
V E R E S S GYÖNGYVÉR E M E S E 

Régen és ma 

Tavaszi ünnepkör a barcasági csángóknál 

Jó ideje tűnődöm azon, hogy mitől lesz egy tájegység, egy népcsoport vonzó a kutatók számára. 
Az erdélyi és határon túli néprajzosok még mindig tömegesen és nagy érdeklődéssel fordulnak 
a moldvai és gyimesi csángók, a kalotaszegiek vagy a mezőségiek felé, ugyanakkor a 
szórványmagyarság vagy az egykori határvidék lakossága alig akad kutatójára. így van ez a 
barcasági vagy ismertebb nevükön - bár a falvak szám tíz - a hétfalusi1 csángókkal is. Zajzoni 
Rab István múlt századi 2 írásait követően a tájegység érdekes színfoltnak bizonyult kutatók és 
újságírók számára egyaránt. Ehhez hozzájárult a csángóság eredetének kutatása is, amely ez idő 
tájt fokozott hangsúlyt kapott. Orbán Balázs 3 leírása után 1903-ban napvilágot látott Kolumban 
Lajos A hétfalusi csángók a múltban és a jelenben című könyve, Horger Antal nép
mesegyűjteménye, valamint néhány tanulmány a ma is élő boricatáncról. A két világháború 
között leginkább egyházi lapokban4 jelentek meg többnyire monografikus jellegű írások. A 
népszokások összefoglalása 1989-ig váratott magára, helyesebben Seres András 5 a 60-as évek
ben végzett gyűjtései csak ekkor jelenhettek meg. 1993-ban bekövetkezett váratlan halálával a 
Barcaság nemcsak ismertté vált szülöttét vesztette el, hanem egyetlen kutatóját is. Azóta néhány 
tanár próbálja diákjait gyűjtésre bíztatni, több-kevesebb sikerrel. Jómagam több, mint tíz éve 
foglalkozom ezzel a kérdéssel, szintén hol több, hol kevesebb sikerrel. Nem mondom, hogy 
menteni szeretném a menthetőt, inkább összeírni mindazt, amit az öregek mesélnek gyerek- és 
ifjúkorukról. Lejegyezni a ma élő szokásokat, amelyek természetesen a múltban gyökereznek, 
de már megváltozott formával és tartalommal tartoznak Hétfalu világához. 

A továbbiakban a tavaszi ünnepkör néhány szokását szeretném felvillantani a múlt és jelen 
tükrében, ám a teljesség igénye nélkül, hiszen gyűjtéseim sem tekinthetők még befejezettnek. 

A tavaszi ünnepkör első jelentős eseménye valamikor március 12-e, Gergely napja volt. A 
gyerekek bekopogtak a házakhoz és énekelve hívták a kisebbeket iskolába. Seres András sze
rint Krizba kivételével mindenütt megünnepelték a madarak napját, ám az itt következő krizbai 
szöveg cáfolja ezt. 

Szent Gergely Doctornak jeles ünnepén, 
Víg szível zengedez, víg szível zengedez 
Háládatos seregünk nevezetén 
Mert jó tanítónak kegyes példája tündöklik őbenne, 
Tündöklik őbenne már minket is intvén az oskolába. 
Hát velünk t i is örvendezzetek jó apák és anyák, 
Jó apák és anyák az Istent áldjátok és ditsérjétek 
Hogy köztünk is állítatott oskolát és hív tanítókkal 



És hív tanítókkal megáldotta az ő szép kitsiny nyáját 
... felnevelkedvén jó keresztényekké, 
jó keresztényekké 
... nagy lelki kintset nyervén 
küldjétek hát gyermeketeket hogyha szelídségben 
hogyha szelídségben akarjátok felneveltetni 
Jertek hát gyermekek az oskolába 
No vígan barátim, no vígan barátim 
Jer menjünk egy szível az oskolába. 6 

Hasonló szövegre sehol sem bukkantam. Mivel Kolumban Lajos gyűjtése egyezik a Magyar 
Néprajz V I I . kötetében közöltekkel7, elképzelhető, hogy dédanyám lejegyzett éneke csak 
adaléka volt a teljes színjátéknak, amely egyébként - amint a két gyűjtés is ezt igazolja - or
szágszerte egységes iskolai szokás volt. 

A mostani gyerekeknek már nem jelent semmit Gergely napja, ám a tavasz első igazi ün
nepe azért ma is az ifjúságé. Virágvasárnap nemcsak Jézus Jeruzsálembe való bevonulását 
jelenti, hanem a felnőtté válást is. Miután előző este a „kikérdezésen" számot adtak a vallás
órákon tanultakról, ezen a napon konfirmálnak a V I I . osztályos lányok és fiúk. Régen a lányok 
ekkor öltötték fel először a sárigcérnás inget, azaz a sárga cérnával hímzett hámosrokolyát a 
pirossal hímzett gyerekruha helyett. Ma azonban fehér ruhában, fejükön koszorúval, a fiúk 
pedig öltönyben tesznek vallomást a hitükről és kérik a gyülekezetet, hogy vegye fel felnőtt 
tagjai közé. Ettől a naptól kezdve keresztszülők lehetnek s a csángó népnél a keresztszülő 
szerepe csaknem a szülőkével egyezik. 

A konfirmáció-oktatásért a gyerekek húsz tojást „fizetnek" a lelkésznek és tízet a kántornak, 
aki énekelni tanította őket. Orbán Balázs szerint húsvétkor adták a tojást és megfestve, ma 
viszont már az is előfordul, hogy nem tojást adnak, hanem annak az árát. 

Napjainkra a konfirmáció is családi ünneppé változott: az istentisztelet után minden meg
konfirmált igyekszik haza, hogy otthon népes vendégsereggel ünnepelhesse felnőtté válását. 
Újabb szokás az ajándékozás is. Ilyenkor kapják a lányok az első arany ékszerüket (a közel
múltban a kösöntyűt 8 és a bogláros övet), de többnyire pénzt ajándékoz mindenki. 

Bácsfaluban mesélték, hogy ebéd után a megkonfirmáltak megint összegyűltek, hogy együtt 
játszanak vagy táncoljanak, amely vasárnapon délutánonként egyébként is szokás volt. Ilyenkor 
többnyire páros- vagy körjátékokat játszottak, amelyek még nekünk ismerősek.9 Különösebb 
tájjellege talán csak a következő játék szövegének van: 

„Tigaras, tigaras,10 

Kinek a háta varas, 
Uccu neki fuss el." 

Valamikor a konfirmáció kötelességekkel is járt. Kolumban Lajos a következőket írta 
könyvében: „Régebben a legény, leány szoros fenyítéke alatt állott az egyháznak; mert a kon
firmálás után tagjává kellett lenni a legénynek a legény-, a leánynak pedig a leánytársaságnak." 
Egyúttal közli az egyes társaságok rendtartását is. 

A megkonfirmáltak nemcsak a társaságok tagjai lehettek egykoron, hanem mint felnőttek, 
eljárhattak már bálba, guzsalyosba, a legények természetesen a „korcsomába" és udvarolni is. 



Pürkerecen mesélték, hogy a megkonfirmálatlan legényt kidobták a kocsmából s a guzsalyosban 
is csúfot űztek belőle. Ma a felnőtté válás inkább jelképes, hiszen a 12-13 évesekre mindez már 
nem vonatkozik.11 

A nagyhét első ünnepéhez, zöldcsütörtökhöz különösebb szokások ma nem fűződnek. [. . .] 
Amikor a faluban nagypénteki szokások iránt érdeklődtem, mindenki a kötelező úrvacsoravételt 
nevezte meg. Ez más faluban is így van: az asszonyok többnyire fekete ruhába öltözve 
templomba mennek, délelőtt a szokásos istentiszteletre, este pedig a passióra. Régen - írja 
Kolumban Lajos - a passió után az asszonyok egy csoportja elénekelte a Mária siralmát. 
Valamikor létezett az Ádám siralma című ének is, de erre már a legidősebbek (a „régi öregek" 
- Pürkerec) is csak úgy emlékeznek, hogy a szülők beszéltek róla. Kolumban érdemesnek tar
totta megjegyezni, hogy „azon férfiúnak, aki az Ádám siralmát elénekelte a kántor egy véka 
búzát tartozott fizetni." 

Nyári gyűjtésem alkalmával egy imára bukkantam, amelyet egy-két nagyon idős ember 
mond még péntekenként Zajzonban. Egyik adatközlőnk szerint az ima Tatrangból származik. 
Legutóbb a tatrangi 93 éves Barkó István ezt meg is erősítette: ő még a szüleitől tanulta. Talán 
nem tévedek, ha azt állítom, hogy az itt következő ima a népi vallásosság maradványa 1 2: 

Ma péntek, szent aranyos péntek. 
Krisztus menne kínjára, kínjára esett esete, 
Kiből kicsordula drága szent vére. 
Kérde szent Lukács: Mért sírsz én Uram teremtőm? 
Hogyne sírnék szeretett szent Lukács 
Mikor nekem készítették azt a magas keresztfát 
Hogy én aztot a vállamon a Kálvária hegyére kivigyem 
s engem arra megfeszítsenek, töviskoronával megkoronázzanak, 
s úgy menjek az én Atyám országába. 
Bizon bizonnyal mondom, aki az én imádságomat 
minden pénteken háromszor elmondja, 
a pokolnak ajtaja bezárattatik, 
mennyország kapuja kinyittatik, 
úgy megyén másvilágra, mint a ma született gyermek. Ámen. 

A húsvét az év legkedvesebb ünnepe. Régen a Romániában dolgozók, ma pedig az idegenbe 
szakadtak igyekeznek az ünnepet mindenképp szülőföldjükön tölteni. Húsvét első napja a 
családé. Istentisztelet után a család együtt fogyasztja el a hagyományos ebédet, amely többnyire 
húslevesből és töltött bárányból áll, de gyűjtéseim szerint nagyon sok helyen a töltött káposzta 
tartozik az ünnepi ebédhez. 

A családias jelleg csak Apácán törik meg, ahol aznap tartják a hagyományos kakaslövést. 

A néphagyomány szerint büntetésből lövik a kakast. Ugyanis a törökdúlások idején a vár
falra felröppenő kakas elárulta a rejtőzködő apácaiakat és ezért egy állatnak minden évben 
bűnhődnie kell. A szokás eredete természetesen vitatott, mert a legújabb kutatások szerint for
rása egy brassói szász diákjáték. Ám a még ma is élő hagyomány lényegén ez mit sem változtat. 
A 12-13 éves gyerekek változatlan lelkesedéssel tanulják szerepeiket és gyakorolják a 
célbalövést a faíjjas puskával és a falu számára sem pusztán egy gyermeki színdarabról van szó. 
Talán példázza ezt a következő „kakasosnóta" is: 



Fel, fel vitézek a csatára, 
Világszabadság oltalmára, 
Mennydörög az ágyú, csattog a kard, 
Ez lelkesíti csatára, csatára a magyart. 
Néz le Árpád az égből, könnycsepp hull a szeméből, 
A földre lekiáltja: büszke vagyok hozzátok, hozzátok. 

Ilyen és hasonló nótákat énekel a falu apraja-nagyja, amíg a legényeket és a „vitézlőket" 
kíséri a tett színhelyére. Közben a menet a falu minden jelentős épületénél megáll. A temp
lomnál felcsendül az evangélikus himnusz, az Erős vár a mi Istenünk, a tanácsnál az Inter
nacionálé, majd az iskola előtt a Kossuth Lajos azt üzente. És az idősebbek ma már nevetve 
mesélik, hogy ezt biza még a legsötétebb proletárdiktatúra idején sem hagyták ki. 

A menet a Hegyparraga nevezetű domb felé igyekszik, ahol a legények újra meg újra meg
állapítják a kakas bűnösségét és ezért elítélik. Egy legény elbúcsúztatja, majd kezdetét veszi a 
versenylövés. Ha valaki eltalálja a kakas szívét 1 3, azaz ma a festett céltábla közepét, akkor elő
áll a cigánypap s tréfás szónoklatával végképp elsiratja a szegény jószágot. 1 4 

Míg a nagyobb gyerekek a kakast lőtték, addig a kisebbek a hegyoldalban tojást gurítottak. 

Egy befejező induló után mindenki felkerekedik és visszatér a faluba, hogy este méltó tort 
rendezzenek a lelőtt kakasnak. Az esti vacsoránál a győztest illeti a fő hely és övé a kakas 
combja, szíve és mája. 

A szokás valamikor Hétfaluban is létezett, de Zajzoni Rab István már 1861-ben múlt időben 
írt róla. E falvakban a lányok is játszottak. Ők tyúkot ütöttek, amelyről Zajzoni ekképpen 
vélekedik: „A lánykák mulatsága későbbi fölösleges adalék és azt a nőnem szempontjából 
egyenesen kárhoztatni lehet. Ezen adalék nélkül talán még sokáig fönntartotta volna magát a 
kakas-ünnep, de azzal együtt korunk szelídebb erkölcsi felfogásánál fogva lehetetlenné vált, 
mert a gyöngéd leányka nem mulathatja magát a mostani időkben olyasmivel, ami rokonságban 
áll a hóhérok szerepével." 

Húsvét másodnapja valamikor teljes egészében a játéké volt. Apácán vízbevetőre virradó 
éjszakán szokták a legények a leányos házak kapuit kiemelni és eldugni, Hétfaluban pedig 
néhány farsangtemetési szokást elevenítettek fel. Több legény lóháton, maszkának öltözve járta 
végig a falvakat és a menet elengedhetetlen kelléke volt a „kerekes kurváknak" nevezett, 
kerékre szerelt bábupár, amelyet egy szekér vontatott. Bálint András 1 5 szerint ez „egyben intő 
figyelmeztetés az ifjúság számára, hogy rossz magaviseletével nehogy a falu szájára kerüljön, 
mert a hírük úgy körbe szalad, mint amilyen gyorsan forog a kerék." Az utolsó ilyen felvonulás 
1952-ben volt, utána betiltották. 

Vízbevető napján délelőtt a megkonfirmálatlan, Krizbán tikmonyozó, Barcaújfaluban 
mongyolozó, azaz tojásszedő legénykék írott 1 6 pálcával vagy összefont nyírfaággal járták végig 
a falut. A felkeresett házak udvarán megkopogtatták az ablakot, Hétfaluban „Kata, Sára néni, 
adjon egy tikmonyát, ülü viszi tyúkocskát", Barcaújfaluban pedig „Rózsa néném váltsa meg 
magát" kiáltással. Ha a gyerekeket beengedték, „régmuskát" mondtak, majd tojással, süte
ménnyel kínálták őket. Ma már nagyon gyakran pénzzel is megajándékozzák őket. Pürkerecen a 
kisebb gyerekek vasárnap járnak öntözni. [...] 

A megkonfirmált legények és a felnőttek délután járnak locsolni. Régen a lányokat szódás
üvegből locsolták, sokszor csuromvizessé, akik ezért piros tojást, kalácsot, néha pálinkát is 
adtak. A kapott élelmet néhány legény nagy kosarakba gyűjtötte, hogy legyen az esti bálra. 



Pürkerecen ezt mesélte a 74 éves Csere Anna: „Iezelőtt, amikor ién liéány voltam, jöttek a fiúk 
éjjel s mindegyiknek adtunk iegy tojást. Most már nem úgy van. Most öntözni járnak." 

A mondás azt tartja, hogy „Hiétfaluban az a szokás, írva sziép a piros tojás" s e régi szokás 
kezd újra népszerűvé válni. És akárcsak régen, ma is vannak író asszonyok, akik rendelésre is 
készítenek tojást. Egyik adatközlőm az ismertebb módszer szerint írja a tojást: langyos viaszba 
mártott kondéllyal 1 7 rajzolja a Pürkerecen 1 8 tanult mintákat. A megírt tojásokat almafakéregből 
főzött páclébe helyezi 15-20 percre, utána pedig a festékbe. Festés után meleg ronggyal törli le 
a viaszt és a tojásokat szalonnabőrrel átfényesíti. Másik adatközlőm kezdetlegesebb eszközzel, 
libatollal dolgozik, amelynek egyetlen hátránya, hogy vastagabb vonalakat rajzol, így finomabb 
minták készítésére nem alkalmas. Míg első adatközlőm csak a tanult mintákat írja, addig az 
utóbbi - éppen a libatoll használata miatt - újabb mintákat is kialakított. A tojások színe 
többnyire piros. Festékként nagyon sokan még ma is vöröshagymahéjat használnak. A 
barcasági falvakban is megtalálható már a matricás tojás, vagy akár a filctollal írt is, de nem 
hiányoznak a levélmintás tojások sem. Talán az utóbbiak a legelterjedtebbek. 

Az írott tojást Apácán is ismerik, ám ott a tojásírás újabb keletű és egy tanítónő kezde
ményezte. 

Hétfaluban régen a legény a kapott írott tojásokat eltette s ezekből jósolt. [. . .] A kapott 
piros tojásokért a legény cifrán faragott, zörgős guzsalyfát és pereszlent ajándékozott kedve
sének. 

Tatrangban a lány akkor is elküldte „szeretejének" a piros tojást, ha az nem ment el locsol
ni. Húsvétvasárnap a leány családja általában meghívta a legényt vacsorára. 

A tavaszi ünnepkör egyik legjelentősebb napja április 24-e, György napja. Ezen a napon 
hajtották ki először az állatokat és a pásztorokat is ettől a naptól fogadták. Többnyire Mihály-
napig. Mesélik, hogy a megfogadott pásztor két segédjével végigjárta a gazdákat és „Szalonnát, 
tikmonyát, két fej büdös káposzta" - bekiáltásokkal élelmiszert gyűjtött. 

Hétfaluban, Barcaújfaluban és Krizbán az istálló ajtaja elé keresztbe láncot vagy ekevasat 
fektettek a földre, hogy az istállóból távozó állat ezen átlépjen. Seres szerint így az állatott 
ragadozó nem fogja bántani, saját gyűjtésem szerint pedig a láncot azért helyezték a kapu elé, 
hogy hazavárja a marhát. 

Ezen a napon Hétfaluban a legények erdőről hozott csetenyét vagy nyírfát szegeztek a le
ányos házak kapujára. Krizbán, Apácán és Barcaújfaluban később május 1-én állítottak zöldfát, 
illetve zöldágat a 16 éven felüli lányoknak. A legények csoportokba verődve ütötték le a zöldfát 
a kiskapu elé s közben népdalokat énekeltek. Barcaújfaluban a zöldág tetejébe virágcsokrot is 
kötöttek. A zöldfaállítókat a lány behívta a házba és pálinkával kínálta, a vasárnapi táncban 
pedig bokrétát tűzött a szeretője kalapjába. 

Apácán a nagyravágyó, büszke leánynak, aki a táncban kikosarazta a legényeket vagy el
hagyta a szeretőjét, „hogy vegye észre magát", a legények zöldfa helyett kocsánt állítottak. 
Olykor polyvával is teleszórták a leány háza elejét s meg is locsolták, hogy ne tudja felseperni. 
Egyébként az is szégyen volt, ha valakinek nem állítottak zöldfát. [ . . .] 

Az egyéb népcsoportoknál olyannyira színes pünkösdölés szokása hiányzik a hétfalusi 
csángók életéből. [ . . .] 

A tavaszi népszokások fenti leírása nem tekinthető teljesnek, de talán kellően érzékelteti a 
barcasági tavaszi ünnepkör gazdagságát és azt, hogy a csángó nép a húsvéti hagyományait 
őrizte meg legnagyobb mértékben. A modern világ életszemléletének még nem sikerült teljesen 



átalakítania e szokásokat s ha az újabb idők „tojásíró-mozgalmát" tekintem, talán nem is sikerül 
egyhamar. 
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7 Magyar Néprajz. Akadémiai Kiadó, Budapest 1990. 139-140. 

8 Melldísz, egyébként csak a kiöltöztetés alkalmával, többnyire a konfirmáció után 2-3 évvel kapták. 

9 Páros cica, előre!, Elvesztettem zsebkendőmet... stb. 

10 A tigaras szó jelentését senki sem tudta. 

11 Régen 16 évesen konfirmáltak. Tükrösben mesélte egy bácsi, hogy konfirmációja előtt már letöltötte 
Bukarestben az inas éveit. 

12 Variációit lásd: Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépek. Magvető Kiadó, 1976. Nagypénteki 
imádságok, pl. 372-374. (Olvasószerkesztő) 

13 Valamikor élő kakast tűztek vasvillára. 

14 A szokás leírása és teljes szövege megtalálható Seres András Barcasági magyar népköltészet és 
népszokások című könyvében. A játék szövege az idők folyamán természetesen módosult. 

15 Hétfalusi tanító, aki összegyűjtötte népének szokásait. A kézirat már 1958-ban nyomdakész állapot
ban volt, de kiadását nem engedélyezték. 

16 Tatrangban kolindapálcával. A tatrangi gyerekek húsvéti készülődését és locsolási szokásait Tatrangi 
Pál András írta le lírai hangú visszaemlékezéseiben (Húsvét a csángóknál). 

17 íróka. 

18 Pürkerec a tojásírás központja. Valamikor a pürkereci asszonyok fő jövedelmi forrása volt. Főleg 
Bukarestbe szállítottak nagy mennyiségben. De még tavaly ott jártamkor is több román asszony 
rendelt írott tojást. 




