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Női lét egy csángó faluban

Bevezető
Sorsok. Csángó női sorsok. Helyszínünk Pusztina.1  Közel két hétig voltam ré-

szese eme település mindennapjainak.2 Jelen tanulmányban arra keresem a választ,
hogy az itt élő nők milyen szociokulturális közegben nevelkednek, milyen összefüg-
gésben van ezzel nyelvhasználatuk, iskolai végzettségük, a hagyományokhoz való
viszonyuk; ebben az elszigetelt mikroközösségben hol helyezkednek el, mit jelent
számukra nőnek lenni a 21. század elején egy moldvai csángó faluban.

A résztvevő megfigyelés mellett csoportunk számos interjút készített különbö-
ző korosztálybeli helyi lakosokkal, hiszen az emberi életutakon keresztül vagyunk
képesek megérteni egy adott közösség – ebben az esetben mikroközösség – műkö-
dését, felépítését.3  A falubeliekkel való megismerkedésünk hosszabb folyamat ered-
ménye volt. Meleg nyári napon kezdtük el a kutatómunkát, kisebb nagyobb szeren-
csével találkoztunk olyan falubeliekkel, akikkel sikerült beszélgetnünk. Az itt élő
családok életének nagy részét a földek művelése, állatok gondozása teszi ki, ez je-
lenti számukra az életben maradást, s furcsának találják, hogy idejüket „csak úgy”
idegenekkel való beszélgetéssel töltsék. Helyzetünk akkor javult, amikor ott tartóz-
kodásunk harmadik napján csoportunk részt vett a Szent Péter–Pál napi ünnepi mi-
sén. Ekkor közösen éltünk meg egy falusi eseményt, s ezáltal közelebb kerültünk
hozzájuk. Néhányan a csoportból elkísérhettük a hagyományőrző csoportot a
csíksomlyói „Ezer Székely Leány” búcsúra és Futásfalvára. Ekkor egy buszon alud-
tunk a falubeliekkel, és együtt imádkoztunk hajnalban Szűz Máriához. Mindezek a
körülmények tették lehetővé újabb értékes beszélgetések létrejöttét. Interjúalanya-

1 Pusztina Romániában, Bákó megyében, Moldva középnyugati részén, a Szeret folyó Tázló mellékfolyó-
jánál helyezkedik el. A 18. századi határőrség-szervezés során Moldvába menekült székely telepesek ál-
tal alapított települést az egyik legfiatalabb „színmagyar” csángó faluként jegyzik.

2 Terepgyakorlatunk a Pécsi Tudományegyetem Hungarológiai Szemináriumának szervezésében zajlott.
Kutatócsoportunk 2006. június 26-tól július 6-ig tartózkodott a faluban Baumann Tímea vezetésével.

3 Nyisztor Tinka, a falubeli néprajzkutató, valamint a Moldvai Csángómagyarok Szervezetének a vallási-
és oktatásiügyi képviselője sokat segített nekünk abban, hogy zökkenőmentesebben be tudjunk illeszked-
ni a falu életébe.
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im4 főleg nők voltak, de beszélgettem egyszerre házaspárokkal is. Ezek a beszélge-
tések főként azért voltak érdekesek, mert érzékelhető volt, kinek van „nagyobb sza-
va” a házban.

„Mi itten egyféleképpen el vagyunk szigetelve…”
A fejezetnyitó idézet a következőképpen folytatódik: „…Körben ezek mind ro-

mán falvak vannak. 10 km-re van Frumósza, amelyik nem ilyen 100% magyar falu,
mint Pusztina.”

Mitől is ennyire elszigetelt ez a falu? A Pusztinára érkezőnek már néhány nap
után szembetűnő a mikroközösség zártsága. Ennek a zártságnak többféle oka is van.
Az egyik legfontosabb a már bevett hagyomány, a falun belüli házasodás. Az inter-
júalanyok egyhangúlag azt gondolják, hogy Pusztinán ez a szokás, mert aki más
faluból “kapott” magának férjet, azt kinézték. Egy közösségben vannak olyan lát-
hatatlan társadalmi erők, amelyek visszatartják az egyént attól, hogy tetszés szerint
cselekedjen. Az emberek mindennapi cselekedetei megerősítik és újratermelik azt
az elvárás rendszert, azokat a társadalmi erőket és struktúrákat, amelyek szabályoz-
zák az egyén akcióit (Gauntlett 2002). A nemi szerepeket is a társadalmi struktúrák
mentén tanuljuk meg, és az egyének folyamatosan figyelik ennek a helyes működ-
tetését. Különböző szakirodalmak egybehangzó véleménye szerint a nemi identitás
csupán szerepjáték, amelyet az ismétlés erősít meg. Ebből következik, hogy az em-
berek megváltoztathatóak. A férfiasság és a nőiesség kétpólusú szétválasztása tár-
sadalmi konstrukció, amely a férfi és a nő szembeállítására épül. Tehát a test nem
határozza meg véglegesen a nemet és az identitást. A hagyományos identitás nem
eleve elrendelt, hanem a történelem és a kultúra által kialakított konstrukció
(Gauntlett 2002). Az egyének az identitást a mindennapok szituációinak függvényé-
ben állandóan újraértelmezik. A csoporthatárok legfőbb indikátora a nyelvhaszná-
lat és a vallás, melynek alul-, illetve felülkommunikálásával válik láthatóvá maga az
identitás.

Pusztinán is azért válhatott hagyománnyá a közösségen belüli párválasztás, mert
ez volt az elvárás, úgymond íratlan szabály. A falubeliek szocializációs folyamatá-
nak része volt ennek a tudatosítása. Viszont az emberek megváltoztathatóságából
következően ez a tradíció átalakulóban van. A fiatalabb nemzedék számára ez a „kö-
telezettség” már nem eleve elrendelt.

4 Önállóan nyolc interjút készítettem, és négy beszélgetést egyik kutatótársammal közösen. Írásomban nem-
csak ezeket a beszélgetéseket használom fel, hanem kutatótársaim által készített interjúkat is. Interjúala-
nyaim életkora megoszlik 20 és 60 év között; az iskolai végzettséget tekintve diplomával és alig pár osz-
tállyal rendelkező is volt közöttük.
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Íme néhány interjúrészlet azzal kapcsolatban, hogyan ismerkedtek meg egymás-
sal a leendő házastársak:

“Szomszédok voltunk. Én ültem túl az utcán. Há’ úgy ismerkedtünk meg. Mentünk este
ki, hogy mondjam, iskolának filmet vetítettek. Nem volt ottan, kiülve, es akko’mentünk
oda, és összeismerkeztünk. És mentünk, oda gyűltünk össze.”

“A férjem hat évvel nagyobb tőlem. Itt a faluba ismerkedtünk meg.”

“Pusztinai. Nem lehetett más faluba menni. Nem az, hogy nem lehetett, hogyha va-
laki elment más faluba, akkor megnézték azt, és ... kizárták a faluból.”

“Itt a faluba, ismertük egymást már születésem óta, közel is lakunk egymáshoz, és itt
a faluban találkoztunk.”

A faluban házasságkötés után a „fiús” házba költözik az ifjú pár. Egyik szállásunk
esetében is a férj szüleinek a házában voltunk. A szülők már nem élnek, a házat a
férj örökölte. Egy másik interjúalanyomék pedig éppen apósáék telkén építkeztek.

A házasságkötéssel kapcsolatos láthatatlan mikroközösségi erőt a következőkép-
pen fogalmazta meg egyik interjúalanyom:

“Én szerintem a faluba azért is maradott meg olyan jól ez a nyelv, hogy az öregeknek
egy olyan hagyomány volt. Mondjuk most már, mondjuk egy húsz évvel ezelőtt, mikor
én már férjhez mentem, akkor egy-egy kicsit be kezdett jönni, de azért nem lehetett férj-
hez menni idegenhez, nem lehetett nősülni idegen leányval, nem lehetett férjhez menni
idegen leányhoz, csak a faluba. Tiltották az öregek, úgyhogy aki elment, az mindig ki volt
beszélvel a faluba, az mindig ki volt mutatval, az egy olyan feteke juhó vót, egy olyan
fejér rakásba. Bárány. Mi azt mondjuk juhó, s a bárányt a fiatalnak mondjuk. Úgyhogy
mindig az volt, s akkor mindegyik azt nézte, hogy a gyereke ne legyen a feteke bárán.
De aztán már mivel kezdett a világ nyitatkozni, akkor már kezdett, s most már nincs.
De azért az öreg nénik, akik már hatvan éven keresztül vannak, azok már most is mu-
tassák, dehát a fiatalok nem, ezt elvetik, az nincs számba vetve, hogy az idegent hozott,
vagy ilyesmi. Többet nincs gond, nincs most gond, de ennek előtte vót. S azért is tudott
a nyelv ilyen jól itt nálunk megmaradni, mert nem… a szomszéd faluk mind román fa-
luk. Úgyhogy, amikor városra mentünk, csak románul beszéltünk. Szomszéd faluba
mentél, csak románul beszéltél, csak itt a faluba volt ez a…”

A nyelvhasználatra is hatással volt a közösségen belüli párválasztás. Ahogy ez az
interjúrészletből is kitűnik, napjainkban valamelyest már megváltozott ez, hiszen
magas a migráció a faluból. Ahhoz, hogy egy közösség kész legyen a változásra,
abban az esetben az egyének viselkedését és cselekedeteit nem a tradícióknak kell
irányítania (Gauntlett 2002).

NŐI LÉT EGY CSÁNGÓ FALUBAN
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Pusztinán a lányok nagyon fiatalon férjhez mennek, több beszélgető partnerem
15–16 évesen már férjnél volt. Ez a tendencia nemcsak az idősebb korosztályra jel-
lemző, hanem a fiatalok között is. Terepgyakorlatunk ideje alatt is megrendezésre
került egy „nunta” (vőlegény), ahol a menyasszony 18 éves volt. A korai férjhez
menetel egyik kiváltó oka a szegénységből való kiút. A leány szüleinek nem volt
pénzük fizetni a tanulmányokat, ezért egy jómódú fiút választottak ki a faluból. Több
interjúalanyom csak néhány osztályt végzett. Ez a tendencia főleg a középkorosz-
tályban volt megfigyelhető. A fiatalabb generáció esetében már gyakori a nők fel-
sőfokú végzettsége.

“…tizenkettőt elvégeztem, de nem érettségiztem le... nem tudott fizetni, és elvégeztem
a tizenkettőt, és férjhez mentem, mer’ azt mondtam. Azt mondtam, hogy nyakig vagyok
szegénységgel, már nagy voltam, nekem is kellett volna már egy cipő, és akkor férj-
hez mentem. Nem tudom, miér’ mentem akkor, csak azé’ mentem akkor, hogy …, nem
tudom mer’ mentem.”

“Hát a leányok akkor mentek férjhez, és nem es nagyon engedték, mert nekik kellett
itthon dolgozniuk. Miféle, men az iskolába, s akkor nekem itthon ki dolgozik! Tudod,
a szülők. A fiúk kell menjenek, mert ők kell a családot fenntartsák. Pedig voltak jó
tanulók…”

Találkoztam olyan esettel is, amikor a férj román volt. Ez a házasság többféle ok-
ból is tönkrement. Egyrészt a szocializációs és vallási különbségek miatt. Másrészt
pedig a férj alkoholizmusa következtében.

“Férjhez mentem, férjem román, nem tud magyarul, nem tudott. Dehát nem egyez-
tünk, mindenki tartotta ő hitit.”

“Ha én elhagyom őt akko’ ő megöli magát. Felakassza magát mit tudom mivel,
valamivel…Örökké aszonta én nem tudlak otthagyni téged, mer’szeretlek. Ha szeretsz
engemet, akko’ mié’ nem bánta szépen? És az ital csinálta, a részegség.”

A faluban a kikapcsolódási lehetőségek is meglehetősen korlátozottak. Legfőkép-
pen a gazdasági helyzetük következtében nem volt, és sokuknak a mai napig sincs
anyagi keretük Pusztinán kívül más városba látogatni, nemhogy szórakozni menni.

“Minden vasárnap elmennek az emberek, de valaki már csak megszokásból is elmegy,
az egyetlen hely, ahová elmennek az emberek. Itt nincs színház, itt nincs mozi, nincs
más találkozási hely, kocsmák és templom, és akkor vasárnap mindig tele van a temp-
lom. Mise után még egy órát elbeszélgetnek az emberek, a templom előtt.”

MOLNÁR MÁRTA
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Kocsma és templom. Ez a két hely meghatározó a pusztinai emberek életében. Az
embereknek nincs is igényük más kikapcsolódási lehetőséget keresni, hiszen nem
úgy szocializálódtak. Mivel ez a két fő találkozási pont van az életükben, ezért na-
gyon meghatározó szerepet tölt be mindennapjaikban a vallás, és emellett akármi-
lyen furcsán hangzik e párosítás, az ital. Számos példát látni az alkoholizmusra.
Nemcsak a férfiak, hanem a nők körében is. Természetesen ennek többféle magya-
rázata van. Egyrészt a gazdasági változásokkal, az instabilitással való megbirkózás,
másrészt pedig a magányérzet tompítása ellen vívott harc.

Ezzel ellentétben azok esetében, akik éltek már más városban, eltérő a helyzet.
Megismertek másfajta mintákat, és ezeket beillesztették saját életükbe. Ők már
megtehetik, hogy bizonyos időszakonként ellátogatnak nagyobb városokba, illetve
más országokba kikapcsolódni – azért, mert igényük is van rá.

„Általában én határoztam, mindenbe belegyezett…”
Hol is helyezkednek el a csángó nők ebben a mikroközösségben? Számukra mi

a különbség a két nem között, hogyan történik a munkamegosztás a faluban?
A két nem közötti különbséget szimbolikusan megfogalmazhatjuk úgy is, hogy

a nőket azonosítjuk a természettel, a férfiakat pedig a kultúrával. A női testet és an-
nak funkcióit többek között azért tartják természethez közelinek, mert hosszabb ideig
törődnek a „faj életével“, a nőt teste olyan társadalmi funkcióba helyezi, mely kul-
turális fejlődés folyamatában a férfihoz képest alacsonyabb státuszú, valamint tra-
dicionális társadalmi szerepe eltérő pszichikai struktúrát hoz létre (Ortner 2003, 20).
Ez a szimbolikus különbségtétel nő és férfi között a faluban is megfigyelhető.
Pusztinán nagyon erőteljesen elkülönül a munkamegosztás. Amíg a nők a házi mun-
kát és az önellátáshoz szükséges élelmet termő föld megmunkálását végzik, addig
a férfiak az iparban dolgoznak (Boross). Tehát a pénzt is a férfiak viszik haza. Kö-
vetkezzék néhány idézet ennek szemléltetésére.

„Apám mindig eltartotta anyámat, anyám mindig alá volt rendelve. Mivel nem volt
munkahelye.“

„…kellett mondja neki, pénzt kértem, aszonta ne nyújtsam a kezem, menjek munkál-
ni. Megtanultam nyújtsam kezem, menjek munkálni.“

„Hát volt a házfenntartás, a gyerekek nevelése, állatok, meg a kert. Férfinak, akinek
munkahelye volt, csak szabadidejében segített be feleségnek. De most már itt se, pél-
dául az én családomban már nem érzem ezt az alárendeltséget. Nekem is van mun-
kahelyem, a férjem mindenbe besegít, és a legtöbb fiatalnál már így van.“

NŐI LÉT EGY CSÁNGÓ FALUBAN
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„…Azoknál még megvan, a feleség alá van rendelve a férjének. Földi munkát végzi,
állatokat, kertet, mindent. De a legtöbb családnál már nem, nincsen.“

A falu társadalmára és a munkamegosztás átalakulására nagy hatással van a férfiak
migrációja közeli városokba, valamint külföldre. A szocializmus megszűnése utá-
na sok munkahely megszűnt, az emberek megélhetése kérdésessé vált. Ez az álla-
pot gazdasági és társadalmi változásokat vont maga után, melyben újfajta érvénye-
sülési formákat kellett választaniuk az embereknek (Simon).5  Vannak olyan esetek,
amikor nemcsak a férfi, hanem az egész család elköltözik, és évekkel később térnek
csak vissza (vagy örökre letelepednek máshol). Abban az esetben, ha csak a férj megy
el a faluból, akkor a földek teljes megművelését az asszonyok végzik. Emiatt az a
véleményük a pusztinai nőknek, hogy átalakulóban van az alárendelt szerepük.
Olyanra is van példa, hogy a nő kivételével minden családtag más városban él. Az
egyik asszony három fia közül kettő Portugáliában él, a harmadik Székelyudvar-
helyen. A férje is kiment Portugáliába munkát keresni, így az asszony egyedül ma-
radt a nyári földmunkával. Ebben a mikroközösségben is a pénzkereső férfi a csa-
ládfő, és tekintély övezi őt. Ettől függetlenül a valódi nő–férfi viszony a fejezet
címadó idézetével foglalható össze röviden. Pusztinán a férfiakat és a családi életet
a nők irányítják. A nők a családon kívüli közösségi életben is összetartó szerepet
játszanak. Személyesen ezt akkor tapasztalhattuk meg, amikor a Szent Péter–Pál napi
ünnepi mise után, délután részt vettünk a magyar házban tartott hagyományőrző
csoport megbeszélésén és vacsoráján. A csoport szinte összes tagja nő. Amíg a nők
arról egyezkedtek, hogy a hétvégén hogy is lesz a csíksomlyói búcsú, addig a férje-
ik az egyik fa alatti asztalnál iszogattak, és csak figyelték az eseményeket, de nem
szóltak bele. Ekkor készítettem beszélgetést az egyik csoporttag férjével is. A férfi
szerint a nőnek kell odaadni a pénzt, mert ő irányit. Ezt a véleményt alátámasztott-
nak láttam a csoporttal töltött két nap alatt is. A pusztinai asszonyok nagyon erős
egyéniséggel, irányító, szervező képességgel rendelkeznek.6

Összegzés
Sorsok. Csángó női sorsok. A pusztinai nők olyan zárt mikroközösségi normák-

ban szocializálódnak, ahol mindennek megvan a bevett hagyománya. A közösségen

5 Simon Boglárka: Hogyan „boldogulnak” a csángók? Az identitás kinyilvánításának versus elrejtésének
stratégiái egy moldvai közösségben. In: erdelyitarsadalom.adatbank.transindex.ro/pdfdok/et_2k5_
1_tanulmany_1_1pdf

6 A Csíksomlyóra és Futásfalvára vezető buszutat egymást túlkiabálva beszélgették végig. Egymás szavát
alig értettük a nagy hangzavarban.
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belüli házasodás jól megőrizte nyelvhasználatukat, kultúrájukat. Viszont levonhat-
juk azt a következtetést is, hogy Pusztina változik, átalakulnak a hagyományok, ez-
által az emberek is. A fiatalabb korosztály már nem tud kézimunkázni, nem viselik
a hagyományos népviseletet nap mint nap, nem feltétlenül falubeli legényt válasz-
tanak maguknak, illetve már önálló keresettel rendelkeznek. Ami változatlan: a ha-
tározottság, céltudatosság, mind a magán-, mind pedig a közösségi élet területén. Ők
már a 21. század gyermekei.
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