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Óév éjszakáján az elmúlt évet bú-
csúztatták. Az események az év utolsó 
napján kezdődtek. A délutáni, esti 
órákban csengők, kolompok, ostorok 
csengése, csattogása verte fel a falu 
csendjét. Kisebb csapatokba verődve 
legények, gyerekek köszöntöttek a 
gazdákra. Óévet búcsúztattak, újévet 
köszöntöttek. A gazda kalácsot, kol-
bászt, szalonnát, kenyeret kínált. A kö-
szöntők a boráldomást követően bú-
csúztak a háztól. Isten áldását kérték a 
vendéglátó szántóira, szénafüvére, ál-
latai szaporodására, családja gyarapo-
dására, gyermekben és vagyonban 
egyaránt.

Éjfél előtt elcsendesedett a falu. Is-
tentiszteletre ment a falu népe, csak a 
csecsemők, öregek maradtak otthon. A 
lelkész ilyenkor számba vette a gyüle-
kezet gyarapodását, s kérte Isten ál-
dását a közösségre, a falura, az or-
szágra. Aztán kiürült a templom, a ha-
rangozó bezárta a kapukat, az emberek 
hazatértek. Az egymástól elválók bol-
dog újévet kívánva búcsúztak, s be-
fordultak a kapukon. A gazda még egy 
pillantást vetett a csűrre, a jószágokra, 
majd betért ő is a házba. Akkorra elő-
került a kemencéből a töltött káposzta, 

a kolbász. Hamarosan kialudtak a 
gyertyák, mécsesek, lámpák. A házak 
népe lepihent.

Elmúlván újév napja, a falu lakói 
visszatértek mindennapi tevékenysé-
gükhöz: fűrészek sikongtak a fenyőge-
rendák gyantás rostjai között, fejszék, 
balták csattogtak, gyaluk hántották a 
forgácsot. A férfiak tálakat, szerszá-
mokat, vedreket, csobolyókat készítet-
tek, zsindelyt hasítottak. Az asszo-
nyok, lányok elővették a fonás eszkö-
zeit. Telt az orsó kender-, len- és gyap-
júfonallal, hogy majd a szövőszéken 
vászon, szövet készüljön belőle. 

Az eladósorba cseperedett lányok 
fonókba jártak, s ha már leszállt az es-
te, a legények is társultak. Évődtek, 
vicceltek, megkacagtatták a lányokat, 
s ha kiperdült az orsó valamely lány 
kezéből, az iránta érdeklődő fiú pat-
tant, hogy felkapja, visszaadja. Ez al-
kalmat adott a kölcsönös hajlandóság 
kipuhatolására. Ha hajlott a szívük 
egymáshoz, farsangkor már egymást 
keresve táncoltak, s a farsangi álarcok, 
maszkok alá kukkantva, egymást ke-
resték tekintetükkel.

A vonzalom erősödésével a fiú má-
jusban éjjelizenét adott a leánynak. Ha 
a választott az ablakon át gyertyafény-
nyel jelezte, hogy szívéhez szól a mu-
zsika, a legény májusfát állított a leány 
ablaka elé. Ezt követően a legény meg-
kezdte vizitjeit a lányos háznál. Vasár-
nap délután, kedden, csütörtökön és 
szombaton este a fiú elmaradt a bará-
toktól, s a számára fontos lány házához 
ment vizitába. Ha ezen alkalmakkor 
kölcsönösen meggyőződtek arról, 
hogy egymáshoz valók, s a szülők sem 
gördítettek akadályt útjukba, kezdőd-
hetett a kölcsönös háztűznézés. A há-
zasodni akaró legény számára a lányt 
rokon, nagybácsi, sógor, koma kérte 
meg. A leánykérésnek is meghatáro-
zott rendje volt: vendéglátással, nem 
kis izgalommal, pironkodással, köl-
csönösen kimondott igennel, atyai, 
anyai jóváhagyással. 

Ha a leány megkérésekor kölcsö-
nös volt az akarat, a fiú és leány szülei 
is kölcsönösen megvendégelték egy-
mást, majd megtörtént a jegyváltás. 
Ezt követően a fiatalok egybekelési 
szándékukat jelentették a lelkésznél, ki 
három egymást követő vasárnapon ki-
hirdette a jegyespár szándékát, hogy 
aki törvényes akadályát látná egybe-
kelésüknek, időben jelezhesse.

Következett a lakodalom: vőfély-
lyel, násznaggyal, ünnepélyes öltözet-
tel, mókás kikérővel, öregasszonyok 
felkínálásával. Végül hófehér ruhába 
öltözve, a tisztaságot, ártatlanságot jel-
képező koszorúval a fején megjelent a 
menyasszony. A vőfély elbúcsúztatta a 
szülőktől az ifjakat, s a pár a násznép és 
zeneszó kíséretében indult a templom-
ba, hogy a pap áldását kérje a házas-
ságra. Miután ez megtörtént, a násznép 
visszakísérte az ifjú párt a lakodalmas 
házhoz, ahol megkezdődött a hajnalig, 
másnapig tartó mulatozás. Muzsika, 
mondókák, idősebb házasok példáló-
zása, tánc tette emlékezetessé a jeles 
napot. Éjfélkor felkontyolták az ifjú 
menyecskét: többé nem járhatott haja-
donfővel, nem ülhetett a leányok pad-
jába a templomban. Hajnalban még az 
ifjú pár nászszobájának ablakából fel-
mutatták a bizonyítékot, hogy az ifjú 
menyecske méltón viselte előző nap a 
szüzek jelképét.

A násznép lassan hazatért, s falu-
szerte emlegették még egy darabig a 
lakodalom pompáját, a vőfély, egy-egy 
vendég, a násznagy baklövéseit, hogy 
hányszor kötötték el a násznép és az 
ifjú pár útját, hány virággal telt vödör-

be került pénz az úton, ki dobott azok-
ba nagyobb összeget. Az élet azonban 
ment tovább. A mennyasszonyi ruha, a 
koszorú, a megszárított menyasszonyi 
virágcsokor az emlékgyűjtő ládába ke-
rült. Az ifjú házasember egyenlő kalá-
katárs lett, akit nemcsak meghívni il-
lett szénahordáskor, erdővágáskor, 
házépítéskor, csépléskor, kútásáskor, 
hanem hasonló vállalkozásaiban segí-
teni kellett.

A tavasz fontos egyházi ünnepe a 
húsvét. Papolcon húsvét másodnapján, 
„vízbevető hetfűn” a lányokat a legé-
nyek vödörből kútvízzel öntözték, 
vagy a kútnál elhelyezett itatóvályúba 
dobták bele. E napon többször is meg-
ismétlődhetett ez. A leányok vizesek 
lettek, mégis szomorú lett volna az ön-
tözés nélkül maradt lány. A vizet a két 
világháború között felváltotta a szap-
pannal illatosított „szagos víz”. A legé-
nyek később kölnivel öntöztek. Ma 
már csupán a gyermekek őrzik e régi 
szokást.

A leányos házhoz locsolóverssel 
beköszöntő legényeket piros tojással, 
kaláccsal, a kisebbeket málnaszirupos 
vízzel, a nagyobbakat szilvapálinkával 
vagy borral vendégelték meg.

A népi emlékezet őrizte meg az 
alábbi locsolóverset:
Felsütött a húsvét fényes napsugára,
Minden kereszténynek házi ablakára.

Feltámadott Jézus, nem maradt a 
sírban,

A neki faragott hideg koporsóban.
Eljöttünk hozzátok, hogy harmatot 

öntsünk
Ezen szép növendékre,

Mert ha meg nem öntjük, nem 
virágzik szépet.

Virágozzon szépet, szép, szép, ékes 
rózsákat,

Nyerjenek az égből ékes koronákat.
Szabad-e öntözni?

Papolci Esztojka Lajos (1920– 
1997) az általa is mondott versek közül 
az alábbiakra emlékezett:

Én kicsike voltam,
Szólani sem tudtam,
Méges az Istennek

Dicséretet mondtam.

*
Ajtó megett állok,
Piros tojást várok,

Ha nem adtok, lányok,
Estig es itt állok.

*
Zöld erdőben jártam,

Ibolyát találtam,
El akart hervadni,

Meg szabad-e locsolni?

A legényeknek kiosztott festett to-
jás készítésének legegyszerűbb módja 
volt, ha növényi festőanyaggal színez-
ték az előzőleg megfőzött tojást. Hagy-
mahéj, vadalma, a bodza érett termése 
vagy cékla főzetét használták e célból 
a leggyakrabban. Levélrátéttel, olvasz-
tott viasszal vittek mintát a tojásokra.

Szent György napja fontos volt a 
papolciak mindennapi életében, a ta-
vaszi munkák kezdetét jelezte. Ekkor-
ra sarjadt meg annyira a fű, hogy a 
csordát ki lehetett hajtani a legelőre. A 
tavaszi szántás mellett megkezdődött a 
kertek és sáncok rendbetétele, a tél ál-
tal megrongált utak kijavítása. A tavasz 
nem a szórakozás, mulatozás ideje. 
Szent Mihály napjáig (pünkösd vasár-
napját és hétfőjét, valamint a vasárna-
pokat kivéve) minden család a megél-
hetést biztosító javak előteremtésén 
dolgozott. 

Szent Mihály napjától kezdődött a 
télre való készülődés. A legelőkről az 
állatokat a havazások és a vadállatok 

elől beterelték a faluba. Csak napköz-
ben hajtották ki a juhokat, sertéseket, 
kecskéket, ha még találtak maguk szá-
mára némi eledelt a legelőkön, tarló-
kon. Megtörtént a tüzelőfa betakarí-
tása, illetve az építéshez, a különböző 
tárgyak és zsindely készítéséhez szük-
séges fák feldolgozásra való előkészí-
tése. Karácsony előtt levágták a mak-
kon és kukoricán hizlalt disznókat. A 
disznótor már a karácsonyi előkészü-
letek része volt. A jellegzetes karácso-
nyi ételek (töltött káposzta stb.) alap-
anyaga a disznóhús. 

A karácsony ünnepe kapcsán az 
„aprószentekelés”, a kántálás szokása 
élt Papolcon. Kelemen József papolci 
adatközlő így emlékezett erről: „Kará-
csony negyednapján mi, fiúgyermekek 
– úgy körülbelül tíz évesig – aprószen-
tekelni mentünk. Ez úgy volt, hogy egy 
vesszővel ütögettük a ház lakóit, és 
mondtuk:

Aprószentek, Dávid, Dávid,
Künn a hegyen korcsolyázik 
[szánkózik].
Ha elromlik korcsolyája,
Van bikkfája, megcsinálja.

Kalácsot vagy cukrot – ha volt – ad-
tak a gyermekeknek. Kántálni a felnőt-
tek jártak. Karácsonyi énekeket éne-
keltek a kántálók, majd a ház gazdája 
köszönetképpen kaláccsal és itallal 
kínálta meg őket.”

A karácsony elmaradhatatlan tar-
tozéka a karácsonyfa. Kelemen József 
a faállításról a következőképpen em-
lékezett: „Fenyőfát hoztam az erdőből. 
Édesanyám valami süteményt sütött, 
diót, almát, gyertyát, meg valami szí-
nes papírt tettünk a karácsonyfára. Ha 
nem volt más színes papír, tojásfestővel 
festettek pirosat. A boltban csak gyer-
tyát lehetett kapni.”

A hajdani szokásvilág kincsesbá-
nya az emberek mindennapi életét ku-
tatók számára. De a régi szokások kop-
nak, Papolc változik. 

Bede Erika

Papolc hajdani szokásvilága
Ünnepek és hétköznapok

Az emberi élet fontosabb állomásaihoz, a születéshez, házassághoz és ha-
lálhoz szokások fűződtek. Meghatározott szokások vették körül az ünnepeket, 
de a hétköznapi munkát is. A Kovászna megyei Papolc gazdag szokásvilággal 
büszkélkedhet, melynek sok eleme máig él.

Templomszentelés (1896).
Papolcról további információk, 
felvételek találhatók a 
www.papolc.ngo.ro honlapon.
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Óév éjszakáján az elmúlt évet bú-
csúztatták. Az események az év utolsó 
napján kezdődtek. A délutáni, esti 
órákban csengők, kolompok, ostorok 
csengése, csattogása verte fel a falu 
csendjét. Kisebb csapatokba verődve 
legények, gyerekek köszöntöttek a 
gazdákra. Óévet búcsúztattak, újévet 
köszöntöttek. A gazda kalácsot, kol-
bászt, szalonnát, kenyeret kínált. A kö-
szöntők a boráldomást követően bú-
csúztak a háztól. Isten áldását kérték a 
vendéglátó szántóira, szénafüvére, ál-
latai szaporodására, családja gyarapo-
dására, gyermekben és vagyonban 
egyaránt.

Éjfél előtt elcsendesedett a falu. Is-
tentiszteletre ment a falu népe, csak a 
csecsemők, öregek maradtak otthon. A 
lelkész ilyenkor számba vette a gyüle-
kezet gyarapodását, s kérte Isten ál-
dását a közösségre, a falura, az or-
szágra. Aztán kiürült a templom, a ha-
rangozó bezárta a kapukat, az emberek 
hazatértek. Az egymástól elválók bol-
dog újévet kívánva búcsúztak, s be-
fordultak a kapukon. A gazda még egy 
pillantást vetett a csűrre, a jószágokra, 
majd betért ő is a házba. Akkorra elő-
került a kemencéből a töltött káposzta, 

a kolbász. Hamarosan kialudtak a 
gyertyák, mécsesek, lámpák. A házak 
népe lepihent.

Elmúlván újév napja, a falu lakói 
visszatértek mindennapi tevékenysé-
gükhöz: fűrészek sikongtak a fenyőge-
rendák gyantás rostjai között, fejszék, 
balták csattogtak, gyaluk hántották a 
forgácsot. A férfiak tálakat, szerszá-
mokat, vedreket, csobolyókat készítet-
tek, zsindelyt hasítottak. Az asszo-
nyok, lányok elővették a fonás eszkö-
zeit. Telt az orsó kender-, len- és gyap-
júfonallal, hogy majd a szövőszéken 
vászon, szövet készüljön belőle. 

Az eladósorba cseperedett lányok 
fonókba jártak, s ha már leszállt az es-
te, a legények is társultak. Évődtek, 
vicceltek, megkacagtatták a lányokat, 
s ha kiperdült az orsó valamely lány 
kezéből, az iránta érdeklődő fiú pat-
tant, hogy felkapja, visszaadja. Ez al-
kalmat adott a kölcsönös hajlandóság 
kipuhatolására. Ha hajlott a szívük 
egymáshoz, farsangkor már egymást 
keresve táncoltak, s a farsangi álarcok, 
maszkok alá kukkantva, egymást ke-
resték tekintetükkel.

A vonzalom erősödésével a fiú má-
jusban éjjelizenét adott a leánynak. Ha 
a választott az ablakon át gyertyafény-
nyel jelezte, hogy szívéhez szól a mu-
zsika, a legény májusfát állított a leány 
ablaka elé. Ezt követően a legény meg-
kezdte vizitjeit a lányos háznál. Vasár-
nap délután, kedden, csütörtökön és 
szombaton este a fiú elmaradt a bará-
toktól, s a számára fontos lány házához 
ment vizitába. Ha ezen alkalmakkor 
kölcsönösen meggyőződtek arról, 
hogy egymáshoz valók, s a szülők sem 
gördítettek akadályt útjukba, kezdőd-
hetett a kölcsönös háztűznézés. A há-
zasodni akaró legény számára a lányt 
rokon, nagybácsi, sógor, koma kérte 
meg. A leánykérésnek is meghatáro-
zott rendje volt: vendéglátással, nem 
kis izgalommal, pironkodással, köl-
csönösen kimondott igennel, atyai, 
anyai jóváhagyással. 

Ha a leány megkérésekor kölcsö-
nös volt az akarat, a fiú és leány szülei 
is kölcsönösen megvendégelték egy-
mást, majd megtörtént a jegyváltás. 
Ezt követően a fiatalok egybekelési 
szándékukat jelentették a lelkésznél, ki 
három egymást követő vasárnapon ki-
hirdette a jegyespár szándékát, hogy 
aki törvényes akadályát látná egybe-
kelésüknek, időben jelezhesse.

Következett a lakodalom: vőfély-
lyel, násznaggyal, ünnepélyes öltözet-
tel, mókás kikérővel, öregasszonyok 
felkínálásával. Végül hófehér ruhába 
öltözve, a tisztaságot, ártatlanságot jel-
képező koszorúval a fején megjelent a 
menyasszony. A vőfély elbúcsúztatta a 
szülőktől az ifjakat, s a pár a násznép és 
zeneszó kíséretében indult a templom-
ba, hogy a pap áldását kérje a házas-
ságra. Miután ez megtörtént, a násznép 
visszakísérte az ifjú párt a lakodalmas 
házhoz, ahol megkezdődött a hajnalig, 
másnapig tartó mulatozás. Muzsika, 
mondókák, idősebb házasok példáló-
zása, tánc tette emlékezetessé a jeles 
napot. Éjfélkor felkontyolták az ifjú 
menyecskét: többé nem járhatott haja-
donfővel, nem ülhetett a leányok pad-
jába a templomban. Hajnalban még az 
ifjú pár nászszobájának ablakából fel-
mutatták a bizonyítékot, hogy az ifjú 
menyecske méltón viselte előző nap a 
szüzek jelképét.

A násznép lassan hazatért, s falu-
szerte emlegették még egy darabig a 
lakodalom pompáját, a vőfély, egy-egy 
vendég, a násznagy baklövéseit, hogy 
hányszor kötötték el a násznép és az 
ifjú pár útját, hány virággal telt vödör-

be került pénz az úton, ki dobott azok-
ba nagyobb összeget. Az élet azonban 
ment tovább. A mennyasszonyi ruha, a 
koszorú, a megszárított menyasszonyi 
virágcsokor az emlékgyűjtő ládába ke-
rült. Az ifjú házasember egyenlő kalá-
katárs lett, akit nemcsak meghívni il-
lett szénahordáskor, erdővágáskor, 
házépítéskor, csépléskor, kútásáskor, 
hanem hasonló vállalkozásaiban segí-
teni kellett.

A tavasz fontos egyházi ünnepe a 
húsvét. Papolcon húsvét másodnapján, 
„vízbevető hetfűn” a lányokat a legé-
nyek vödörből kútvízzel öntözték, 
vagy a kútnál elhelyezett itatóvályúba 
dobták bele. E napon többször is meg-
ismétlődhetett ez. A leányok vizesek 
lettek, mégis szomorú lett volna az ön-
tözés nélkül maradt lány. A vizet a két 
világháború között felváltotta a szap-
pannal illatosított „szagos víz”. A legé-
nyek később kölnivel öntöztek. Ma 
már csupán a gyermekek őrzik e régi 
szokást.

A leányos házhoz locsolóverssel 
beköszöntő legényeket piros tojással, 
kaláccsal, a kisebbeket málnaszirupos 
vízzel, a nagyobbakat szilvapálinkával 
vagy borral vendégelték meg.

A népi emlékezet őrizte meg az 
alábbi locsolóverset:
Felsütött a húsvét fényes napsugára,
Minden kereszténynek házi ablakára.

Feltámadott Jézus, nem maradt a 
sírban,

A neki faragott hideg koporsóban.
Eljöttünk hozzátok, hogy harmatot 

öntsünk
Ezen szép növendékre,

Mert ha meg nem öntjük, nem 
virágzik szépet.

Virágozzon szépet, szép, szép, ékes 
rózsákat,

Nyerjenek az égből ékes koronákat.
Szabad-e öntözni?

Papolci Esztojka Lajos (1920– 
1997) az általa is mondott versek közül 
az alábbiakra emlékezett:

Én kicsike voltam,
Szólani sem tudtam,
Méges az Istennek

Dicséretet mondtam.

*
Ajtó megett állok,
Piros tojást várok,

Ha nem adtok, lányok,
Estig es itt állok.

*
Zöld erdőben jártam,

Ibolyát találtam,
El akart hervadni,

Meg szabad-e locsolni?

A legényeknek kiosztott festett to-
jás készítésének legegyszerűbb módja 
volt, ha növényi festőanyaggal színez-
ték az előzőleg megfőzött tojást. Hagy-
mahéj, vadalma, a bodza érett termése 
vagy cékla főzetét használták e célból 
a leggyakrabban. Levélrátéttel, olvasz-
tott viasszal vittek mintát a tojásokra.

Szent György napja fontos volt a 
papolciak mindennapi életében, a ta-
vaszi munkák kezdetét jelezte. Ekkor-
ra sarjadt meg annyira a fű, hogy a 
csordát ki lehetett hajtani a legelőre. A 
tavaszi szántás mellett megkezdődött a 
kertek és sáncok rendbetétele, a tél ál-
tal megrongált utak kijavítása. A tavasz 
nem a szórakozás, mulatozás ideje. 
Szent Mihály napjáig (pünkösd vasár-
napját és hétfőjét, valamint a vasárna-
pokat kivéve) minden család a megél-
hetést biztosító javak előteremtésén 
dolgozott. 

Szent Mihály napjától kezdődött a 
télre való készülődés. A legelőkről az 
állatokat a havazások és a vadállatok 

elől beterelték a faluba. Csak napköz-
ben hajtották ki a juhokat, sertéseket, 
kecskéket, ha még találtak maguk szá-
mára némi eledelt a legelőkön, tarló-
kon. Megtörtént a tüzelőfa betakarí-
tása, illetve az építéshez, a különböző 
tárgyak és zsindely készítéséhez szük-
séges fák feldolgozásra való előkészí-
tése. Karácsony előtt levágták a mak-
kon és kukoricán hizlalt disznókat. A 
disznótor már a karácsonyi előkészü-
letek része volt. A jellegzetes karácso-
nyi ételek (töltött káposzta stb.) alap-
anyaga a disznóhús. 

A karácsony ünnepe kapcsán az 
„aprószentekelés”, a kántálás szokása 
élt Papolcon. Kelemen József papolci 
adatközlő így emlékezett erről: „Kará-
csony negyednapján mi, fiúgyermekek 
– úgy körülbelül tíz évesig – aprószen-
tekelni mentünk. Ez úgy volt, hogy egy 
vesszővel ütögettük a ház lakóit, és 
mondtuk:

Aprószentek, Dávid, Dávid,
Künn a hegyen korcsolyázik 
[szánkózik].
Ha elromlik korcsolyája,
Van bikkfája, megcsinálja.

Kalácsot vagy cukrot – ha volt – ad-
tak a gyermekeknek. Kántálni a felnőt-
tek jártak. Karácsonyi énekeket éne-
keltek a kántálók, majd a ház gazdája 
köszönetképpen kaláccsal és itallal 
kínálta meg őket.”

A karácsony elmaradhatatlan tar-
tozéka a karácsonyfa. Kelemen József 
a faállításról a következőképpen em-
lékezett: „Fenyőfát hoztam az erdőből. 
Édesanyám valami süteményt sütött, 
diót, almát, gyertyát, meg valami szí-
nes papírt tettünk a karácsonyfára. Ha 
nem volt más színes papír, tojásfestővel 
festettek pirosat. A boltban csak gyer-
tyát lehetett kapni.”

A hajdani szokásvilág kincsesbá-
nya az emberek mindennapi életét ku-
tatók számára. De a régi szokások kop-
nak, Papolc változik. 

Bede Erika

Papolc hajdani szokásvilága
Ünnepek és hétköznapok

Az emberi élet fontosabb állomásaihoz, a születéshez, házassághoz és ha-
lálhoz szokások fűződtek. Meghatározott szokások vették körül az ünnepeket, 
de a hétköznapi munkát is. A Kovászna megyei Papolc gazdag szokásvilággal 
büszkélkedhet, melynek sok eleme máig él.

Templomszentelés (1896).
Papolcról további információk, 
felvételek találhatók a 
www.papolc.ngo.ro honlapon.
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