn vigyáz arra, hogy a gyökér el ne szakadjon, a jelenbe terebélyesedjen. A szellemi tüzet, a népi 

kultúra tüzét nem hagyja kialudni. Írásaiban arra figyelmeztet, hogy nem vagyunk egy széttört test, több 

lélek, hanem egyek vagyunk. Művelődési életünk, művészetünk a közös kapocs, amely összeköt hajszolt 

világunkban. Amíg szellemi értékeinkhez hűek maradunk, addig önmagunkhoz vagyunk hűek – ez belső 

parancs, korparancs. Ezen eszmék mellett kitartani, megmaradni – szent kötelesség. Ezt érzi, vallja és 

vállalja is. 

Ő tudja a legjobban, hogy ezelőtt az embereknek még volt szépérzékük. Adtak kezük alkotta 

munkájukra, magukra. Népünk igazi művészetében való gyönyörködés szülte ezt a művet. A gyönyörű, 
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 Elhangzott 1996. január 22-én, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség dísztermében. 
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 Kardalus János: Székely festett bútorok. Néprajzi Múzeum. Budapest, 1995. 
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gazdag illusztrációs anyag megismertet a Hargita megyében lévő falitékák, saroktékák, szekrények, 

ruhásládák, lócák, hátaspadok, ágyvégek, kanáltartók, padládák, tálasok, hozományládák, bokálytartók, 

konyhaszekrények, hosszúládák, padládák, padtámlák, tálalószekrények, pohárszékek, kendőszegek és 

kamarásasztalok díszítőmintáival, virágdíszeivel. 

Életre kelnek a virágminták – tulipánok, margaréták, levelek és virágszárak – átlépnek a múltból a 

jelenbe, arra figyelmeztetve bennünket, hogy az elődeink teremtette, alkotta értékeinket feladni és feledni 

nem lehet és nem szabad! 

A székely festett bútor pompás színei, azoknak teljes összhangja Ady Endre: A Kalota partján című 

versét, a kalotaszegi népviselet pazar szépségét hozza elénk, mintegy kérve az összehasonlítást:  
„Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves  

És tarkaságban annyi nyugalom  

És fehér és piros és virító-sárga,  

Izgató kék és harcos barna szín  

S micsoda nyugodt, nagyságos arcok…” 

Erre mondhatjuk örömittasan: „Jaj, de Szép a Szép! Szép a Szép!” 

Szépet szerető kedves Bajtársunk, Sorstársunk!  

Barátaid, kollegáid, a jelenlévők és a távolmaradók nevében mindnyájan azt kívánjuk, hogy továbbra is, 

még sok ideig „hass, alkoss, gyarapíts”, hogy a szülőföld, a bölcsőhely fényre derüljön. 

Adja meg az Isten! 

*** 

Czine Mihály irodalomtörténész vallja önmagáról: „Aki ötven éves, annak nem muzsikás a kedve.” 

Te hatvan vagy! 

Isten éltessen ! 

*** 

 Ui.: Elhunyt drága Barátom! 

A rég elhangzott szöveget azóta sokszor kérted. Én – akaratom ellenére – halasztottam „évről–évre”. 

Az elkésett, „oda túlra” szóló törlesztés engesztelje meg a szívedet. 

 
Saroktéka 1937. Haáz Rezső munkája.  

Székelyudvarhelyi Múzeum 

 

 
Falitéka 1871. Csehétfalva. 

Albert Ferenc munkája 

 
Kamarás asztal 1852. Homoródalmás.  

Néprajzi Múzeum, ltsz: 61.35.2 

 
Láda 1835. Csíkdelne.  

Néprajzi Múzeum, ltsz: 62.181.1 
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HÚSVÉT 

 feketehét: a feketevasárnapot, azaz →nagyböjt ötödik vasárnapját megelőző hét. Az elnevezés eredete: e 

vasárnapot megelőző szombat délutánján a templomban fekete lepellel borították le Jézus alakját és a 

szentek képeit. A ~en feketehéten általában szigorúbb →böjtöt tartottak, feketevasárnap pedig a lányok 

és menyecskék fekete ruhában mentek a misére. Szokásban volt, hogy ebédre mákos tésztát főztek, mert 

a mák fekete színe is a gyászt jelképezte. A tésztát hosszúra vágták, hogy a kender hosszúra nőjön.
46

  

 festőnövények: gyapjú-, kenderfonál és húsvéti tojás színezésére használt vadnövények. Dél-

Magyarországról a múlt század első felében Fényes Elek még közel harminc vadon termő festőnövényt 

sorolt fel, napjainkban már csak a székelyek használnak ~et. A vadalma, vadkörte, égerfa héját, a 

nyírfalevelet, a sáfrányt, a zöld dióhéjat, az Euphorbia-specieseket, a rekettye- (lat. Gernista tinctoria), a 

kökörcsvirágot (lat. Pulsatilla nigrieans) a szúlfüvet, zsoltinát (lat. Serratula tinctoria) sárga festék 

előállítására használják. Az Origanum vulgare (szurokfű), a Berberis vulgaris (sóskaborbolya) gyökere, a 

Rhamnus catharcticus (varjútövis) kérge, a Galium-speciesek (galaj-fajok), az Asperula tinctoria (festő 

müge), a lencse (lat. Lens culinaris) kék, a cserfahéj fekete és sárga, a tölgygubacs fekete, a fűzfalevél, a 

bürök zöld festék készítésére használatos. Általános a vöröshagyma héjának főzetével a húsvéti tojást 

sárgásbarnára festeni. A húsvéti tojást Beregben a zöld búza kifőtt levével zöldre, az Ormánságban a 

bábic (lat. Polygonum lapathifolium) gyökerének a főzetével sötétsárgára festik. A vad festőnövények 

főzetébe gyakran ecetet, timsót, rézgálicot kevernek, hogy tartós színt kapjanak. A vegyi anyagokkal a 

színt változtatni is tudják. A Serratula tinctoria parázs fölött megpörkölve timsó hozzáadásával piros 

színt is ad. A beregi juhászok bárányvérrel festették a tojást pirosra.
47

 

 hamvazószerda, böjtfogadó szerda: a → farsangot követő → nagyböjt kezdete; a katolikus vallású 

lakosságnál szigorú → böjti nap volt. Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként 

hamut szórtak a fejükre, majd – egyházi szertartásként – a 12. századtól általánossá vált a 

hamvazkodás.
48

 

 húsvét: a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e napon ünnepli Krisztus feltámadását. Húsvétkor ér 

véget a 40 napig tartó böjt (→ nagyböjt), a hústól való tartózkodás, innen származik az ünnep magyar 

elnevezése is. Húsvét az egyházi év mozgó ünnepeinek is a középpontja. Ezt a napot előzi meg hét héttel 

→ farsang vasárnapja és követi ötven nap múlva a → pünkösd. Megünnepléséről már a 3. századból 

vannak adataink, azonban az ünnepet nem mindenütt tartották egy időben. Bár a nicaeai zsinat i.sz.  

325-ben a többségben lévő nyugati vélemény alapján elhatározta, hogy ~ ünnepe a tavaszi 

napéjegyenlőség (március 21.) után következő holdtölte utáni vasárnap tartassék - amely mindig március 

22-e és április 25-e közötti időre esik –, ez az időpont ~ megünneplésére csak a 8. század óta vált 

általánossá […] - Az erdélyi reformátusok ma is háromnapos ~ ünnepet tartanak. Húsvét ünnepének 

szertartásai közül már a középkorban kiemelkedett a föltámadás megjelenítése, amely az ünnep reggelén 

történt. A húsvéti szertartásokhoz tartozott az étel, a húsvéti bárány megszentelése. Emellett már a 10. 

században említik a sonkaszentelést is. Szokásban volt még a kenyér –, a 12. század óta pedig a 

tojásszentelés. Ezekkel a liturgikus cselekményekkel mutatnak összefüggést a naphoz fűződött 

hiedelmek, (→ hiedelem) →szokások is. - Egy 1665. évi vallomás elmondja, hogy „ … az is régi bévött 

törvényünk, hogy minden húsvét napján határt kerülénk, azaz processiót járánk.” A Székelyföldön a 

római katolikus vidékeken még a századforduló táján is szokásban volt, hogy a legények és fiatal 

házasok a templom megkerülése után végig vonultak a falun énekelve ( →kántálás), imádkozva, majd 

megkerülték a határt, miközben bő termő esztendőért, békéért imádkoztak. A határkerülés után, amikor 

már hajnalodni kezdett, a legények színes szalaggal, cifra papírossal és hímes tojással díszített 

fenyőágakat tűztek kedveseik kapujára, ennek neve hajnalfa volt (→májusfa). Csíkmenaságon 

megszentelt pimpót ástak el, hogy a határt ne verje el a jég. […] A szokás, amely más európai népek 

körében is ismert volt, a kereszténység előtti képzetek tovább hordozója: a körüljárt terület, a tavaszi 

vetések megvédése a gonosz, a fagy, a jégverés, stb. ellen (→határjárás, →körüljárás). Országszerte 

szokásban volt a római katolikus vidékeken húsvétkor a hajnali keresztjárás vagy Jézus-keresés, amely 

után többfelé, pl. →nagypénteken – a patakra mentek mosakodni, hogy frissek, egészségesek legyenek 

[…] A Székelyföldön a húsvéti étel morzsáját (→karácsonyi morzsa) is megőrizték, s nyáron a verebek 

kártevése ellen kereszt alakjában meghintették vele a gabonaföldeket, miközben azt mondták: 
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„távozzatok innen kártékony madarak.” Köszöntő szokások is ismeretesek voltak húsvétkor. Húsvét 

második napja hétfő, a városokban és falvakban ma is szokásos →húsvéti locsolás, másutt a →húsvéti 

korbácsolás ideje.
49

 

 húsvéti bál: a jeles napokhoz kapcsolódó megrendezett →táncalkalmak egyike, amelynek elterjedése az 

egész magyar népterületen általános. Erdély egyes vidékein (Mezőség) a húsvéti bálok 3 napig 

(vasárnaptól keddig) tartanak.
50

  

 húsvéti korbácsolás: katartikus (→katartikus rítusok) termékenység varázsló (→termékenység varázslás) 

célzatú →népszokás. Előfordulását a Dunántúlról ismerjük… 
51

 

 húsvéti locsolás: katartikus (→katartikus rítusok) termékenység varázsló (→termékenység varázslás) 

jellegű →népszokás. Az egész ország területén ismert. A ~ ősi katartikus rítus keresztényiesített formája. 

Eredetének egyházi magyarázata részint a keresztelésre utal, részint arra a legendára, amely szerint a 

Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a zsidók elhallgattatni, 

illetve a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadást hírét vivő asszonyokat. A gyermekek 

locsolkodása szagos vízzel, rövid versikék kíséretében, adománykérés céljából újabb keletű, városon is 

ismert. A legények előre megszervezett →köszöntős felvonulási zászlóval, zenével szintén nem ősi 

formát tükröznek. A húsvéthétfő vízbevető, vízbehányó hétfő elnevezése utal a szokás eredeti jellegére. 

[…] A legények locsolását a lányok húsvéthétfő délutánján személyesen vagy leánypajtásaikkal elküldött 

tojásokkal viszonozták. A locsolás jutalma általában festett tojás (→húsvéti tojás). Kedden a leányok 

locsolták a legényeket. A ~ e módjai a két világháború között megszűntek. Erdélyben és a szomszédos 

magyar területen még ma is él a ~ színes változataiban. Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae 

(1736) c. munkájában többek között ezt írta: „ … úrfiak, alávaló, fő és nemes emberek húsvét másnapján 

az az vízben vetü hétfün járták a falut, erősen öntözték egymást az leányokat hányták az vízben…”  

Orbán Balázs szerint (1869): „Székelyföldön egyáltalán, de főként Csíkban a húsvéti öntözés megvan 

mindkét nemű fiatalságnál, húsvét másodnapján a legények öntözik a leányokat, harmadnapján a 

leányok a legényeket, de fenn van tartva mindkét részről a megváltás … ha pedig valamely leány 

megváltásra szükséges piros tojással ellátva nincsen vagy fél a pisztolyt elsütni, azt a kúthoz viszik és jól 

megfürösztik.” Erdélyben egyes helyeken a ház ormára helyezett feldíszített zöldág és a nyitott ajtó jelzi, 

hogy várják a köszöntő locsolókat. Újabb néprajzi közlés zászlós, zenés hajnalozó öntöző szokásról 

számol be (Tordátfalva, Alsó-Nyikó mente, Siménfalva község). A ~ módját illetően számos változat 

ismert a vödörrel való öntözéstől a vízipuskán át a szagos vízig… A ~ köszöntő versei csekély 

eltérésekkel országosan ismertek, nem népi eredetűek. Szórványosan ismertek csak népiesebb 

köszöntőszövegek.
52

  

 húsvéti tojás: hímes tojás, írott tojás, piros tojás: a →húsvétra ajándékozott, fogyasztott, esetleg a 

következő húsvétig megőrzött, általában díszített tojás. Egyházi áldásban részesítéséről a 4. századból, 

majd ennek hivatalos bevezetéséről a 12. századból van tudomásunk; igénybevétele a római katolikus 

vallású parasztság körében Magyarországon szinte napjainkban szokás volt. A húsvéti tojás a húsvéttal 

mint egyházi ünneppel szoros kapcsolatban van, az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó 

Krisztust jelképezi. A tojás díszítését és kultikus felhasználását azonban nem a kereszténység 

kezdeményezte; az egyház egy korábbi gyakorlat kereszténnyé tételére törekedett. A díszített húsvéti 

tojás elsősorban Európai keleti felén terjedt el, Közép- és Nyugat-Európában kisebb, körülhatárolt 

területeken van gyakorlatban, ahol a húsvéti tojást általában egyszínűre festik. Hazánk nagy részén 

ismert a húsvéti tojás hímzése; legkevésbé az Alföldön. Magyarországon és tőle K-i, É-i és D-i irányban 

fekvő országokban a batikolás a húsvéti tojás díszítésének jellemző módja. Pálcára erősített 

fémcsövecskét, tollcsévét mártogatnak forró méhviaszba, ezzel írják rá a mintát a nyers vagy főtt tojás 

felületére, majd festéklében áztatják vagy főzik. Több szín alkalmazása esetén a világos színűnek szánt 

részeket is viasszal fedik, majd a felület többi részéről lemossák e színt (ecetes oldattal), vagy tovább 

festik sötétebb színű festéklében. A kemény viasz lekaparása után a színtelenül maradt díszítmény 

kirajzolódik. Az e technikához tartozó díszítménykincs egy része igen egyszerű, a felület rendszeres 

felosztásán és néhány elemi díszítőelem variálásán alapul (egyes elemek az ősrégészeti anyagban, illetve 

az ókori magas kultúrák szimbólumai és a Közel-Keleten ma is használt mágikus jelek között lelhetők 
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fel); más részét reneszánsz eredetű hímzés- és kerámia-ornamentikából vették át. A régiesebb 

ornamentika meglehetősen egyöntetű egész elterjedési területén; a reneszánsz eredetű motívumkincs 

meghonosodásának mértéke különböző (legelterjedtebb a magyar és jugoszláv anyagban). Az ukrán és 

hucul húsvéti tojások rendkívüli finomsága, bizánci eredetet tételez fel, több szín (sárga, barna, zöld) 

alkalmazására épült mintakincse utánozhatatlan. A karcolással való díszítés kevésbé lokalizálható, 

körülhatárolt mintakincshez sem köthető, megtalálható a geometrikus díszítés mellett virágornamentika, 

életkép és naturalisztikus felfogású emberábrázolás. Hazánktól Nyugatra alakult ki az a szokás, hogy az 

egyszínűre festett tojásra savval írtak a barokk és az azt követő stílusoknak megfelelő virágbokrokat, -

indákat, -koszorúkat és hosszabb szövegeket; az utóbbiak a húsvéti tojás →szerelmi ajándék funkciója 

szempontjából jelentősek. Magyarországon e díszítésmódot a Ny-i határszél mentén, valamint 

németlakta vidékeken s azok környékén ismerik. Kevésbé jelentős díszítési módok: a levélrátétes, amely 

a batik primitívebb megoldásának fogható fel (a tojásra érdekes rajzolatú leveleket rögzítenek festéskor, 

helye világos marad); paraszti viszonylatban kevéssé terjedt el a textilrátétes, ragasztott bevonatú, 

ecsetes festésű, politúros-lakkos, matricás (lehúzóképes), sodronybevonatos megoldások. Kiemelkedő a 

kovácsoltvas vagy más, lágyabb fémdíszekkel ellátott patkolt tojás (leggyakoribb ékítményéről 

elnevezve), amely a húsvéti hajnalfát díszítette, de rontáselhárító feladatot is betölthetett (→rontás 

elhárítása). Az utóbbi időben fémművesek, barkácsolók kimagasló szaktudásának bizonyítására szolgál. 

Tojásfestésre az anilinfestékek elterjedéséig növényi festékeket (→festőnövények) használtak, 

berzsenyből állítottak elő a nálunk legkedveltebb piros színt, más színeket a környezetben gyűjtött 

növényi részek főzetéből, forrázatából. Napjainkban is legáltalánosabb a vöröshagymahéj-főzet. A 

húsvéti tojás díszítésével elsősorban nők foglalkoztak, akik gyakran a művelet helyi specialistái. A 

férfiak karcolást és főleg patkolást végeznek. A húsvéti tojás húsvéti ajándék, amely bármely családi, 

lokális, jogi kapcsolat alapján adható. Korábban feudális szolgáltatás is volt. Keresztszülők 

keresztgyermekeknek és leányok az őket húsvéthétfőn meglocsoló fiatalembereknek adják. Az utóbbi 

célra városban, újabban falun is gyári készítésű csokoládé, műanyag, stb. húsvéti tojások is 

használatosak. Ezek előzményei a korábbi századokban főleg a magasabb társadalmi osztályok számára 

készített húsvéti tojás-imitációk (a parasztságnál fából). Az utóbbi időben Európa-szerte érvényesülő 

tendencia a húsvéti tojás ajándékozás gyermekszokássá válása. A húsvéti tojás fogyasztásához a 

parasztságnál hiedelmek (→hiedelem) fűződnek, jótékony hatást tulajdonítanak neki, a héját →mágikus 

tárgyként is használják. A díszített tojás az ókor magas kultúráiból (beleértve az Európán kívülieket), 

Európa barbár népeitől a középkoron át napjainkig sokoldalú kultikus, társadalmi és esztétikai funkciókat 

töltött be a társadalmak különböző rétegeinél. A húsvéti tojás napjainkig való fennmaradásához nem kis 

mértékben hozzájárulhatott az egyházi szentelmény (→szentelmények) volta, ami társadalmi presztízsét 

is biztosította, fel egészen az uralkodói udvarokig.
53

 

 húsvéti ünnepkör: a római liturgiában kialakult időszak, amely egyrészt a →húsvét ünnepére való 

előkészületi időt, másrészt az ünnep folytatásának idejét foglalja magában. Az egyházi évnek két 

ünnepköre (ciklus) van: a húsvéti ünnepkör és a →karácsonyi ünnepkör. A ~ a régibb, amely a 

Septuagesima (hetvened), azaz a farsang utolsó vasárnapja előtti vasárnappal kezdődik és a pünkösd 

utáni szombattal ér véget. A húsvéttól a pünkösd utáni szombatig tartó időszakot húsvéti időnek is 

mondják (→nagyböjt, →virágvasárnap, →nagyhét, →nagypéntek, →nagyszombat). Húsvét napjától a 

fehérvasárnapot megelőző szombatig tartó napokat húsvét hetének nevezik. Egyik-másik felosztás a 

pünkösd szombatjától András-napig (november 30.) tartó időszakot a pünkösdi ünnepkörbe sorolja. A 

népszokásokkal foglalkozó munkákban a téli, a tavaszi és a nyári ünnepkörök szerinti felosztással is 

találkozunk.
54

 

 májusfa, májfa: a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte 

ismert szimbolikus kelléke (→zöldág). A májusi-pünkösdi ünnepkör történelmi kapcsolatai 

következtében egyaránt tükrözi a természet ciklikus változásaihoz fűződő mágikus-praktikus 

elképzeléseket és a naptári év egyházi, vallási mozzanatait. A kereszténység előtti tavasz-szimbólum 

középkori vallásos magyarázatai pl. Fülöp apostol szerencsés megmenekülését, majd a keresztfán 

szenvedett vértanúságát, mások Jakab apostol vértanúságát említik a ~- állítás szokásának 

magyarázataként.  A székelyeknél ezért nevezik a  Fülöp-Jakab napra virradtakor állított májusfát 

Jakab-fának vagy hajnalfának. Hajnalfa néven, →húsvét hajnalán is állítottak májusfát a Székelyföldön. 
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A 18. században – magyar forrás szerint - szokás volt még a templomokban is ~ állítani, s ez a tanítok és 

a diákok dolga volt. A májusfa állításának napja a magyar nyelvterület legnagyobb részén →május 

elsején, de történeti és friss adatok szerint a nyelvterület É-i és Ny-i részén →pünkösd napján is állítottak 

májusfát. A két ünnep kapcsolatai annyira erősek, hogy nehéz volna eldönteni, tulajdonképpen melyik 

naphoz is kötődött tartósan, hagyományosan a ~-állítás ünnepi szokása […] A 15. századtól kezdődően 

szólnak forrásaink a ~ állításról, a szokás azonban bizonyosan régibb. A ~ sudár, a törzsén gallyaitól 

megtisztított, hegyén lombos fa vagy szépnövésű ág. A legények éjszaka vágták ki az erdőn, és 

hajnalban állították fel a helyi szokásnak megfelelően minden lányos ház elé együttesen, vagy mindenki 

a maga szeretője háza elé. Sok helyütt csak a bíró és a pap háza, esetleg a templom előtt állítottak fel 

egyetlen magas ~t, a lányos házak udvarán kisebb fa díszelgett. A májusfákat szalagokkal, 

zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral, hímes tojással stb. díszítették föl, mielőtt a földbe beásták 

vagy a kapufélfára, kútágasra felszögezték volna. Erdélyben (Csík) ki is faragták a fát vagy a legény 

ráírta a nevét (Háromszék). A fa kivágása, hazaszállítása inkább titokban történt éjszaka, hajnali 

feldíszítése is inkább a legénybanda közös, bizalmas feladata volt. A reggelre díszelgő ~ kiállítása, 

nagysága stb. számos helyen szokásos magyarázatra adott okot: ki-kinek udvarol, kinek állítottak szebb 

fát, kinek a májusfáját csúfította el reggelre a haragosa stb.
55

  

 nagyböjt: a → hamvazószerdától →húsvét vasárnapjáig tartó időszak; az egyház tanítása szerint húsvét 

előkészítésének ideje →böjttel, önmegtartóztatással. A húsvétot megelőző böjt kezdetben csak 

→nagypénteken és →nagyszombaton volt szokásban. I.u. 336-tól már magában foglalta a húsvétot 

megelőző hetet. A 40 napos böjt a 4. századtó fokozatosan alakult ki. A római egyházban a 7. század 

elején vált szokássá a hamvazószerdával kezdődő nagyböjt. Ezt a szokást II. Orbán pápa 1091-ben 

iktatta törvénybe [...] Magyarország több vidékén a legidősebb emberek még emlegetik a negyvenölést, 

ami abból állt, hogy aki tartotta, csak egyszer evett napjában. Gyakoriak voltak a nagyböjtben tartott 

missziók, melyeket idegen papok tartottak. Ilyenkor mindenkinek illett gyónni és áldozni, s a gyónás 

előtt a haragosoknak kibékülni, egymástól bocsánatot kérni. A ~ bűnbánati idő, a lányok és a 

menyecskék egyszerűbb, sötétebb színű ruhájában is kifejezésre jutott . Egyes családokban tilos volt a 

dalolás, a fütyülés, a tánc, a muzsikaszó. Elsősorban a ~ volt az ideje a különböző népi ájtatosságoknak, 

főként a fájdalmas olvasó végzésének. A ~ egyes vasárnapjainak, illetve heteinek népi elnevezései is 

ismertek voltak, mint pl. „guzsalyvasárnap” (ötödik vasárnap, → feketehét), →virágvasárnap (hatodik 

vasárnap)
56

  

 nagyhét: a →húsvétot megelőző hét. Néhol csonka hétnek nevezik, valószínűleg a →nagypénteki 

csonkamiséről. A csonkamise elnevezés viszont azért vált az egyházban is általánossá, mert a mise 

bizonyos részei nagypénteken elmaradnak és a pap az előző napon felszentelt ostyával áldozik. A 

nagyhét első napjai a tisztálkodás jegyében folytak: az asszonyok tapasztottak, meszeltek, mostak, 

takarítottak. A római katolikus falvakban az idősebb asszonyok ezeken a napokon sokfelé szigorúbb 

→böjtöt tartottak. Néhány család idősebb asszonyai csak egyszer ettek naponta. Egyik-másik vidéken a 

~ első napjain vetették a →kendert vagy a →mákot. A reformátusok bűnbánó hétnek is nevezik. Sok 

helyen minden nap, gyakran naponta kétszer mennek ilyenkor templomba.
57

 

 nagypéntek: →húsvétot megelőző péntek, a kereszténység e napon emlékezik Jézus kereszthaláláról. Az 

ünnep első nyomai a 4-5. századig nyúlnak vissza. Szertartásai már a 8-9. században kialakultak; 

ezekben a gyász és a kereszt tisztelete, imádása domborodik ki. Bár az ősegyházban nem tartották 

ünnepnek, mert böjti nap volt, (→nagyböjt), a kereszténység századai alatt számtalan kereszténység 

előtti képzet, a tavaszkezdetre utaló →hiedelem, →szokás kapcsolódott e naphoz. Ezek közül az utóbbi 

évtizedekig legismertebb volt a hajnali →fürdés [...]. Elterjedt hiedelem volt, hogy aki a folyó vizében 

megmosakszik, egészséges lesz, nem lesz beteg, nem fáj a szeme, fürge lesz a munkában. A lányok azt 

várták a mosakodástól, hogy szépek legyenek, ne legyenek szeplősek. Ahol a víz partján fűzfák voltak, 

odamentek mosakodni, hogy szép hosszú hajuk legyen. A Székelyföldön éjjel 12 órakor merítettek vizet 

az Oltból és megszentelték vele az istállót, az állatokat, a házat és ittak belőle, majd megmosakodtak 

benne. A néphit vallásos magyarázatot is fűzött a szokásokhoz. A folyóvíz mágikus erejét sokfelé 

magyarázták azzal, hogy azért hasznos nagypénteken, mert Jézust, mikor a katonák kísérték 
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beletaszították a Cechon patakjába, s ezzel megszentelődött. Ezért néhol →aranyos víznek is nevezik a 

napfelkelte előtt merített vizet (→katolikus rítusok) […]
58

 

 nagyszombat: a →nagyböjt és a nagyhét utolsó napja, →húsvét vigíliája. Az egyház első századaiban 

estefelé kezdődő szertartások és a húsvét napján éjfél után mondott mise a 10. század körül helyeződtek 

át ~ délelőttjére. A liturgia cselekményei közé tartozik a tűzszentelés, amit Galliában már a 8. században 

gyakoroltak, s a 9. századi adatok szerint mind a három utolsó böjti napon (csütörtök, péntek, szombat) 

gyújtott tüzet ugyanazzal a kővel csiholták [...] A középkorban, amikor a szertartást még a délutáni 

órákban tartották, a tüzet a templom pitvarában szentelték meg és utána szólaltak meg a harangok, 

jelezvén azt is, hogy elmúlt a böjt. A tűzszenteléshez számos →hiedelem fűződött: védelmet nyújtott a 

rossz idő, a szerencsétlenség, a →tűzvész ellen, a szertartásokon részt vevők a parazsat hazavitték és a 

tűzhelyen az előző estén kialudt tüzet ezzel gyújtották meg […] A nagyszombati szertartásokhoz tartozik 

a vízszentelés is. Azoknak a családoknak az asszonyai, amelyeknél a →vízkeresztkor szentelt víz már 

elfogyott, ~on szentelt vízből vittek haza. Csíkban meghintették vele az udvart, hogy a békák ne járják. 

Máshol azt tartották, hogy annak, aki ~on olyan templomban mártja szentelt vízbe a kezét, amelyben 

még nem járt, majd megtörli vele arcát, s ezután kezét a keblébe rejti, az arcáról mind odamegy a szeplő. 

A ~ délutánján tartott körmeneten az ország legtöbb vidékén a falu apraja-nagyja részt vett. Mindazok a 

szülők, akik csak tehették, erre az alkalomra új ruhába öltöztették gyermekeiket. A századforduló utáni 

évtizedekben egyre elterjedtebb gyakorlattá vált, hogy a keresztszülők keresztgyermekeiknek ajándékot 

küldtek: játékot, édességet, ruhafélét stb.
59

  

 nyírfa (lat. Bebula pendula): a magyar parasztság mágikus és gyógyító célra használt fái (→fák) közül az 

egyik legfontosabb. Általában letört leveles, ritkábban száraz ágát használtak, elsősorban rontáselhárító 

(→rontáselhárítása) és megelőző cselekményekkel kapcsolatban, de ezen kívül alig van a népi 

hitvilágnak olyan területe, ahol ne kapna szerepet mint →mágikus tárgy. A családi életben és a naptári 

ünnepeken minden olyan alkalommal előfordult, amikor a hit szerint →rontás veszélye fenyegetett. Luca 

és Szent György éjszakáján (→Luca napja, →Szent György napja ) az állatot, a családot, a házat védte, 

kapura, kerítésre, kemény kőré, istállóablakba stb. tűzve. →Születés után az anya ágyába, a bölcsőbe, a 

szoptató anya kezébe stb. teszik. A hit szerint a jó termést, termékenységet is elősegíti. Pl. első 

kihajtáskor gyakran hajtották a marhát nyírfa ággal: néhol →vetés után a szántóföld négy sarkába, másutt 

a veteményes kertbe vagy szőlőbe tűzték (→termésvarázslás, → termékenységvarázslás). Sok esetben 

már csak a hagyomány által fenntartott formális, tudatos hiedelemháttér nélkülicselekményekről van szó. 

Mindezeken kívül a gyógyításban (→népi gyógyászat) is kapott szerepet, pl. →szemverés, →hideglelés 

esetén fürdőkbe tették, vagy szenesvíz készítéséhez használták, füstölőben volt (→füstölés): a megrontott 

→tehenet verték vele; és még sok más tevékenységben is (→féregűzés, → vihar elhárítása, → Lucaszék 

készítése stb.). A csapolás útján nyert →nyírvíz Erdélyben egyebek között sokféle betegség (pl. szeplő, 

hasmenés, fejfájás, tüdőbaj stb.) gyógyszereként használatos. A tavaszi-nyári ünnepi szokásokban is 

fontos szerepe volt (pl. →májusfa). A meglehetősen heterogén, de országszerte elterjedt adatok arra 

vallanak, hogy a ~ mágikus és gyógyító erejébe vetett hit elevenen élt a magyar parasztságnál. Európa 

nagy részén régtől fogva ismert volt hasonló funkciókban.
60

  

 Szent György napja: április 24-e. E napot Európa nagy részében a tavasz kezdeteként tartják számon. A 

rómaiak a napon ünnepelték a Palilia-t, amikor a pásztorok kiseperték az istállókat; meghintették vízbe 

mártott babérágakkal, és a szalmatűz füstjénél megfüstölték magukat s jószágukat. A tűzön a nyájat is 

áthajtották, maguk háromszor ugrottak át rajta, hogy a bojtárok rontását elkerüljék. A pásztorok 

áldozatot is mutattak be, majd kezet mostak a reggeli harmatba. Az egyház a legenda szerint sárkányölő 

Szent György névünnepét tette erre a napra. A hiedelmek (→hiedelem) és a →népszokások azonban 

nem a szentre, hanem a római pásztorünnep rítusaira emlékeztetnek. Nálunk és a szomszéd népeknél 

egyformán e napon történt az állatok első kihajtása, amely leggyakrabban →zöldággal történt, a hit 

szerint ez az állatok gyarapodását szolgálja. Nyírfa vagy rózsafaággal történő kihajtás rontáselhárító 

(→rontáselhárítása) magyarázatot is kapott. A jószág tűzön át hajtásának, ill. →füstölésének elsősorban 

rontáselhárító célja volt. A marha kapuba fektetett láncon át hajtása országszerte általános volt, de 

gyakori volt a fejszén, ekevason, tojáson, ill. a gazdasszony kötényén, kifordított szoknyán stb. való 

áthajtás [...] A legkülönbözőbb rontáselhárító módszerek alkalmazásával védték e napon a házat és 
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lakóit, de főleg az istállót. Ilyenek: az istálló körülszórása, körülfüstölése (→bekerítés), zöld ágak tűzése 

az ajtóra, kapura; seprű, só, gatyamadzag az ajtóba; fokhagyma a marha szarvába stb. A magyar →népi 

hitvilágban ~ra elsősorban a boszorkányok és más rontók felfokozott tevékenysége jellemző, amely 

elsősorban a tehénre, ill. a tejre irányul. Kifüstölték vagy kiforrázták a tejesköcsögöket (gyógyhatásúnak 

vélt füvekkel vagy ezek főzetével) - pl. kakukkfűvel, úrnapi sátorfűvel (→úrnapja). Sok helyen e napon 

állítottak köcsögfát. A boszorkánynak tulajdonított tehénrontó műveletek közül elsősorban az ágas 

megfejése és a →harmatszedés kapcsolódik a ~hoz. A tejvarázslásra, tehénrontó boszorkányra 

vonatkozó hiedelmeknek Európa-szerte megvoltak a hagyományos napjai.
61

  Szent György nap a magyar 

boszorkányhitben kiemelkedő szerepet játszik. A Komáromy
62

 által összegyűjtött boszorkányperekben 

fontos jeles nap, melyre sok hivatkozás történik, s az adatok szinte az egész magyar nyelvterületet 

felölelik. A tanúvallomások gyakran hivatkoznak a Szent György napra vagy ennek előestéjére: 1584-

ben a harmatszedést említik a kolozsvári boszorkányok. Egy 1709-es, szatmárnémetiből származó adat 

szerint ilyenkor a füvek megszólalnak; 1758-ban Győr megyében említik, hogy a boszorkányok 

ilyenkor elveszik a tehén hasznát. 1756-ban Aradon, 1731-ben a Pest megyei boszorkányok vallják, 

hogy a Szent Györgykor láncon áthajtott marhának nem eshet baja.  

 szentelmények: a római katolikus egyház szentelményei a népi hitvilágban mint →mágikus tárgyak 

játszódtak jelentős szerepet, elsősorban a római katolikus lakosság körében. Ennek alapja az a tény, hogy 

a ~ az egyházi használatban is olyan tárgyak és dolgok, amelyek a →szentelés vagy áldás révén 

hétköznapi használatukból kiemelődve természetfeletti célokra alkalmasak; tehát az egyház életében 

rokon funkciót töltenek be (többek között gonosz szellemek távoltartása, földi javak védelme természet 

feletti úton stb.) [...] A népi hitvilágban is szerepet játszó, legfontosabb egyházi ~ a →szenteltvíz, a 

gyertya (→gyertyaszentelő), az →alma, a →barka, a →tűz, a búza és bor valamint a →húsvéti szentelt 

ételek. Ezek majd mindegyike – egyéb funkció mellett – szinte univerzális hiedelemtárgy volt: a vihar 

elhárításában, a szántóföld, gyümölcsfák termékennyé tételében, a gyógyászatban stb. egyaránt szerepet 

kaptak. Az alma és a bor speciálisan a torokbetegségek megelőző szerepe lett; a szentelt gyertya pedig a 

súlyos betegek, haldoklók kínjait könnyítette [...]
63

 

 szenteltvíz: a magyar népi hitvilág egyik legáltalánosabb  gyógyító,  gonoszűző, rontást megelőző 

szerepe volt. A vele való behintés vagy önálló eljárás, vagy különböző  mágikus eljárások kísérője. 

Mágikus tárgy jellegét szentelt voltának ( szentelmények) és hasonló funkciójú egyházi 

használatának köszönheti. Európa minden r.k. népének hitvilágában hasonló szerepe volt. Használata 

végig kísérte a növénytermesztés és állattenyésztés minden fontos mozzanatát (pl. behintették vele 

elléskor a borjút, csikót, kikeléskor a kiskacsát, tyúkültetéskor a fészket, vetés előtt a magot stb.), sokféle 

házimunkát (pl. kovászoláskor a kovászt vagy a teknőt hintették be), és az emberi élet fontos eseményeit 

(pl. az újszülött bölcsőjét minden este beszentelték). Azokon a napokon, amikor a rontás veszélyétől 

különösen tartottak, behintették az istállót, a szoba négy sarkát stb. Általános hit volt, hogy szentelt volta 

miatt a  boszorkányt elűzi, sőt az nem is tarthat a portáján ~et. Hatásosnak tartották visszajáró halott 

elűzésére is ( lélek). Gyógyító használata igen változatos; elvileg minden betegségre jónak tartották, de 

inkább csak más gyógyszerek mellett alkalmazták a vele való behintést (pl.  ijedtség vagy szemverés 

esetén); rándulás esetén ~zel behintett jegykendővel kötötték be a gyereket). Testi-lelki megtisztulás 

céljából bizonyos ünnepnapokon ittak is belőle. Mindezzel ellentétben a református községekben 

közmondásos volt a ~ hatástalan volta: „Se nem árt, se nem használ, mint a szenteltvíz”. [„Annyit ér, 

mint a halottnak a szenteltvíz” – mondták, mondják a Kis-Küküllő menti unitárius szülőfalumban, Pipén 

is – B.J.]
64

  

 tojás: A magyar →népi hitvilágban és a →népszokásban fontos szerepet tölt be; általában kimutathatóan 

termékenységvarázsló jelleggel (→termékenységvarázslás), illetve az újjászületést, növekedést 

jelképező, megtestesítő tárgyként. E szerepben az átmeneti rítusok mindegyikében megjelenik, bár 

sokszor csak a szokás hagyományos, sztereotip részeként, és nem a tudatos hiedelemháttérrel. Általában 

elterjedt szokás volt a csecsemő első fürdővizébe egyebek közt tojást ütni, hogy a gyerek szép, 

egészséges legyen, továbbá az újszülöttet az első látogatás alkalmával tojással megajándékozni azért, 
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hogy olyan szép legyen; továbbá az újszülöttet az első látogatás alkalmával ~sal megajándékozni, 

amellyel előzőleg megsimítják arcát, hogy olyan szép legyen, mint a tojás. Lakodalmban az új asszonyt a 

vőlegény házába való bevezetéskor tojásra léptették, vagy tojást tettek, gurítottak ülőhelye alá lakodalmi 

étkezéskor, hogy a könnyű szülést, illetve termékenységét biztosítsák. Termékenységvarázsló jellege 

révén nagy jelentősége volt a tojásnak a szerelemkeltő eszközök sorában (→szerelmi varázslás) […] 

Kevés adat képviseli nálunk a tojás Európa-szerte – főleg K-Európában – a közelmúltig elterjedt, 

agrárkultuszban való szerepét: szántóföld termékennyé tételét, ill. a vetés sikerének biztosítását földbe 

helyezett tojással. Gyakoribb volt az állatok – főleg szarvasmarha - termékenységének, szaporaságának 

~sal való serkentése (pl. → Szent György napja). Sárga színe révén elterjedt analógiás gyógyszere volt a 

sárgaságnak, de a →népi gyógyászat számos egyéb gyógymódjában is használatos. A tojás Európa-

szerte, sőt világszerte a termékenység és újjászületés jelképe. Mint ilyen érthető a sok szép kozmogóniai 

hagyományban szereplő ~, valamint a →húsvéti tojás is. Húsvéti szerepe összefügg az ókori Közel-Kelet 

valamikori tavaszi évkezdetével is. Egyházi szentelmény (→szentelmények) volta, ill. a húsvéti tojást 

mint Krisztus feltámadásának jelképét számontartó vallásos magyarázatok megerősítették és 

fenntartották a ~sal összefüggő ősi jelképrendszert, ill. annak tudatos alkalmazását [...] 
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 Úrnapja: →pünkösd után következő második hét csütörtökjén tartott ünnep, amikor az egyház Krisztus 

testét, az oltáriszentséget ünnepli. Kötelező ünneppé IV. Orbán pápa tette 1246-ban. Az ünnep és a 

körmenet (→körüljárás) elterjedésével szokássá vált az oltáriszentség körülhordozása, aminek a →népi 

hitvilág a gonoszt, a betegséget, a természeti csapásokat elűző erőt tulajdonított. Megünneplésére 

hazánkban 1292-ből és 1299-ből vannak adatok [...] Németországban a 12-14. sz. között keletkezett az 

a szokás, hogy amerre a körmenet haladt, négy oltárt állítottak fel. Az oltárok fölé sátrakat emeltek. 

Ezeket a sátrakat nálunk gallyakkal díszítették, a földre pedig virágokat, kakukkfüvet hintettek. A néphit 

a →zöld ágakhoz és az elhintett füvekhez különféle hiedelmeket fűzött. Mihálygergén (Nógrád m.) a 

krumpliból hazavitt gallyakat a ház négy sarkába tűzték, hogy ne érje villámcsapás. Baranyában az 

istálló fölé dugták, hogy az állatokon Isten áldása legyen. Székelyföldön az úrnapi virágot a hernyók 

ellen tették a káposzta közé. Sióagárdon (Tolna m.) a beteg gyermek fürdőjébe tettek az ~kor hazavitt 

virágokból (→szentelmények). Máshol a virágokat a lábfájás elleni fürdőbe tették és fájós fogat füstöltek 

vele.
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 virágvasárnap: húsvét előtti vasárnap, a római egyház elnevezése szerint Dominica palmarum, azaz 

pálma-vasárnap. Nevét az e napon szokásos pálmaszentelésről és pálmaágas körmenettől kapta, amit az 

egyház Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére rendelt el […] A 15. századi pozsonyi misszaléból 

kitűnik, hogy a körmenet a nép és énekesek dramatikus mozdulatokkal illusztrált részvételével zajlott le. 

Bod Péter írja e napról, hogy „… valami berkeket vagy zöld ágakat szednek; melyeket az után egy ’s más 

babonára vissza élnek.” Azokban az országokban, amelyekben a pálmafa nem honos, azt a tavasszal 

korán bimbózó ágak – fűzfa, rekettye – helyettesítették, nálunk a barka. Ezért a szertartást nálunk 

barkaszentelésnek is nevezik. A szentelt barkához – épp úgy mint a pálmaághoz – számtalan hiedelem 

fűződött, s ezek változatait Európa-szerte megtaláljuk. Nálunk a hivők maguk vitték a templomba s 

barkát…Az ország nagyobb részében általában azt tartották, hogy a barkát nem szabad bevinni a 

szobába, mert akkor sok lesz a légy. Az istállóban a gerenda fölé tették, s amikor dörgött az ég bedobták 

a tűzbe és elégették. Hontban, Nógrádban az eresz alá dugták, hogy megvédje a házat a tűzvésztől. A 

szobába itt se vitték be, nehogy sok légy, rovar legyen a házban és a tojások „befulladjanak”. Gömörben 

a szentelt barkát a dögvész ellen használták, máshol a lovaknak adták, hogy jól menjenek. Szegeden egy-

egy barkaszemet lenyeltek a hideglelés ellen. Baranyában a szentelt barkát kivitték a mezőre, s a föld 

négy sarkába egy-egy szálat tűztek, hogy az Isten oltalmazza meg a termést. Néhol a rokonok, jó barátok 

sírjára is tűztek egy-egy barkaágat.
67

  

 zöld ág:a magyar népszokásban mint a természet megújulásának jelképe kapott nagy szerepet. 

Termékenységvarázsló (→termékenységvarázslás) és rontáselhárító (→rontás elhárítása) szerepe volt az 

emberi élet egyes szokásaiban, naptári ünnepek alkalmával, jelesnapi és gazdasági szokásokban, 

valamint a néphit →mágikus eljárásaiban. Felhasználásainak módjai: kisebb ágakkal kerítés, kapu, 

ablak, templom, stb. feldíszítése; zöldág beletűzése a termőföldbe, trágyába; egy időre adott helyen 

felállított ~ (pl. →májusfa); feldíszített ~, amelyet hordoznak is, de adott helyre viszik (→életfa); zöld 
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ággal való énekes, táncos felvonulás (→zöldághordás); ~gal való házról házra járás és a ~ adás 

valamilyen célzattal (→villőzés, →aprószentek-hordás). A zöldágazás célja különböző: az ajtóra, 

ablakokra helyezett ~ általában gonosz, boszorkányűző; a földbe, trágyába helyezett ~ a rovarok, 

kártevők elhárítására szolgál; májusfa, hajnalfa stb., termékenységvarázsló, gonoszűző. Készítése és 

lebontása egyszersmind szórakozási alkalom is; az életfa célja ugyancsak termékenységvarázslás az új 

pár számára. A zöldág hordás, villőzés télkiűző, nyárhívogató felvonulás […] A ~ leggyakrabban 

→nyírfagally. Hasonló szerepe lehet bizonyos egyházi →szentelményeknek is. A →virágvasárnapi 

→barkaszentelés ceremóniája és a tavaszi zöldághordozás, nyárhívogatás kölcsönhatást gyakorolhatott 

egymásra. A fentivel azonos jellegű az →úrnapi ~ - díszítmények felhasználása. A ~gal való díszítés, 

gonoszelhárítás fő napjai: →Szent György napja, →húsvét, →pünkösd. A ~ trágyába, termőföldbe 

tűzésének időpontjai: →József napja, →úrnapja, stb. Zöld ággal díszítik a →lakodalmas házat is, 

valamint építkezés alkalmával az új házat.
68

  

 

SZEKÉR  

 bűrfa, karfa, oldalfa: két-két gömbölyű rúd, amelyek a →szekéroldal vagy lajtorja foglalatát alkotják, 

ezekbe vésik be a →zápokat.
69

 

 nyakló: 1. tartószíj, négyujjnyi széles szíj, vagy kötélkarika, amit a ló nyakába tesznek. A nyakló csülkébe 

csatlakózik a tartólánc vagy nyaklólánc, amivel a ló a →szekeret irányítja, visszatartja, fékezi. A nyakló 

ugyanitt →rúdfejre kötött tartólánc által fejti ki hatását. 2. →kaloda.
70

  

 öl: hosszmérték, hossza 1,89 cm, hat →lábbal azonos. Földmérésre ma is használatos. Ölnek, öl fának 

nevezik azt a két lécből derékszögben összeállított mérőeszközt is, aminek a két szára egy öl távolságra 

van egymástól és földmérésnél forgatással használják. 
71

 

 rúdfej: a fogatott járművek rúdjának, a →szekérrúdnak az eleje. A lószekerek esetében a rúdfejet ellátják 

egy borító vaslemezzel és rúdfejbe csavarozzák az úgynevezett pipaszeget, amely a tartóláncot vagy a 

nyaklóláncot akasztja és a ragasztószeget, amely négyes fogat esetén a →kisefát ragasztják. 

Ökörszekereknél a rúdfej a járomfő vagy körpő, körpölyü alkotja; ragasztószeg ilyenkor is van, amelyre 

négyes fogat esetén az elől haladó pár →tézslája ragasztódik.
72

 

 székely szekér: erős, nagyméretű →egészvágás-szekér, amelyet azonban csak medencékben, a sík 

vidékeken használnak. Tengely hossza 200 cm, ennek megfelelően a vágása nagyobb a mai rendes 

szekérnyomnál. Rendszerint lajtorjás oldalakkal használják. Oldalait hátul lőcsös-rókancák (ezek a 

lőcsök bele vannak csapolva a →rókancába) támasztják, elöl pedig hosszú rókancák. A székely szekér 

hossza meghaladja a két →ölet. Rendszerint széna vagy learatott kévés gabona behordására használják, 

de a fazekasok is ilyen nagy székely szekereken viszik (vitték) vásárra portékáikat, csak akkor két magas 

latorját és bütü rácsot szerelnek rá, hogy a fazekasáruból minél többet rakhassanak fel, szalmába jól 

beágyazva.
73

 

 szekér: igaerővel,  →fogatokkal  vontatott és teherszállításra  használt  fából  készült,  négykerekű jármű.  

A szekér  nagyon  gondosan  szerkesztett  szállító eszköz;  semmi fölösleges nincs rajta, mégis mintegy  

110-120 főbb alkatrészből áll. Az egyes alkatrészeknek táji elnevezései nagyon változatosak és emellett 

különbség mutatkozik a paraszti és mesteremberek által használt alkatrészek elnevezések között is […] 

A magyar szekér hagyományos és általános típusának négy fő része van: mindenek előtt a két részből 

álló →félszekér  vagy  szekéralj; a →szekérderekat alkotó két →szekéroldal, vagy lajtorja, a 4 →lőcs, a 

4 →kerék és a →szekérrúd. Ezeken, az önmagukban is sok részből álló, főbb alkatrészeken kívül a 

szekér sokféle rendeltetéséből kifolyólag még egy sereg kisegítő, kiegészítő alkatrész, szerelék is tartozik 

a szekérhez. A helyi viszonyoknak megfelelően a szekérnek számtalan táji változata alakult ki, mind 

méretre, mind formára a magasságánál és a különböző célokra való felhasználás is alakította a formákat. 

Kárpát-medence szinte minden táján csak olyan szekereket használnak, amelyeket a különböző 

feladatoknak megfelelően alakíthatnak (hosszú oldalakkal szénahordásra, termény betakarításra, deszka 

oldalakkal homok, föld, stb.) hordására teszik alkalmassá stb. Ennek ellenére nem egy, hanem több – a 
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székelyeknek pl. 5 különböző nagyságú és teherbírású szekerük van […] Mind a gazdaság-társadalmi és 

technika-történeti kutatások azt igazolják, hogy Európában, de a Kárpát-medencében is, a 9. századtól 

a termelésben, ezzel együtt a szekerek szerkezetében, méreteiben, főleg a rakfelületükben jelentős 

változások történtek. A magyar fejlődés követte az európai példát. A magyar szekerek szerkezeti 

felépítése, ökörfogata erre amúgy is alkalmassá tette, de →lófogatolása is, munkára a magyar a 

szügyhámot és nem a →kumet szerszámot használták. A magyar szekér azzal is újíthatott, hogy 

gyorshajtású lófogatot alkalmazott a teherszállításban is. A szekér a Kárpát-medencében nemcsak 

tökéletes és egyéni szerkezeti felépítést és formát nyert, ami a közeli kultúrák szekereitől élesen 

megkülönböztető, hanem abban is különbözik, hogy a sokféle rendeltetésének megfelelően egyazon 

tájban, egy-egy helységben is többféle méretű változatai vannak.
74

 

 szekérágas, rúdszárnya: a →szekér vagy a →kocsi elején a tengelyágy és az első vánkos vagy simely közé 

erősen beépített, hátrafelé villaszerűen szétágazó két fa, amelyek a →tengely mögé kb. 80 cm hosszan 

benyúlnak a →szekérderék alá… 
75

 

 szekérderék, oldalköz: a →szekér tulajdonképpeni rakterülete, amit a két →szekéroldal, az →aljsövény és 

a két →saroglya (a szekérderék lezárása), esetleg a tiltók vagy →sukesok alkotnak. Egy 6 sukkos 

szekérnek a dereka kb. 12 köbméter űrtartalmú, ezért gyakran szolgál mértékül is: pl. „egy szekérderék 

répa” stb.
76

 

 szekérlámpás, „szekérmécses”, kocsilámpa: szekerek és a kocsik éjszakai közlekedésénél használatos 

világítóeszköz, amely a jármű felismerhetőségét, illetve a hajtó jobb tájékozódását szolgálta… 

Előszeretettel használtak szekerek kivilágítására petróleumos viharlámpát, melyet a szekér alá a 

tengelyre vagy az első lőcs mellett a szekéroldalra függesztettek fel… A 19. század folyamán általánossá 

váltak az olajos, petróleumos fényforrások, a lámpák. Ezek tetején szellőzőnyílás volt, de az aljuk 

teljesen zárt, úgy szeles időben, sebes vágtában sem aludhatott ki a kocsilámpa lángja. Ritkábban fordult 

elő az acetilénlámpa használata.
77

 

 szekéroldal, lajtorja: a →szekér két oldala, melyet a →lőcs tart. A szekéroldal főbb alkotórészei: a két 

→bűrfa, a bűrfákat összekötő →zápok vagy kázlák (Szatmár vidékén: in; Erdélyben: fog vagy csütke a 

neve; ez utóbbi nevet gyakran a szélső zápokra értik) és a közfa vagy középkötés 
78

 

 szekérrúd, rúd: kb. 3 m hosszú, erőteljesen rúd, amellyel a →szekeret irányítják. A szekérrúd azonban 

nemcsak irányításra szolgál, hanem bizonyos esetekben húzásra is pl. négyes →fogatok esetében. Ennek 

megfelelően megkülönböztetünk: lovas- és ökrös rudat. A szekérrúdnak a következő részei vannak: 

→rúdfej, a rúd törzse, a rúd töve, ez többszögűre faragott és a rúdszára nyílásába illeszkedik. A lovas 

rudak erősen bevannak szorítva a rúdszárnyába (→szekérágas) és a rúdszeg biztosítja, hogy onnan ki ne 

jöjjenek, pl. ha a rúdon egy pár ló húz. A lovas rudak úgynevezett fennálló rudak, ugyanis a szekér 

→juka tartja fenn a rudat, hogy a lovak ne legyenek kénytelenek a →nyaklóval a rudat is tartani. Az 

ökrös rudak azonban csuklósok, mert az ilyen szekereknek vagy nincsen juka, vagy ha van, akkor a 

szekérrúd nyeglesre van készítve, amely a „ U ” alakban hasított végű szekérrúd le-föl csuklódhat.
79

 

 záp, fog, ín: a →szekéroldal →bűrfáit összekötő keresztfák. Vidékenként más és más a zápok sűrűsége és 

megmunkálása. A legtöbb vidéken laposra faragottak, de van rá eset, pl. a székely hordószekereknél 

(→takaruló szekér), hogy zápok gömbölyű botok, csak a szélső erősek és laposak, ezeket nevezik 

csütkének. A zápok sűrű vagy ritka alkalmazása bizonyos vidékek szekereire, kocsijaira jellemző, a 

falusiak erről felismerték, hogy az illető jármű mely vidékre való; az ismertetőjelet csak fokozza a közfák 

egyes vagy kettes volta, esetleg hiánya.
80

  

 

SZÉKELY BÚTOR  

 asztal: - 1. általánosságban: elsődlegesen étkezésre használt, lapból és lábazatból álló állvány mindennemű 

formai és funkcióbeli változata. - 2. A magyar néprajzi szakirodalomban: a parasztházbeli 

→szentsarokban állandóan azonos helyen álló nehéz étkezőbútor, szemben a változó elhelyezésű, 

könnyű →asztalszékkel […] - A magyarok az asztalt a honfoglalás után, az ~ megnevezéssel együtt a 
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szlávoktól vehették át. Az Árpád-kori falusi házakból földbe vert lábú asztal nyomai kerültek elő; ilyen 

karólábas ~ szegényeknél a 20. sz.-ig volt használatos. A bakos ~ ezzel párhuzamosan terjedhetett falun, 

míg a 19. századra alkalmi bútorrá vált, főleg lakodalom idejére. A gótikus jellegű asztalok 

parasztházbeli meghonosodásának kezdete a hódoltság előtti időre tehető, de Mo. keleti részén a 19. 

században is készültek még szobai alkalmazásra. Jellemzőjük a nagyméretű lefelé keskenyedő fiók 

(szakirodalomban: bölcsős vagy erdélyi asztal), s előfordul az alsó részben beépített ajtós szekrényke is 

(kamarás vagy szekrényes vagy tömlöcös vagy medve asztal). A késő reneszánsz, orsósan esztergált lábú 

(olaszlábas) ~ csak Ny-Mo.-on készült paraszti megrendelésre, egyebütt a 19.sz. elejétől a kávás ~nak 

kései, klasszicista stílusú formája vált uralkodóvá […] - Az asztalosok gyártotta asztalok rendszerint 

fenyőből valók voltak, festett →virágozással, mely főleg az ~ lapot borította, s a reneszánsz jellegű 

abroszhímzésekhez igazodott. Klasszicista keményfa asztalon előfordult intarzia és faragás is. - Az 

asztalt eredetileg csak ünnepen terítették le, s egyedül ekkor ettek róla; régebben csak ilyenkor vitték be 

a házba […] - 3. Speciális asztalok: Az asztalszék nagyobb méretű vastag lapú változata, disznóöléshez, 

húsvágáshoz (nagyszék, vastagszék, húsvágó szék, disznóbontó szék, boncolópad vagy -asztal). A 

konyhaberendezésben a 20. században jelenik meg a kávás konyha ~.
81

 

 asztalosbútor: fűrészelt és gyalult deszkából, asztalos technikával, oldható és szilárd szerkezeti kötéssel, 

illetve ragasztás segítségével előállított bútor, elsődlegesen tanult iparosok munkája […] Az ~ 

fokozatosan bekerült a parasztházakba, a 18.-19. századra, s az európai parasztság többsége ~-ok között 

élt. - Magyarországon a 13. században jelent meg az első ~ a királyi családnál…Parasztoknál a 16. 

század elejétől volt asztalos készítésű láda. Általánossá falun az ~ a 18-19. század folyamán vált városi, 

illetve falura kitelepülő, részben →templomberendezést készítő vándorasztalosok révén. A 18. századra 

kialakult a parasztság ellátására specializádódó és annak az ízléséhez igazodó asztalosság (vásári vagy 

virágzó asztalosok), és kibontakozott a központok stílusa (alföldi, békéscsabai, hétfalusi csángó, erdélyi, 

debreceni, felföldi, kalotaszegi, szekszárdi, székely, torockói bútor).
82

 

 mértanias díszítés, geometrikus ornamentika: egyenesekből és körökből, körívekből összetett dísz, 

többnyire síkdíszítmény, faragásnál igen gyakran →ékrovással kivitelezve, ami oszlopok esetében 

körplasztikát adhat (sírjel, kapubálvány). Gyakori motívumok: →vízfolyás, sakktábla-minta, átlós 

osztású négyzetek, koncentrikus körök, körbe foglalt hatágú csillag (→rózsa) és svasztika, egymást 

metsző félkörök sora stb. […] A magyarok a honfoglalás után vették át a ~t. Eredetére a magyar cifra 

szóból is következtetni lehet; ennek ’zéró, üres számjegy’ stb. jelentésű megfelelője az arab matematikai 

műnyelvből jött át a középkori latinba. A magyar népnyelvben a cifra, cifrász a díszítés megjelölésére 

általánosult, és átment a ~-t felváltó növényi ornamentikára is. A ~ egyes tárgycsoportokra különösen 

jellemző, így az ácsolt ládára, a szövésre, a keresztszemes hímzések nagy részére, a →szőnyegre, a 

→lőporszaruk egyik csoportjára, a korábbi →mángorlókra. Ezeknek a tárgyaknak egy részén a ~-ben 

megjelennek geometrizált figurák is, elsősorban → emberábrázolás (ácsolt láda, lőporszaru, hímzések) 

és főleg a kései szakaszban a növényi ornamentika hatására geometrizált virágmotívumok is.
83

 

 növényi ornamentika: stilizált növényi elemekből összetett díszítmény, fő meghatározója a népművészet 

egyik legelterjedtebb irányzatának, mely a →népművészet története előrehaladott szakaszán Európa 

nagy részén, így Magyarországon is, uralkodó, sőt kizárólagossá vált…A kezdetben természethűségre 

törekvő növényábrázolásokat esztétikai igénnyel a legalapvetőbb jegyekre redukálta, ekkor 

kristályosították ki a növényi ornamentika motívumainak évezredeken át tovább élő alaptípusait. Ezek 

egyike a későbbi rozetta és →rózsa fő formájának az előzménye, a centrális szerkesztésű, úgynevezett 

fölülnézetes virág, melynek négyszirmú változatai már i.e. 4. évezredből adatolhatóak (ún. lótusz-

motívum). Másik fontos alaptípus az oldalnézetes virág – eredetileg inkább levélcsokrok – , a későbbi 

liliomnak és →tulipánnak is előképe, lant alakú vagy levélkékből összetett stilizálásban. A növényi 

ornamentika alappozícióinak a leglényegesebbike is ekkor alakult ki: a stilizált →életfa, világfa, 

tulajdonképpen termékenység szimbólum. Ez a középtengelyre szimmetrikus felépítésű, többnyire 3-5 

ágú fa vagy bokor, melyből, miután idővel eredeti vallási tartalmát elveszítette, a későbbi 

népművészetben is továbböröklődő →virágtő alakult ki […] Magyarországon a jellemző 

virágkompozíciók legkorábban a 14.-15. századi ötvösműhelyekben, főleg az olasz indítás nyomán 

kibontakozó sodronyzománcos gótikus emlékeken jelenik meg. Szélesebb körben a reneszánsz idején 
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vált közkeletűvé ez a növényi ornamentika Magyarországon (virágos reneszánsz). Az ezen kor ízlésének 

megfelelő átfogalmazás a motívumra és a kompozíciókra egyaránt kiterjedt. Ezek közt 1480 körül jelent 

meg, hamar kedvelté válva, a virágcsokroknak vázába állítása (olasz korsó)…A magyar népművészetbe 

túlnyomórészt a parasztság számára dolgozó iparosok közvetítésével jutott el →virágozás, a 16-18. 

század folyamán […] Különösen a 19. század második felétől, a növényi ornamentika mértanias 

díszítése is mind erősebb átalakító hatással volt. Részben az elvont elemekből összetett mintakincs 

bővült geometrizált növényi elemekkel, részben pedig az alkotók által, hogy virágbokrok ágaival 

kapcsolták egybe a hagyományos módon szerkesztett kazettákat (pl. kalotaszegi bútor).
84

 

 szegfű: (latinul Dianthus): 1. dísznövény. A középkorban a lovagi kultúra kedvelt virágaként kezdték 

termeszteni. Általában virágcserépben nevelték, így lett a virágcserép egyik európai elterjesztője. 

Magyarországi divatjáról a 16. század óta tudnak. A magyar parasztkertek régi kedvelt virága a 

rózsaszínű vagy cirmos telt virágú kerti szegfű, és a gyepet alkotó, illatos rózsaszínű vagy fehér német 

szegfű.
85

 

 szék : 1 általában: a). mindennemű egyszemélyes ülőbútor, mely lehet támlanélküli ~ (→gyalogszék, 

→tőkeszék, →zsombékszék).
86

 

 székely bútor: összefoglaló megnevezés a Székelyföldön használt, ill. készült népi bútorra. 

-1. Háziipar. A bükkövezet számos községe specializálódott bútorkészítésre.  

 Legfontosabb termek az →az ácsolt láda (pl. Siklód, Parajd, Korond, Oroszhegy, Pálfalva, 

Firtosváralja, Varság, Kibéd, Sóvárad, Szováta, Verebes), de a múlt századból más bútorok háziipari 

előállítására is van adat(pl. Zetelaka: padok).  

  A székely ácsolt ládákra jellemző a lapos tető. Közülük a gabonatartó szuszék díszítetlen, a 

ruhatartásra szolgáló kar (írott szuszék, kelengyés-, gúnyás-, cifra szuszék, szekrényláda) elejét vagy 

egyetlen, nagyméretű évszám foglalja el (ilyen már a 18. sz. második felétől ismert), vagy hornyolóval 

vésett →mértanias díszítés. Ez főleg egyenes vonalakból áll, emellett már a 19. sz. első feléből ismertek 

virágmotívumos példányok, főleg geometrizált tulipánokkal, a →tulipános ládák hatására. 

-2. →Asztalosbútor. A ~ főként festett virágozású, kisebb mértékben faragott. A változatos virágdísz kék 

vagy vörös alapra kerül, jellemző, hogy a láda eleje és oldala általában eltérő alapszínű szokott lenni. A 

készítésükre specializálodó asztalosok a városokban (pl. Marosvásárhely, Kézdivásárhely, 

Székelyudvarhely, Sepsziszentgyörgy, Berek) dolgoztak; a 18-19. századra megjelentek nagyobb 

községekben is (pl. Vargyas, Abásfalva, Homorodalmás, Lövéte, Korond, Csíkkarcfalva, Dánfalva, 

Csíkszenttamás). 

 A legtöbb és legjelesebb készítőközpont Udvarhelyszékben működött. Egyes a ~ által megőrzött 

különösen régies díszítőelemek és tárgytípusok (pl. gótikus szabású, deszkalábas →asztal) is az 

asztalosság korai elnépiesedéséről vallanak. Ezt jelzi az a tény is, hogy a házilag barkácsolt ~ jórészt a 

korábbi asztalosformákat őrzi (pl. deszkalábas →szék).  

 A 18. sz.-ból datált ~ok már a működő asztalosközpontok stílusának elhatárolódását jelzi. A 

központok főleg helyi igényeket elégítettek ki, de részben átnyúlt a piacuk távolabbra is. (pl. 

Marosvásárhely, Mezőseg, Kézdivásárhely és Bereck, Moldva és Havasalföld számára is dolgozott). 

Másrészt szász központok készítményei is eljutottak a székelyekhez, bár ezek elsősorban a Kárpátokon 

túli területekre szállítottak (pl. Beszterce Bukovinába, Brassó a Havasalföldre, Bulgáriába). 

 Az évszámos bútorok tanúsága szerint a ~ készítése 1880 táján szűnt meg a háromszéki medencében 

és általában másutt sem tartotta sokkal tovább magát.
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 szekrény: 1. ajtóval nyíló tárolóbútor, ruhanemű számára; belül többnyire egyik fele polcos, a másik 

akasztós. Ismertebb elnevezései még: álló~, ruhás~, almárium, fennálló, sifonér … Magyarországon 

polgári használata a 15. századtól kezdődött. A parasztság csak a kései, kétajtós formát vette át a 18. 

század végétől. A 19. század derekáig csak a Dunántúlon, kismértékben a Duna-Tisza közén terjedt el, 

és a paraszti bútordíszítő stílusoknak megfelelő díszítést kapott, mely főleg →virágozás, ritkábban 

→emberábrázolás. Ahol később honosodott csak meg, ott a ~ már rendszerint polgárias, historizáló, 

illetve eklektikus stílusú, barnára pácolt. - 2. konyha~ (→pohárszék) ;  3. fal ~ (→ téka) - 4. fióko ~ 

(→sublót) - 5. →ácsolt láda.
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 téka: tárolóbútor, faliszekrény. –1. Felfüggesztett vagy falba mélyesztett (fali ~), esetleg lábakon álló és 

padra, ritkábban földre állított (talpas vagy lábas~). Többnyire kis méretű. Általában egyetlen ajtaja 

keskeny, gyakran rácsos. A téka helye korábban rendszerint a szoba főfalán, az ajtóval szemközt volt, 

különösen a → szentsarokban ; ennek megfelelően a tégla forma mellett gyakori a sorokba illő, 3 oldalú 

hasáb alakú ( sarok~, szegelet~). Egyéb nevei: almárium (a Dunántúlon, Felvidéken és Erdélyben). 

almaráj (DK-Erdélyben) ; - 2. →falifülke, amit ajtós fedőlap (fülajtó ~, ajtó ~, boríték ~,  la ~) takar. - 3. 

A zárt formának megfelelő nagyságú, falra függesztett keret, 2-3 polccal (nyitott~). - A téka a fülkéből 

alakult, a szekrény hatására. Emlékei a 13 - 15. század óta ismertek. Magyarországon a 15. század óta 

mutatható ki. A formai sajátságokból következtetve a parasztságnál is korai, a legrégibb talált példányok 

a 18. századiak. Tároltak benne imádságos és egyéb könyvet (könyves~), italos és orvosságos edényt 

(üveges, palackos, patika), a nyitottban dísztálakat (tányéros, edényes), másodlagosan tejet (tejes). 

Római katolikus falvakban ~szerű szekrénykében álltak a szentsarokban a szentszobrok (Mária-ház).
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Saroktéka 1839. Zetelaka. 

Néprajzi Múzeum 

 
Tékalap 1848. 

Homorodalmás. 

Néprajzi Múzeum 

 
Falitéka 1866. 

Homoródalmás. 

Balázs Pál munkája 

 
Falitéka XIX. század. 

Székelyderzs 

 tulipános láda, tulipántos láda: Magyarországon az asztalos készítésű menyasszonyi →láda 

legáltalánosabb elnevezése; a 19. század első felében tűnt fel a Dunántúlon. A →tulipán-motívum, 

akárcsak Dél-Németország, Svájc vagy Ausztria területén, Magyarországon is már a 17. században 

gyakori a festőasztalosok munkáin, s a 18. század második felétől egyes dunántúli műhelyek bútorain 

(→komáromi bútor), főleg ládákon főszerepet kapott. A ~ kifejezés terjedését az segítette elő, hogy a 

“Beszegődtem Tarnócára bojtárnak” című műdalt (1846), melyben a “Fölteszik a tulipános ládámat…” 

kezdetű sor is szerepel, Szigligeti Ede beillesztette A csikós című népszínművébe (1847). Ezzel a ~ 

megjelölés az ország olyan vidékein is meghonosodott, ahol a bútorfestésben nem volt szokás tulipánt 

alkalmazni.
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 virágozás: a túlnyomórészt →növényi ornamentikát, elsősorban virágokat alkalmazó síkdíszítés közkeletű 

elnevezése […] Alkalmazták a ~ kifejezést a templomi berendezések növénydíszes festésére is, így a 

kalotadámosi református templom 1774-ben készült famennyezetén az áll, hogy ”virágozódott” Asztalos 

Umling János által… A paraszti vevőkör számára, a hagyományos népművészeti motívumkinccsel 

dolgozó iparosok körében, így a fazekasoknál, asztalosoknál a közelmúltig élő maradt a ~ kifejezés.
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HÍD 

 bürü, bürhíd: árkon, patakon egyszerű áthídalás gyalogosok számára. Gyakori a víz felett átdöntött 

egyszerű fatörzs használata, amelynek – különösen ha magányosan használják a faderekat – a tetejét 

simára bárdolják. Néha a biztonságosabb közlekedés érdekében korlátot szegeznek egyik oldalára. 

Előfordul, hogy egy vagy két, esetleg keresztléccel összefogott pallót fektetnek át […] A bürü szó a 14. 

század óta mutatható ki nyelvünkben, valószínűleg déli szláv nyelvből került a magyarba. Kezdettől a 

→hídnál kezdetlegesebb, gyengébb közlekedési építmény megnevezésére szolgál.
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Tékalap 1862. Homorodalmás. 

Néprajzi Múzeum, ltsz: 139338 

 
Tálalószekrény 1831. 

Homorodalmás, ltsz: 58.70.7 

 

 
Falitéka 1826. Abásfalva.  

Balázs Mózes elődjének munkája 

 
Szekrény 1866. Abásfalva. 

Balázs Mózes munkája 

 
Szekrény XIX. század. Abásfalva.  

Balázs Mózes munkája 

 

 
Láda 1803. Székelyszenttamás. 

Néprajzi Múzeum, ltsz: 95083 

 

 
Láda 1859. Csíkmadas. 

 Néprajzi Múzeum, ltsz: 97.74.2 

 

 
Láda 1860. Zetelaka.  

Néprajzi múzeum, ltsz: 95081 
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Falitéka 1847. Abásfalva. 

Balázs Mózes munkája 

 

 
 

Falitéka 1874. Homoródalmás. 

Balázs Pál munkája 

 

 
 

Szobarészlet XIX. század.  

Csíkszentdomokos, falumúzeum 

 
 

Tálalószekrény XIX. század. 

Csíkszentdomokos, falumúzeum 
 


