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Dr. Kardalus János 

néprajzkutató 

Csíkszereda 

 

Téli ünnepkör a Székelyföldön 
 

A téli ünnepkör a magyar nyelvterületen, akárcsak más európai, vagy a világ legtöbb országában, 

decembertől márciusig tart. Ezt az időszakot tölti ki adventtől a farsang végéig tartó szokásrend. A 

Székelyföldön is a naptári események függvényében kerül sor a téli ünnepek (advent, karácsony, újév, 

vízkereszt, farsang) megtartására, amelyekhez még egy-egy jelentős napra kiterjedő ünnepre is sor kerül, 

például: Luca-napja, Aprószentek, Gyertyaszentelő, stb. 

E tájegységben mind felfogásban, mind pedig tartalomban, a téli ünnepek nem térnek el más európai 

népek hasonló ünnepeitől, de magukon viselnek (magukban hordoznak) számos sajátos elemet. Ezek az 

elemek a nyelv, a népdalok, a tánc, a zene, a viselet, a szimbólumok, a résztvevő generációk jegyei, a 

megnyilvánulási hely és sok más, kisebb-nagyobb jelentőségű tartozék teszi sajátossá a Székelyföldön 

lejátszódó téli ünnepeket. 

A külső megnyilvánulási formák, elemek közül legsajátosabb a népviselet. 

Kisebb-nagyobb családi vagy faluközösségek (régebb a tízesek is) sajátos elemekkel gazdagították és 

ünnepelték a naptári ünnepeket. A téli ünnepkört a vallási felekezetek rituáljai is gazdagították, átszőtték a 

naptári ünnepeket, sokszor új tartalmat adva annak. Éppen ezért a székelyföldi ünnepek a vallási 

felekezetek felfogásának és gyakorlatának is fontos tartozékaivá válhattak. 

Laikus szemléletében a téli ünnepkör egyrészt a téli napfordulóra, másrészt az év múlására, 

(megöregedésére) való emlékezés ünnepe. Az emberek analogikusan az év szakait az emberi élethez 

hasonlítják. Jelképekkel, szavakkal egyaránt az esztendő végét az öregemberrel, az új esztendőt a 

fiatalsággal, a vígsággal sorolják egyazon értékrendbe. Ebből következnek mindazok a megfogalmazások, 

amelyek az Ó-év és az Új-év váltásaira utalnak.  

A vallásos (keresztény) felfogás és gyakorlat szerinti Jézus születése, szintén az Új-évre, a fiatalságra, a 

megújulásra utal. Egy új élet, új év, új felfogás, a megmaradás és továbbélés ünnepe, szimbóluma. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a naptári ünnepek fő motívuma a megújhodás, a továbbélés, mindvégig az 

emberekben az erőt jelenti. 

A téli ünnepkörnek számos kelléke van a Székelyföldön is. Ilyenkor a köszönéstől (Kellemes karácsonyi 

ünnepeket!) a viseletig, minden felfrissül, minden ünnepi. Ezt hangsúlyozzák a közvetlen környezetbe 

bevitt karácsonyfa, a fény, a csillogás, a hangok stb. A legjellemzőbbek és leglátványosabbak a dramatikus 

játékok. Ilyenek a lucázók, a betlehemesek, a háromkirályok, a regölők és nem utolsósorban a farsangolók. 

A székelyföldi dramatikus játékokból hiányoznak a más magyar nyelvterületeken gyakorolt zajkeltő újévi 

játékok, a rönkhúzás, a kecskealakoskodás, a turkajárás, bíráskodási paródiák stb., amelyek hiányában 

szerencsésen mértéktartóan meghitt légkörűek e tájegységben az ünnepnapok. 

A meghitt légkört még sugározzák a napjainkban is sajátosan szerveződő spontán közösségek (fiatal fiúk 

és leányok), akik lebonyolítják az ünnepi rendezvényeket. Hagyományszerűen, egy-egy korosztály fiataljai 

állnak össze és együtt, egy vezető (legénybíró) irányításával, egyetértésben szervezik és vezetik le a téli 

ünnepkör rendezvényeit. Ez egyben az önszerveződésnek és a részvételnek olyan módja, amelyben a 

közösség nemcsak néző, hanem közvetve vagy közvetlenül cselekvő is. 

A vízkereszttől (január 6.) kezdődő farsang talán a legzajosabb és a legváltozatosabb időszak. 

Ellentétben az advent időszakával (december), a karácsony előtti négy hét várakozásával, a farsang a 

leghosszabb időszak és befejező része a decemberben kezdődött téli ünnepkörnek. 

A Székelyföldön napjainkban sok közösségben még élnek a farsangi, illetve a farsangvégi dramatikus 

játékok. Hagyományszerűen egy-egy tájegységben (Csík-, Gyergyó- és Kászonszék, Udvarhelyszék, 

Sóvidék, Háromszék, Nyárád mente) gazdag folklórelemekkel átszőtt dramatikus játékok kerülnek 

falvanként a figyelem középpontjába. 

A különböző motívumokra épített (hamubotozás, bikaütés, kakasütés, Ilyés temetése, szelleműzés stb.) 

dramatikus játékokban mind azonos a rossz (a mulatozás, a könnyű élet felcserélését szimbolizálják). 

Állandó motívum a székelyföldi dramatikus játékokban Konc király és Cibere vajda páros harca. Ezek 

közül Konc a bőséget, a vidámságot, míg Cibere a szűkösebb, munkás hétköznapokat szimbolizálják. 

Természetes, hogy paródikus alakokról van szó. Ezt a gondolatot fejezi ki a Ditróban ismert szólásmondás: 

„Palacsinta távójzál, káposztalé tartójzál!”. Vagy sok az olyan páros farsangi alak, amely ellentétben 
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egymással sorakozik fel a dramatikus játékokban: a halál és az élet, a medve és áldozata, öreg és fiatal 

párok stb. Legkifejezőbb a szalmabábu, amely végül áldozatul esik, elégetik, s a tűz erejével rituálisan 

véget vetnek a dramatikus játéknak. 

A téli ünnepkör időszaka, különösen a farsang, a házasságkötések ideje is. A faluközösségek nagy 

eseményei a lakodalmak. Akit farsang idején nem visznek férjhez, azt óvatosan kigúnyolják. Ráolvasók, 

dalok utalnak a pártában maradt leányra, ami viszont nem végzetes. Íme néhány ilyen dal és ráolvasás 

Ditróból: 

Elment fársáng, itt hagyott 

a leányoknak bánatot. 

A násznépe megmozdula, 

a nagy láda megkondula. 

Kerül-fordul a mennyasszony, 

adj egy pendéjt szomszédasszony! 

Jó két kezem mét nem fontál? 

Jó két szemem mét aludtál? 

Szőttél vóna, fontál vóna, 

most a láda teli vóna! 

A vénleány csúfoló (sirató) a legjobban szemlélteti a népi humort, amelyet Kászonaltízen minden 

farsangkor figyelemmel érvényesítenek: 

Elszaggattam harminchárom pártát, 

harminchárom szőttes rokolyácskát, 

szapulóba mégse tettem gagyát! 

Ref. Oh! Mennyei szentek, 

gyorsan ide jertek! 

Valamennyi vész közül, 

legényt kerítsetek! 

Akármilyen lehet, 

csak kétágú legyen! 

Bárcsak egyszer legényeső lenne! 

Kifeküdnék az út közepibe, 

hogy cseppenjen egy a surcom közepibe! 

Ref. Oh! Mennyei szentek... 

A téli ünnepkör értelmezése, amint már mondtuk, a Székelyföldön kettős: világi és vallásos. Ezek 

eredetéhez társulnak még a hiedelemvilág, a pogány hitvilág ma már eléggé elmosódott (beolvadt) 

vonatkozásai is. Ezt az összefonódást az emberek nem csodatételnek, hanem emberi, erkölcsi 

magatartásnak fogják fel, szokásrendszerré alakítják. Ebben a gyakorlatban találják meg örömüket, hitüket, 

a szeretet kifejeződését, az ünnepet. 

A téli ünnepek az emberek életében visszatérő események, amelyek minden alkalommal (évente) újabb 

élményekkel gazdagítják az emberi szíveket, a közösségeket. Elsősorban az ünnepi alkalmakhoz kötődő 

események az értelem- és érzelemvilágban játszódnak le és a magatartásban vetítődnek ki. Ha ünnepel egy 

emberi közösség, akkor annak minden tagjára kiterjed az ünnep hangulata, szelleme. 

A téli ünnepkör felemelő esemény a Székelyföldön. 

*** 

 

      
 

Ditró, 2003-as farsangbúcsúztató 
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Tankó István 
Csíkszereda 

 

KARÁCSONY (Nativitas Domini) 
 

Karácsony a kereszténység Jézus születésének emlékére ült ünnepe (december 25., pravoszláv: január 

6.). A 20. század végére világszerte a szeretet családi ünnepe lett. Valószínűleg Rómában ülték meg 

először, I. Gyula pápa idején (337-352). Elsőként a Vértanúk jegyzéke (Depositio martyrum) említi az 

ünnepet.  

Jézus születését eleinte többféle időponthoz kötötték (január 6.; április 18.; 19.; május 20.; november 

25.), december 25-e alkalmas volt a napisten, Mithrász
1
 emlékére megült Sol Invictus („Legyőzhetetlen 

Nap”) közkedvelt római ünnep ellensúlyozására. Ugyanis Aurelianus római császár tisztelője volt a 

Napistennek, és ezért a 3. században bevezette a „Legyőzhetetlen Nap” ünnepét december 25-re, az antik 

számítás szerinti napéjegyenlőség napjára. Ez a 4. században már nagyon népszerű pogány ünnep 

valósággal felkínálta a lehetőséget a keresztényeknek, hogy Jézus Krisztusnak „az igazság Napjának” 

(Malakiás 3,20) és „a világ Világosságának” (János 8,12) születési ünnepét ekkor üljék meg. A legrégebbi 

utalás a 354-ben lezárt Vértanúk jegyzékében található, a nap pontos megjelölésével együtt. A 4. század 

végén Keleten is ismert ünnep, noha ott ekkor már elterjedt a Vízkereszt (Epifánia), melyen Krisztus isteni 

megnyilvánulását ünnepelték a napkeleti bölcsek előtt, megkeresztelésekor és a kánai menyegző 

csodájában. Az 5. századtól a liturgiában megjelent a karácsony előkészületi ideje, az advent és az ünnep 

vigíliája. A 7. században alakult ki Rómában a karácsony nyolcada
2
. Karácsony főünnep, melyen minden 

püspök és pap elmondhat három misét. A három mise eredete a jeruzsálemi gyakorlathoz nyúlik vissza. 

Jeruzsálemből Betlehembe mentek éjszaka, és ott ünnepelték Jézus születését, majd Jeruzsálembe 

visszatérve az Anasztaszisz templomban volt a második mise, a harmadik pedig a Kálvária hegyen épült 

főtemplomban. Ennek mintájára Rómában az első misét Mária-templomában, a Santa Maria Maggiore 

bazilikában, a másodikat a Palatinus hegy lábánál fekvő Anastasia templomban, a harmadikat pedig a Szent 

Péter bazilikában mutatta be a pápa. Az egyes miséknek saját elnevezésük van: éjféli mise, Jézus 

születésének hírüladása éjfélkor. A hajnali, korareggeli időben végzik a pásztorok miséjét, amit azért 

neveznek így, mert az evangéliumban a pásztorok látogatásának leírását halljuk. Az ünnepi misében Szent 

János evangéliumának kezdetét olvassák az Ige megtestesüléséről.  

A karácsonyi ünnepekhez számos népszokás kapcsolódik. Ezeknek egy része a kereszténység előtti 

időkből, a téli napforduló és az évkezdet hiedelmeiből, illetve az ünnep keresztény jellegéből táplálkozik: 

december 24.-én szokásban volt az emberek és állatok szakrális, megújító mosakodása illetve mosdatása, 

dramatikus játékok bemutatása, betlehemes játékok előadása, betlehem készítése nem csak a 

templomokban, hanem a családi otthonokban is, karácsonyfa, ajándékozás, az ünnepi vacsora, végül az 

éjféli misén való részvétel. A karácsonyfa-állítás a 17. századtól, német területről terjedt el. Az ajándékozás 

azonban a kezdetektől szokásos, előzménye a római újévi ajándék volt. A karácsony igazi családi ünneppé 

a reformáció után vált.  

A hagyományos paraszti kultúrában a Krisztus születését ünneplő egyházi kultusz mellett sok, nem a 

hivatalos rituáléhoz tartozó vallásos, illetve paraliturgikus, valamint profán, mágikus rítus és hiedelem is 

övezte a karácsonyt. Ez tulajdonképpen egész Európa népi kultúrájának közös kincse. Sok hiedelem 

fűződik az egyházi rítusokhoz is, így elsősorban az éjféli miséhez, amely a néphitben átmeneti időszak, az 

év fordulója. Ilyenkor például meg lehet érteni az állatok beszédét (célzás arra, hogy az isteni kisdednek 

barmok között kellett megszületni) vagy kinyílik a menny, s látni lehet az angyalokat. (Ők hozzák a 

karácsonyfát, de a gyermekek ezt nem láthatják, mert ha kíváncsiskodva meglesik, akkor az angyal nem 

tesz semmit a fenyőre. Ha a kíváncsiskodás nagyon megzavarja, akkor el is viheti a karácsonyfát.) Az egész 

közösséget érintő hagyományok közül legáltalánosabbak a Krisztus születése körüli eseményeket 

megjelenítő betlehemezés és más, házról házra járó legény-, esetleg leánycsoportok által előadott, vallásos 

tartalmú dramatikus játékok. Az újkorban már csak Erdély katolikus és protestáns magyar lakossága 

körében élt a középkori liturgikus paradicsomjáték némely változata, amely Krisztus születését Ádám és 

Éva paradicsomi történetével hozza kapcsolatba, és ezzel a világteremtés összefüggéseibe helyezi a 

karácsonyt. A teremtés szimbolikája, csakúgy, mint a téli napfordulóhoz kötődő (Mithrász kultuszából 

örökölt) fényszimbolika megjelenik a karácsony ünneplésének más mozzanatában is, különösen a 

köszöntők énekeiben. Főként Erdély keleti részén a katolikus falvakban lány-, legény- vagy gyerekcsapatok 

énekes köszöntő szokása volt a kántálás. (A Hargita lábánál néhány faluban, a 70-es években még élt a 
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szokás. Igaz, hogy a szokást szépen és hűségesen őrzők már rég túl voltak a gyermekkoron). A 

karácsonykor csapatosan köszönteni járó pásztorokat megajándékozták. A karácsonyi ajándékozás régi 

formái ezekhez kötődtek: az éneklők a háziaktól almát, diót, kalácsot kaptak. A karácsony családi 

ünnepének középpontjába csak a 20. században került a karácsonyfa és az ajándékozás. A karácsonyi 

vacsoránál gyakran megjelent az ünnepi asztalon a karácsonyfa egyik elődjeként számon tartott életfa, 

termőág is. (2004 advent első vasárnapján a csíkszeredai esperes kihirdette, hogy a hívek, főképpen a 

gyerekek, december 4.-én, Borbála napján vágjanak orgona- vagy aranyesőágat, helyezzék vízbe, 

karácsonyra kirügyezik, s így a télben is az élet ébredését jelképezi). A karácsonyi vacsora sok fogásból 

állt, tájanként változó, gazdag ételsorral, amely katolikus vidékeken böjtös ételekből állt. Jellegzetes 

fogásai: mákos ételek, fokhagyma, aszalt gyümölcsből készült leves, bableves, sült tök, vagy bizonyos 

sajátos kalácsformák. Az ételekhez bőség- és egészségvarázsló hiedelmek és jósló rítusok fűződtek. Sok 

katolikus helyen jósoltak például a karácsonyesti mákos tésztával a lánynak férjet a következő évre, vagy a 

karácsonyi dióból egészséget, betegséget, halált a családtagoknak, a hagymából a jövő évi időjárást, stb.  

A vacsorához – különösen a palócságnál és a Nyugat-Dunántúlon – az asztalt csak ekkor használt 

abrosszal terítették meg. Termény-magvakat, gazdasági szerszámokat helyeztek rá, továbbá szénát, szalmát 

raktak az asztal alá, s mindezekhez a jövő év termékenységét, a gabona és az állatok hasznát befolyásoló 

vagy gyógyító, egészségvarázsló szertartások, hiedelmek fűződtek. A vetőmagot például az asztalon 

hagyták vízkeresztig, majd az állatok ételébe szórták, az abroszt a tavaszi vetéshez használták, hogy 

mindezeken áldás legyen. Sok helyütt szokás volt karácsonyeste az állatokat is különlegesen jól tartani, 

vagy jövő évi egészségüket a nekik adott karácsonyi ételmaradékokkal, „morzsá”-val biztosítani.  

Mindezek a hiedelmek a karácsony évkezdő jellegével vannak összefüggésben. Ezen a téren több 

európai nép pogány múltjából, például a római Kalendae Januariae
3
 ünnepélyeinek rítusaiból is sokat 

örökölt a keresztény karácsony. A népi karácsony másik profán vonása az ekkor visszajáró halottak 

hiedelmeivel állt kapcsolatban. Európa ókorából és középkorából származó adatok szerint a közösségek 

hittek abban, hogy az ősök lelkei hazajárnak. Az évfordulón hazalátogató őseiktől várták – a nekik adott 

áldozatok fejében – a termékenység biztosítását. Ezek a hagyományok a magyar parasztság bizonyos 

szokásaiban is tükröződtek: pl. éjszakára a lelkeknek vagy az „angyalkák”-nak az asztalon hagyták az 

ételmaradékokat. A karácsony éjszakán megjelenő kísértetek, az ekkor kileshető boszorkányok hiedelmei is 

a halottak e visszajárásának a hagyományaival hozhatók kapcsolatba.  

Karácsony első napja bensőséges családi ünnep. Ilyenkor senki sem dolgozhatott, s az ételt is előre el 

kellett készíteni. Az ünnep másodnapja, Szt. István, az első keresztény vértanú napja, és ehhez a naphoz 

kapcsolódott a regölés
4
 szokása is. A római katolikusok három misével ünneplik a karácsonyt.  

A liturgikus év
5
 folyamán (annus liturgicus) a nyugati egyházban az Egyház meghatározott napokon 

megünnepli Krisztus egész misztériumát, a megtestesüléstől egészen az Úr eljövetelének várásáig. Minden 

héten egy nap, a vasárnap az Úr feltámadásának emléknapja. Évenként egyszer szenvedését és dicsőséges 

feltámadását a legnagyobb ünneppel, a húsvéttal szenteli meg. A liturgikus év másik csúcspontja a 

karácsony, Urunk születésének ünnepe, amely karácsony első vecsernyéjével kezdődik, és vízkereszt 

ünnepét követő vasárnappal fejeződik be. Karácsony előkészületi ideje advent első vasárnapjával kezdődik. 

Csak ennek a két főünnepnek, karácsonynak és húsvétnak van nyolcada. A Katolikus Egyház Katekizmusa 

szerint minden ünnep, az egész „liturgikus év ugyanannak a húsvéti misztériumnak a különböző 

szempontjait bontja ki. Ez áll különösképpen a megtestesülés misztériuma körüli ünnepek ciklusára 

(Gyümölcsoltó Boldogasszony, Karácsony, Epifánia), amelyek megemlékeznek üdvösségünk kezdetéről és 

közlik velünk húsvét titkának zsengéit.” (249. o.) Karácsony misztériumáról pedig így szól: „Jézus egy 

istálló alázatos egyszerűségében, szegény családban született. Ennek az eseménynek első tanúi pásztorok 

voltak. Ebben a szegénységben nyilatkozik meg az Ég dicsősége. Az Egyház szüntelenül énekli ennek az 

éjszakának a dicsőségét: 

A Szűz ma világra hozza az Örökkévalót,  

És a föld egy barlangot ajánl fel az Elérhetetlennek.  

Az angyalok és a pásztorok dicsérik őt  

És a bölcsek a csillaggal haladnak,  

Mert Te értünk megszülettél  

Kicsi Gyermek, Örök Isten!” (116. o.) 
Jegyzetek:  

1. Mithrász, „Mithras <lat.>, Mithrász <gör.>, Mithra <iráni>: ősi indo-iráni istenség. A szerződés és az eskü védelmezője, a 

háború istene. Egyes jelképei alapján a legkorábbi időktől a napisten-képzetek közé sorolható; a görögök Héliosszal, a rómaiak 

Sol invictusszal azonosították. Korai írásos említése (a Kr. e. 2. évezred közepén készült akkád nyelvű táblafeliraton) a hettiták 

Mitanni állammal kötött szerződése alkalmából idézi meg az eskü isteneként. Tisztelete az ókori Kelet több államában elterjedt. 
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Védikus (ind) megfelelője Mitra volt. Perzsiában képzete szerepet játszott a zoroasztriánus hitvilágban is; személyét az Aveszta 

egyik késői himnusza is megörökíti. [...] A hellenisztikus kortól szabadító, megváltó istennek tekintették, kultusza 

misztériumvallássá alakult [...]. A Mithrász-vallás Ny-on, a Földözi-tenger térségében is elterjedt. Sajátosan új változata 

Rómában korábbi kezdemények nyomán a Kr. e. 1. sz. végén nyert polgárjogot, népszerűsége I. Constantinus (Nagy Konstantin) 

uralkodásáig a kereszténységével vetekedett. Kultuszhelyeit, a természetes vagy emberkéz alkotta barlangokat freskókkal, 

domborművekkel és istenszobrokkal ékesítették. A Mithraeumnak nevezett szentélyek a Római Birodalom egész területén 

megjelentek. Tisztelete Pannóniában is kimutatható, Aquincumból is előkerült számos szentélye.” (Magyar Nagylexikon, 

Budapest, 2001., XIII. k., 190. o.)  

2. nyolcad (lat. dies octava = 'a nyolcadik nap') Az ünnep továbbünneplése a rákövetkező héten, vagy csak a nyolcadik napon. 

A legrégibb nyolcad Húsvétnál jelenik meg a 3. században. A Húsvétkor megkereszteltek a rákövetkező hét minden napján 

istentiszteletre jöttek össze. Húsvét nyolcadik napján (oktáváján), régi időszámítás szerint a rákövetkező vasárnapon, zárul 

Húsvét nyolcada Fehérvasárnappal. A keleti egyházban Epifániának (Vízkeresztnek) is mint fontos keresztelési napnak, korán 

volt nyolcada is. A 4. századtól a templomszentelést is nyolcaddal ünnepelték ószövetségi példakép alapján (1 Makk 4,59). 

Rómában a 7. században alakul ki Karácsony nyolcada, majd a pünkösdi nyolcad. Időközben a nyolcadok annyira 

megszaporodtak, hogy először Szt. X. Pius pápa a nyolcadokat csökkentette, majd a Rítus Kongregáció 1955. márc. 23-án 

Karácsony, Húsvét és Pünkösd kivételével minden nyolcadot eltörölt. 1969-ben a liturgikus reform Pünkösd nyolcadát is 

megszüntette. Ma tehát csak két ünnepnek van nyolcada: Húsvétnak és Karácsonynak. (Liturgikus Lexikon, Ecclesia Kiadó, 

Budapest, 1989, 188. o.)  

3. Kalendae Januariae, Calendae, kalenda, kalendárium (görög eredetű kalendae szó jelentése 'a hónap első napja') a 

rómaiak minden hónap első napját „kalendae”-nak nevezték, és ünnepélyek közt ültek meg. A kalendákon fizették vissza a 

kölcsönöket, ezért „calende tristes”-nek (szomorú hónap első nap) is nevezték. Eredetileg Numa vezette be tizenegyedik 

hónapnak és Janusnak szentelte, innen kapta a nevét. (Numa Pompilius, a rómaiak második királya, állítólag szabin eredetű 

Cures városából, aki Kr. e. 715-612. uralkodott és a hagyomány szerint kitűnt bölcsesség, jámborság és méltányosság dolgában) 

(A Pallas Nagy Lexikona, Arcanum Adatbázis Kft, CD) 

4. regölés: a téli ünnepkörhöz tartozó szerencsekívánó és termékenységvarázsló népszokás. DK-Európában mindenütt ismert 

valamely, a Calendae Januariae elnevezésből eredő néven (rom. colinda, gör. kalanda). A magyar nyelvben finnugor eredetű szó, 

amely a sámán révülésére (transzállapotára) utal. Típusai területek szerint: a Dunántúlon bundás, láncos-botos fiúk mennek a 

lányos házakhoz Szent István napján (dec. 26.), Erdélyben általában az új házasokat köszöntik sok helyen karácsony napján. A 

köszöntés során regösénekeket adnak elő. A regösének a magyar népszokások közül a téli ünnepkör egyik jeles, a téli 

napéjegyenlőséget (újévet) köszöntő rítuséneke, amely a Dunántúlon és az egykori Udvarhely megye székely területein maradt 

fenn. Dunántúli szövegének állandó részei termékenységvarázslással kapcsolatosak, a gazdának és háza népének bőséget kívánó, 

leányt és legényt összepárosító rigmusokkal. Pogány (a csodaszarvas-motívum) és keresztény elemeket (Szt. István királyra 

utalás) is tartalmaz, minden szakasza után haj, regö rejtem – esetleg haj, regö rajta – refrén (a székely változatban de hó reme, 

roma) áll. A 16. századtól ismert, 1828-ban közölték nyomtatásban. Dallamai a népzenében zeneileg jól elkülöníthető egységet 

alkotnak, nem strofikus, soroló módon, hanem ütem párokból építkeznek. Hangkészletük dúr hexachord. (Magyar Nagylexikon, 

Budapest, 2002, XV. k., 373-374. o.) 

 

Hársfakéreg nadrágunk  

Nyírfakéreg bocskorunk,  

Ha szabad, becsoszogunk,  

Haj, regö, rajta ... 

 

Ne fuss,  ne fuss szent István királyunk,  

Mi nem vagyunk ördögök,  

Hanem te szolgáid.  

Haj, regö, rajta ... 

(Nagyrécsei regösének) 

5. liturgikus év: (Liturgikus Lexikon, Ecclesia Kiadó, Budapest, 1989, 145. o.) 
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Darvas-Kozma József 

római katolikus esperes 

Csíkszereda 

 

Karácsony egy szívről beszél 
 

Olyan szép a karácsony. Benne valóban fényesség ragyog fel a szomorúság földjén élőknek. A jászol 

közelében valahogy más embernek érezzük magunkat. Látjuk és tapasztaljuk, hogy világunkban még 

létezik a gyermek igaz, jó, szép és szent vágya. És ez nem hangulat csupán, hanem valóság. Jézus szerető 

szíve által mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Erről a gyermeki szent vágyról – mely értéket keres a 

világban – próbál mindenki dalolni, s az értéket mutató felé fordulni. Karácsony szavunkról úgy tartják, 

hogy szláv eredetű, de engem nem zavar. A karácsony szó jelentése forduló, átlépő és a téli napforduló 

várakozására utal, mely Krisztusban nyerte el előkép szerepét. Jézus Krisztus születésének ünnepére 

jómagam is visszafordulok gyermekkorom világához, a családomban megélt első karácsonyhoz. 

A család a szeretetszövetség, és én ott kaptam meg legelemibb és legalapvetőbb gyermeki igényemet: a 

szeretetet, a védelmet, a gondoskodást és a sikerélményt. Mindazt a szeretetet, amit otthon kaptam 

(Csíkszentsimon), elmondani nem tudom, de azt igen, hogy mostanig tetteimet vezérelt és halálomig el fog 

kísérni. Otthon, mégpedig karácsonykor tanultam meg, hogy az élet szent és azt szeretni kell. Még nem 

töltöttem be a három évet, amikor János öcsém megszületett. Családunk öröme két hétig sem tartott, mert 

édesapámat elvitték a Duna-csatornához. Édesanyám három gyermekkel s a gazdasággal maradt. Hála 

Istennek, hogy nagyszüleim segítettek neki, mivel egy fedél alatt laktunk. Édesanyám minden szabadidejét 

az osztovátában (szövőszék) töltötte. Éjjel-nappal szőtt, s azt értékesítette. Nővéremmel próbáltunk 

segíteni, talán hátráltattuk munkájában, ő mégis segítségnek vette. Mi gyermekek nem tudtuk, hogy mit 

jelent a Duna-csatorna, de mindig édesapánkat vártuk haza. A konyha útfelőli ablakából jól kiláttunk az 

utcára és a vasútra. Ha szekér zörgött vagy vonat sípolt, azon nyomban az ablak alatt elhelyezett padra 

másztunk fel és néztük, hogy jön-e haza édesapám. Azon a padon szerettem jönni-menni, mert figyelhettem 

a mindig más-más vonatot. Amikor Nanyóka vigyázott ránk, akkor ő mesélt és rímes sorokat tanított, 

például erre most is jól emlékszem: ábéce, vadréce, fogd a farkát, s vesd félre. Ha meguntam a mondókát, 

akkor a vonatok számolásába kezdtem ilyentén: ez a vonat, az a vonat. Nagyon szerettem a tehervonatot. 

Lassú volt és hosszú. Csodálkoztam, hogy a mozdony milyen erős, mennyi megrakott vagont húz maga 

után. Aztán egy nap elkezdtem ismét mondani: ez a vonat, az a vonat, és ezzel jön édesapám. Mit ad Isten, 

hát egy hosszú tehervonat a nyílt pályán megállt, mivel nem engedték be az állomásba, és azzal a vonattal 

hazajött édesapám. Örömünk leírhatatlan volt. A nagyszüleim prófétának tartottak. A karácsonyt együtt 

ünnepeltük. A nővéremet és engem is elvittek az éjféli misére. A templom szép volt, a sok ember énekelt, 

de mi megfáztunk. Amikor hazaértünk a miséről, már nálunk eljárt az angyal, szép karácsonyfát hozott. A 

szemünkből az álom kiszökött, úgy örültünk a karácsonyfának, és annak, ami a fán volt: szaloncukor, alma, 

dió… Édesanyám megterítette az asztalt és odatelepedtünk, hogy elköltsük a Mária-radinát. Amíg ettünk, 

az alatt édesapám gondoskodott az állatokról. Bejött és elmondta, hogy sarjút adott a teheneknek, vetett 

valamit a disznóknak is, hogy érezzék, Jézus megszületett.  

Akkoriban nagy hó hullott. Derékig jártunk a hóban, igaz, mi is kicsik voltunk. Nappal az udvaron 

játszodtunk. Ilyenkor nagyapót kértük meg, hogy „fakorcsián” – amin a vizes csebret szokták az istállóhoz 

hátra húzni – az utcába húzgáljon minket. Karácsony hetében egy este mindig keresztszüleimhez mentünk, 

köszöntöttük, meglátogattuk őket. Szüleim a komaságot komolyan vették. Mi ott mindig jól éreztük 

magunkat, mert velünk egykorúak voltak keresztapámék gyermekei. Na meg aztán kint is, bent is lehetett 

„defelérozni”. 

Esténként a szomszédok be szoktak jönni hozzánk. Nálunk petróleumlámpa világított, a nagyszüleim 

szobájába karbidlámpa is volt. A kályha mellé az idősek, a fázósak ültek. Általában régi történetekről 

beszélgettek, vagy hangosan könyvet olvastak. Ha olyasmiről esett szó, amit gyermekeknek nem volt 

szabad meghallani, akkor azt mondták: „gerenda van a házban”. Ilyenkor felnéztünk a gerendára, hogy mi 

baj van azzal. Csak később vettük észre, hogy azzal figyelmeztették egymást. Amikor olvastak, a 

felolvasók váltani szokták egymást. A legtöbbet édesanyám olvasott. Egyik télen az 1848-49-es 

szabadságharc két kötetét olvasták el, amit édesapám a csíkszentmártoni nagynénjétől kért kölcsön. 

Akkoriban a jó könyvért még a szomszéd faluba is elmentek. Aztán bejött a rádió. Rádiót vettünk, minden 

este hallgatták a híreket, mert tudni akarták, hogy mi történt a nagyvilágban. Nyomban kommentálták is. Ez 

igazat beszél, a másikról meg azt mondták, hogy hazudik. Megtanultam, hogy a híreket is meg kell szűrni, 
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mint a tejet. Volt, aki az oroszországi látottakat emlegette, és attól tartott, hogy itt is kollektivizálnak, s 

akkor jaj lesz nekünk, mert úgy maradunk, ahogy Sztálin Brassóban mutatja. Nem tudtam, hogy hol van 

Brassó, de tudtam, hogy a Székelyföld végén, ahol két nagynéném is lakik. „Káruj” bácsi mindig azt 

búsulta, ha kollektív lesz, akkor nem tud földet adni az unokájának.  

Minden este, lefekvés előtt, az ágyunk elé térdeltünk és elimádkoztuk közösen az esti imát, utána a 

szülőkért és a halottainkért imádkoztunk. Édesapám a kályhát megrakta fával, annak fénye itt-ott a karikák 

mellett kiszüremkedett, s a fény játékára az árnyak életre keltek. Lámpaoltás után, amikor szüleim is 

lefeküdtek, édesanyám hangosan elkezdte a rózsafüzér-imádságot. Mi is bekapcsolódtunk, ha ébren 

voltunk, és mondtuk az imát, de az első tized végére már álomba szenderültünk. Valószínű, ez így tetszett a 

Jóistennek. 

Mihelyt iskolába kezdtem járni, megtanultam ministrálni. Versenyeztünk, hogy ki ministrál többet. A 

legszívesebben a hajnali misére jártam. A rorátéra úgy mentünk, hogy onnan léptünk át az iskolába. A 

tanítás kezdetéig társainkkal egy óránál is többet játszodtunk. Este a templomnál pásztorjátékot tanultunk. 

A plébános úr és a kántor bácsi tanították be a darabot. Első szerepemben írástudó voltam, utána napkeleti 

király. Megvolt a kor szerinti szereposztás. A sorrendet be kellett tartani. De mindezt Jézusért tettük.  

Szent István vértanú napján este énekkel felköszöntöttük az Istvánokat, majd a Jánosokat. Ilyenkor az 

énekelő csapat igyekezett kereket oldani. A házigazda, ha ügyes volt, akkor jó előre várta a köszöntőket és 

valahol kint elrejtőzött, majd éneklés alatt gyorsan bezárta a kaput és így mindenkinek be kellett mennie a 

házba. 

Aprószentek napján falunkban szokás volt az „aprószentekezés”. Erre is fel kellett készülni. Az Olt 

mellé mentünk jól hajló ágakért. Ha sok vesszőt gyűjtöttünk, akkor korbácsot is fontunk belőle, 

felszalagozták a leánykák és azzal mentünk „aprószentekezni”. Beköszönő verset kellett mondani, e nélkül 

nem fogadtak. Akkoriban kétféle vers járta. Az egyik Aprószentek, Szent Dávid, a másik köszöntő vers: 

Örvendetes nagy nap Krisztus születése. Ezután a vesszőzés következett, vagyis a tormát elosztottuk, és 

a mustármagot elhintettük. Ilyenkor valamilyen finomsággal, néhol pénzzel ajándékoztak meg. Azt 

elfelejteni nem lehetett. 

Gyermekkori karácsonyom nagyban hasonlított ahhoz a kis hittanosoméhoz, aki 1981-ben így kezdte 

karácsonyi írásos beszámolóját: „Karácsony van. A fazékban rotyog a káposzta. Fogtam magam s 

unokatestvéremmel elmentem a templomba…” 

Karácsony misztérium. Megsejtjük magunk között az Istent, aki a Szeretet. Karácsony egy szívről 

beszél, az Isten szívéről. Most egy történetet szeretnék megosztani mindenkivel, amit a múlt század elején 

élt neves indiai vándorprédikátor, Szadhu Szubdar Szingh (1889-1929) mondott. Szeretném úgy tovább 

adni, ahogy azt nagyszüleink tették, amikor mi majdnem szájtátva hallgattuk. Egy királynak nagyon művelt 

minisztere, aki megtért, az ország népe előtt bátran megvallotta, hogy hisz Jézus Krisztusban, aki azért jött 

a világba, hogy megmentsen bennünket a bűntől és a haláltól. A király azonban ezt nem értette. Okoskodva 

megkérdezte: „Ha valamit akarok, akkor parancsot adok szolgáimnak, és ez elegendő. Miért kell a Királyok 

királyának személyesen eljönnie e világra?” A király el akarta bocsátani kereszténnyé lett miniszterét. De 

mivel nagyon tisztelte, megígérte, hogy megkegyelmez neki, ha kérdésére meg tud válaszolni. A miniszter 

24 órát kért, és azt ígérte, hogy meglesz a válasza. A király rábólintott. 

A miniszter magához hívatott egy ügyes fafaragó mestert. Megbízta azzal, hogy gyorsan készítsen egy 

bábut, de ügyeljen arra, hogy pontosan olyan ruhába öltöztesse, mint amilyenbe a kétéves királyfi jár. 

Másnap a király és kísérete sétahajózásra indult. A fafaragó a miniszter utasítására a bábut a folyóba dobta. 

A király abban a hitben, hogy a fia esett a vízbe, utána ugrott. 

A miniszter erre megkérdezte, miért akarta a saját kezével kimenteni a fiát, hiszen egyetlen utasítására 

kimentették volna a szolgák. 

„Mert az apai szív nem tehetett mást” – hangzott a felelet. 

„Isten nem elégedett meg azzal, hogy csak üzenetet küldjön az embereknek – magyarázta a miniszter -, 

végtelen szeretete arra késztette, hogy megmentésünk végett személyesen jöjjön le a mennyből” (Gyűrű 

Géza nyomán). 

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, 

hanem örökké éljen!” (Jn 3, 16). „Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10). 

Mindezt értünk emberekért tette, mert az isteni szív nem tehetett mást!  
Az Ige lett emberré és ő lett az Atya üzenete számunkra. Benne egészen tükröződik az Atya teremtő és 

üdvözítő terve. Ezért Krisztus világosság a világ számára. Akik hittel elfogadják őt, azok egyesülnek vele 

és Isten gyermekeivé válnak, s így öröklik az isteni életet is. „Mindnyájan az ő teljességéből részesültünk, 
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kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban 

Jézus Krisztus által lett osztályrészünk” (Jn 1, 1 – 18). 
Ilyen nagy szeretet láttán, senki kétségbe nem eshet. Hitetlenségre senkinek nem lehet oka, mert az Isten 

nagyon szeret minket. Ha sorsunk néha nem úgy alakul, ahogy azt mi szeretnék, egy pillanatra se veszítsük 

el reményünket, mert dolgaink nélkül is szeret az Isten. Ha az emberek szeretetlensége miatt 

elviselhetetlennek tűnne is az élet, akkor is öröm töltsön el, hogy így is, szenvedve is, de mindig szeret az 

Isten.  

Szent karácsony üzenete így szól: Nézzétek testvéreim, a betlehemi istálló szegénységében istenemberi 

szívem értetek dobog! Értetek vállalok mindent, életemet megosztom veletek, hogy nektek is örök életetek 

legyen.  

A kicsitől a nagyig mindenkinek alapigénye, hogy őt szeressék és elfogadják olyannak, amilyen. Ez az 

igényünk karácsonykor még jobban felfokozódik. Mivel a szeretetet csak gesztusok formájában tudjuk 

kifejezni, ne legyünk szűkmarkúak. Egymást megajándékozhatjuk egy jó szóval, mosollyal, segítéssel. 

Ilyenkor öröm születik a szívünkben. Ettől szép a mi karácsonyunk, hogy a benső tavasz a tél közepén 

kegyelemben már bontakozik. 

 

Csíkszereda, 2004. karácsonyán 

*** 

 

                                  
 

 
 

Szentegyháza, 2004-es farsangbúcsúztató 



 

 11 

Károly Károly 

református segédlelkész 

Csíkszereda 

 

 

Isten szeret minket 

 

 
„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van és mindaz, aki 

szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte 

meg az Istent, mert az Isten szeretet. 

Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az Ő egyszülött 

Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, 

hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy Ő szeretett minket és elküldte az Ő 

Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. 

Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell 

egymást” (1Jn 4, 7 -11) 
 

 

 

Karácsony nem egyszerűen a szeretet ünnepe, hanem Isten szeretetének az ünnepe. Az ige alapján három 

üzenetet fogalmaztam meg: Isten szeretete látható, önfeláldozó és lekötelező szeretet. 

Isten szeretet. János nyíltan kijelenti, amit hisz. Hányan viselkednek másképp, mikor a szeretet ünnepét 

lehozzák csupán az emberi kapcsolatok ünneplésének szintjére. Levelek indulnak és érkeznek, a távol került 

családtag hazakerül legalább egy pár napra, felzendül a karácsonyfa körül a gyerekkorból átmentett ének és ima 

Istenhez a megszületett Megváltóért. Milyen felemelő látni az egy családot, hogy szeretjük egymást. De csak 

ennyi volna a Karácsony? 

Minden szeretet forrása az Isten. Nem úgy kell értenünk, hogy van egy szeretetfogalmunk és ez éppen Istenre 

illik, hanem úgy, hogy van Istenünk és az Ő lénye még többet foglal magába, mint amennyit mi a szeretetről 

tudunk vagy elképzelünk. Ő előbb szeretett minket, s nagyon emberi módon szólva minden emberi szeretet az Ő 

Atyai szívéből fakad. Ezért nem szabad karácsonykor főleg magunkat ünnepelni. Ez a világ szeretetre vágyik a 

szeretetlenség megannyi megnyilvánulása mellett. Amikor a képmutató mézes-mázas, ál- vagy érdekszeretet jeleit 

tapasztaljuk a világban, de magunkban is, akkor jövünk rá, hogy annak a szeretetnek a hiányát érezzük, amelyről 

János nem egy helyen mondja, hogy teljes szeretet. Isten szeretete láthatóvá vált azáltal, hogy elküldte erre a 

világra egyszülött Fiát. Úgy kell ezt elképzelnünk, mintha Isten az Ószövetségben egy függöny mögött lett volna, 

karácsonykor pedig ezt félrehúzta, és az Ige testté lett. Megjelent. A jászolban lett látható, innen indult az 

egyszülött Fiú és a szeretet elindult a világhódító útjára. Ez az út most is tart, mert ez a szeretet soha el nem fogy. 

Ezt érezzük karácsonykor. 

Ez a szeretet önfeláldozó is, mert nemcsak elküldte az Atya, hanem engesztelő áldozatként felajánlotta, mert 

Isten szeretete áldozatot hozó szeretet is. Íme, a világ megkapta, amire várt. Nem vádolni akarok, csupán 

megemlíteni, hogy annak ellenére, hogy a világ nem fogadta el Istent, Ő magához ölelt. Mert karácsonykor a mi 

születésünket, újjászületésünket is ünnepeljük. Lehet elölről kezdeni az életet, hiszen azért küldte engesztelő 

áldozatul az Atya a Fiát, hogy éljünk általa. 

Ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az ő szeretete lekötelező szeretet is. Szeretve 

vagyunk, szeretve vagyok, ennél már többet mondani vagy gondolni lehet: adós vagyok ezzel a szeretettel. 

Minden ember adós, azért, mert Isten a világot szerette, tehát minden embert szeretett, de az újjászületett ember 

érzi is ezt az adósságot. Tartozunk szeretni egymást. Az Ige nem jelöli meg, hogy ennek a szeretetnek csupán a 

felebarát vagy tágabban az idegen – az ellenség felé kell láthatóvá válnia, mert az egymás a mindenkit jelenti. Ez a 

hónap, ez a hét az ajándékozásé, talán azt is mondhatnánk, hogy a szeretet ideje. Gondolunk a kibékülő 

házastársakra, helyreállt emberi kapcsolatokra, a fegyverszünetekre – egy vagy több napi békére-, de sajnos ezek 

elmúlnak, mint ahogy elmegy a hó, vagy lehull a fenyő zöld levele. De Isten szeretete soha el nem fogy, 

megmarad, és ebből élünk mi is. Ilyen az Ő szeretete és jó lenne, ha a karácsonyi szeretet-hangulat nem fogyna el 

soha, mert tartozunk ezzel Istennek és egymásnak. Ámen. 
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Krizbai Béla 

unitárius lelkész 

Csíkszereda 

 

 

 

Az én csillagom 

 

 
A régiek hite szerint, az égboltot díszítő, éjszakáinkat varázslatos csillogásukkal betöltő és álmainkat vigyázó 

milliárdnyi csillag között ott van a mi csillagunk is. Az én csillagom, a te csillagod, mindazok csillaga, akik 

hajlandók annyi időt szakítani, hogy megkeressék arcuk képmását a végtelen egek tengerén. Milyen megnyugtató 

érzés tudni azt, hogy odafönn az én csillagom őrködik fölöttem! Megnyugtató azért is, mert az én őröm nincs 

egyedül: Valaki társaságot biztosít neki! Az, aki végtelen hatalmával, bölcsességével és alkotó szeretetével lassú, 

de biztos kézzel föltűzdelte teremtett gyermekeinek képmását az éjszaka sötét égboltjára. 

Gyermekkoromban arról beszéltek nekem, hogy meghalt szeretteink csupán lakóhelyet cserélnek. Az 

ország határai nem változnak ugyan, de az utca más, illetve nincs is utca, csak magasság, s a nézőpont a 

fontos. Mert Isten országa lehet itt a földön, de a csillagok között is. Akkor mindig arra áhítoztam, hogy 

valamilyen csodaeszközzel fölszállhassak oda, hogy még egyszer láthassam nagyszüleimet. Ma is erre 

vágyom. Ma meg is tehetném, van rá lehetőség, de attól tartok, hogy az Isten országa egén cirkáló űr- és 

léghajók békétlen szándékkal kuszálják össze a Teremtő által jól meghatározott égi légvonalakat. Attól is 

félek, nehogy leverjem valakinek a csillagát: halált és fájdalmat okoznék sokaknak... Igen, most jut eszembe, 

hogy mustármaggá zsugorodott szívvel szemléltem a csillagos éjszakát, s azért imádkoztam, hogy az éppen 

lehulló, pirosló, fájdalmában és felhevültségében sikoltó csillag ne legyen az én csillagom. 

Majd megszólalt nagyanyám, megsimogatta sápadt arcomat, és megnyugtatott, s mintha az ő szavában sok 

angyali hang visszhangzott volna: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép 

öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek...” 

Akkor megtudtam mindent arról a bizonyos éjszakáról, a jászolbölcsőről, a keleti bölcsekről és arról is, hogy 

„amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük". 

Nagy volt az én örömöm is, mert nagyanyám szerint az a csillag a mindenkié! És elsősorban azoké, akik a 

pásztorokhoz hasonlóan, áhítattal és mély hitből fakadó alázattal fürkészik Isten csodálatos egét, és hisznek az 

álmok beteljesedésében! 

Nem értettem én akkor, hogy azt a csillagot nem lehet kisajátítani, fényét nem lehet beárnyékolni, 

csillogását nem lehet utánozni, túlfejlesztett fegyverrel nem lehet eltávolítani, mert annak a csillagnak a 

sugaraiban hosszú nemzedékek harcosai fürdették meg arcukat, helyezték el lelki kincseiket és valóra nem 

váltott álmaikat. 

Az a csillag közel két ezredéve felragyog haldoklóknak és újonnan érkezőknek; az a csillag élet és halál, 

elmúlás és újjászületés, röpke pillanat és örökkévalóság, más szóval örök élet! 

Ez a csillag immár az én csillagom is! Az is marad. Bár őszintén be kell vallanom, hogy évek hosszú során 

kergettem az időnként felragyogó, tündöklő, fényesnek és örökkévalónak látszó, de váratlanul, nyomtalanul 

eltűnő csillagokat. Mennyi csillag lehullt azóta... Ki is tudná megszámlálni, számon tartani, hacsak az Úristen 

nem? 

Attól a perctől soha nem féltem, amikor hullócsillagot láttam. Meggyőződéssel, nyugodt szívvel vártam azt a 

pillanatot, amikor az angyalok kórusával egy időben elönti szívemet, birtokba veszi egész énemet az a 

megmagyarázhatatlan, felmérhetetlen és megfogalmazhatatlan érzés, amit szeretetnek szoktunk (?) nevezni! 

Mégiscsak meg lehet fogalmazni azt, amit karácsony napján érzünk... Ma is ilyen érzéssel várom az én 

Üdvözítőmet, Megváltómat, Szabadítómat, az Én csillagomat. Mindnyájunk csillagát! És nem fogok félni akkor 

sem, amikor a Mindenható hangja leszólítja az én parányi, szerényen fénylő csillagomat az égről. Tudom: csak 

időleges állapot, nézőpont kérdése! Én is ott leszek majd, gyermekeim számára, annak a csillagnak a vakító 

ragyogásában, amely minden esztendőben — akár egy szempillantásra — elhozza életünkbe a békességet és a 

jóakaratot, azt a szeretetet, amit én is ajándékba kaptam régen. Nagyon régen. 
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Tóth Károly 

evangélikus-lutheránus lelkész 

Csíkszereda 

 

 

 

Isten közénk jött 
 

 

Isten kegyelméből ismét ránk virradt karácsony szent ünnepe. Mi a karácsony értelme? A karácsony 

értelme az, hogy a hatalmas teremtő Isten emberi alakban megjelent a saját, teremtett világában, a saját 

képére és hasonlatosságára teremtett emberek társaságában. S ennek a megjelenésnek az egyetlen oka a 

tökéletesen önzetlen szeretet, sőt az alázat, amiképpen a mindenható Isten emberi formát vett magára, és 

mindenben hasonlóvá lett hozzánk. Hasonlóvá lett hozzánk elesettségünkben, kiszolgáltatottságunkban, 

magányunkban... A karácsony értelme, hogy Isten közénk jött, hozva szeretetét. 

Ennek a visszfénye, hogy – általában Isten nélkül – az ember is a szeretetről mondogat valamit, s mindezt 

az ajándékozás lázas görcsébe merevíti. Szinte ideges feszültséggel vívódik azon, hogy családtagjai, szerettei 

közül kinek mit is vásároljon karácsonyra, a szeretet ünnepére: pénzével kísérletet tesz arra, hogy a 

szeretetét csökevényesen kifejezze. Csakhogy, amikor az ügy az eredeti gyökerétől elszakad, akkor 

kiüresedik, megfonnyad, formátlanná válik, csak görcsös pénztárcaakarás lesz belőle. Nem is sikerül valami 

jól, legfeljebb az összeg nagysága adhat némi futó megnyugvást. Márpedig, ha a karácsonyban nem látjuk a 

tiszta, eredeti bibliai tartalmat, ha nem ismerjük, nem fogjuk fel az eredeti történet részleteit és egészét, 

súlyát és fényét, akkor elszakadtunk a gyökértől, az eredeti forrástól. Olyan lesz az ünneplésünk, mint 

annak a szép virágnak a sorsa, amelyiket leszakítottak a gyökeréről, és bár vázába és vízbe került, mégis 

csekély lesz az élettartama. A gyökerétől leszakított virág hamar elfonnyad, elpusztul és ha a vázában a víz 

nem cserélődik, még szagossá is válik. Így képes a kiüresített igazi tartalmától elszakított ünneplés 

megromlani, ízetlenné válni. 

A karácsony értelme, hogy a hatalmas teremtő Isten kilép az ember által felfoghatatlan valóságból és 

belép az ember földi valóságába, hogy láthatóvá, érthetővé, felfoghatóvá tegye magát. A karácsony értelme 

az inkarnáció: az Ige testté lett, Isten közénk jött látható, hallható alakban. S közénk jövetele után így 

nevezzük: Jézus Krisztus, azaz a megváltás feladatára kiválasztott Isten egyszülött Fia, vagyis maga Isten. 

A karácsony értelme, hogy Isten közénk jövetelével a mennyei világosságot hozta el nekünk, az üdvösség 

fényét, a mennyország szikrázó szépségét, és nekünk ezt szabad látnunk még földhöz ragadt 

helyzetünkben is. S ez sokkal szebb, mint éjjel az égen csillogó messzi csillagok, mert ezek csak az 

elérhetetlennek látszó végtelen messzeségben csillognak, de karácsonykor az Isten világossága, a világ 

világossága a mi szívünkbe, életünkbe ragyoghat bele. 

A karácsony értelme, hogy Istentől eljött hozzánk a fény, azért, hogy létünk múlandó és halálos 

sötétjébe beleragyogjon. S ebben a fényben megfürödve emelkedik fel lelkünk, tisztul és békül az 

életünk, és lesz része egészségben, békében, örömben, harmóniában. Karácsonykor Isten közénk jött és 

valami nagyon nagy ajándékot hozott nekünk: az életet. 

A karácsony értelme az élet, az üdvösségre meghívott emberi élet. A bibliai elbeszélés szerint, amikor 

Betlehemben megszületett a Megváltó, eljöttek őt köszönteni a napkeleti bölcsek és a pásztorok, s 

álmélkodtuk szívükben. Megfigyelhető, hogy a tudós napkeleti bölcsek, a csillagok világának kitűnő 

ismerői saját tudományukkal ismerték fel a Megváltó megszületésének helyét, időpontját, a tudatlan 

pásztoroknak pedig angyalok jelentették ki a Messiás születésének tényét. Mind a tudósok, mind a 

pásztorok felkeresték az Úr Jézust, és kifejezték hódolatukat, mert megértették a karácsony értelmét. 

A karácsony értelme, hogy Isten jött közénk emberi alakban. A Földre hozta a menny csodáját, a 

szívekbe a békét, örömöt, szeretetet, világosságot hozott – mindazt, amitől fényesebbé, szebbé lehet az 

emberi élet. Boldog lesz az, aki ezt felfedezi, de a kesergő szürkeségben, a  „meló" és a „gürcölés" 

unalmában, a hétköznapi csaták sebző valóságában marad az, aki mindezt kizárja az életéből. A 

karácsony értelme Isten felénk forduló és hozzánk érkező szíve. Rettenetes és végzetes hiba lenne ezt 

nem felismerni, és a hatalmas csoda mellett közömbösen baktatni tovább a sötét halál felé. 

A karácsony értelme: Isten érkezik hozzánk, de úgy, hogy képesek legyünk szívünkbe fogadni 

megváltó szeretetét. Életünk megújul, megtisztul, megszépül, és célja lesz, örök célja... Ez a karácsony 

értelme. 

Erős vár a mi Istenünk! 
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Adorjáni Rudolf Károly 

ny. unitárius lelkész 

Dicsőszentmárton, Maros megye 

 

A karácsony — újévi ünnepkör szokásai Pipén, az 1947-56 közötti években 
 

Pipe, a süllyedő magyar falucska a Balavásár-Segesvár közötti 

országúton levő Szásznádas községközpontjától 4 km-re fekszik, 

dombok közti szűk völgykatlanban. "Zárt, szabályos, soros 

falutípus."
1
. Jelenleg Maros megyéhez tartozik. 

Első írásbeli említése: 1325. Jobbágyfalu volt, a szentdemeteri 

udvarhoz tartozott
2
. 

Pipe határán buggyan föl a Kútfő forrása, melynek a falu akkori 

nesztora, Kicsi Lajos bá’ gyógyító hatást tulajdonított. A mai 

hasonnevű folyóirat főszerkesztőjének, Burus Jánosnak  szülőfaluja. 

A Kútfő vize szomjat oltó, betegséget gyógyító, de a pipei hegyek 

leve bút feledtető, jókedvre derítő. A falu néprajzilag a kicsi 

„Partium" tájegységhez tartózik, de Szőlőhegyei a Kis-Küküllő menti 

neves borvidék valamikori fontos állomása. A pipei szőlőtermelés 

eredete a múlt homályába vész. Csillaghegy, Alsószőlő, Szőlőlábja, 

Szőlőtető (régi „búzakerülések” fontos állomáshelye), Ventyem, 

Unomhegy, Pali-tag, Dátyem nevű hajdani híres szőlőhegyek az 

1970-es évek végére eltűntek, pusztaszőlővé váltak. 

 
 

    
 

 Csillaghegy és Alsószőlő  Kerekszőlő és Szőlőtető 

 

     
 

 „Tányás” Burus András telke  Bálint (Dombi) Gyurka kőkerítése 

                                                 
1
 Burus János: Temetkezési szokások a Kis-Küküllő menti Pipén. In: Népismeretei Dolgozatok 1994. Kriterion Könyvkiadó. 

Bukarest. 281. o. 
2
 Kelemen Lajos szóbeli közlése. 

A pipei unitárius templom szószéke 
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Orbán (Burus, Banka) Sándor háza 

E dombok hajlatába rejtőzött falucskában szolgálati éveim alatt, 1947-56-ban, a 84 lakott házban 360 

lélek húzódott meg. Tiszta magyar falu volt, 98%-ban unitárius, földműves település. Az összképet csupán 

2 román férfi, 8 római katolikus, ugyanannyi adventista személy, egy tákoló suszter, egy magyar kovács, s 

a két belsőemberi család – lelkészi és tanítói –tarkították. Ma (1990-es évek vége) a 360 létszámból az első 

3-as számjegyet nyugodtan elhagyhatjuk, népességét így is túlbecsültük.  

A karácsony-újévi ünnepkör hétköznapi szürkeségéből Pipe  is kiemelkedett. Az előkészület hétköznapi, 

de ünnepi melegséget biztosító tevékenységgel kezdődött.  Karácsony nagyhetében a legények két 

szekérrel bejárták a falut. Egyik az Ajszegből, másik a Fejszegből indult. Minden kapun kiadtak egy-egy 

hasáb fát. Felvitték az iskola udvarára, kézi fűrésszel felvágták, elhasították, s a templomban, a legények 

karzatán szépen elrakták. Téli vasárnapokon ezzel a fával fűtötték a templomot.  

Amíg a legények fát gyűjtöttek, addig a leányok sem ültek tétlen. Ők gyalogszerrel, kosárral a karjukon, 

a nagyhét egyik napján bejárták a falut. A gyermekek karácsonyfájára, csomagjára gyűjtögettek. Minden 

házhoz betértek, sehol sem kosarazták ki őket. Lisztet, tojást, zsírt, cukrot, almát, diót kaptak. Három-négy 

presbiter asszony a nagyhét egyik estéjén a papilakon összegyűlt. A papné irányításával a kapott anyagból 

aprósüteményt készítettek: perecet, csillagot, holdat formáltak, ezeket megsütötték. S a gyülekezet minden 

gyermekének – 1 napostól a konfirmáló korig – egyenlő csomagokat készítettek. Ünnep első napjáig a 

papilak hálószobájába letették.  

A legények a nagyhét minden estéjén egybegyűltek kántálási éneket és köszöntőt tanulni. A második 

világháború előtt a faluházába, később az iskolába, majd annak elkészültével a kultúrotthonba. Maguk 

közül a legalkalmasabbakat beköszöntőnek megválasztottak. Arra vigyáztak, hogy lányos háznál a szeretője 

köszöntsön be. Két kezest is választottak, kik a kántálás rendjére vigyáztak. A pénzadományokat 

összegyűjtötték, kezelték. A pénzzel az ünnepi táncra a cigányokat megfogadták.  

Ünnep szombatján a megkonfirmált legények még egy próbára összegyűltek. S aztán egy csoportban 

elindultak kántálni. Normális (békés) években a papnál és a tanítónál kezdték. Az "abnormális" évek 

(kommunizmus) beköszöntével már nem tettek kivételt. Egyik esztendőben a falu egyik végén, a másik 

esztendőben a másik végén kezdték a kántálást. Az ablak alá állottak, elénekelték a gyakorlatból kiment 

énekeskönyvből: 

"Betlehemben születék 

Krisztus e világra,  

Jászolyba helyezteték 

Posztóban takarva. 

Angyalok őt hirdeték, 

A pásztorokat inték,  

Mennének vígszívvel, 

Hogy Jézust keresnék fel, 

S látván Istent dicsérnék, 

Hál'adással tisztelnék. " 

 

Az ének után a kijelölt legény belépett, s így köszöntötte a ház népét: 

Egy Fényes csillag gyúlt fel Kelet egén, 

S a Bölcseket Betlehem felé vezeté.  

Angyali szózat üdvözölte a pásztorokat 

Jézus születése hajnalán: 

Íme, hirdetek néktek nagy örömet, 

Mely az egész emberiségnek öröme lészen, 

Született nékünk Megváltónk, 

Ki az Úr Jézus Dávid városában. 

E csillag vezérelt minket is 

E tisztes házhoz, hogy a ház lakójának 

Örömet és békét hirdessünk. 

Örömet és békét, kicsinynek és nagynak, 

Hogy szeretet legyen e ház lakójának, 

Hogy a kevés hátra levő napokat 

Engedje az Úr, egészségben, békességben 

Eltölteni.  Gergely (Pali, Bihalas) János kőkerítése 
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Segéljen az Isten átmenni az újévbe, 

Ott is segéljen gazdag és bő áldásával, 

Ezt kívánom!” 

 

A házigazda "visszafelelővel” válaszolt: 

„Én is igen szépen köszönöm 

Bátyám uram szépen mondott szavait. 

Én is azt kívánom, hogy a jó Isten 

Virrasszon fel a holnapi szent napra, 

Úgy mint karácsony első napjára, 

Krisztus Urunk születése napjára, 

Mint karácsony másodnapjára,  

Mint István napjára. 

Úgyszintén harmadnapjára, 

És a kisdedek napjára is. 

Ezt a hátra levő kevés napokat is, 

Engedje az Úr eltölteni 

Békében, egészségben.  

Vigyen át az újévbe, 

Adjon erőt, egészséget, áldást, békességet, 

Boldog új évet!" 

A háziak erre a célra sütött lepénnyel és pénzzel ajándékozták meg a kántálókat. A lepényt az erre 

kijelölt legény tarisnyájába gyűjtötte. A pénzt a kezes vette át és írta a füzetébe. 

A kántálók Áldjad én lelkem az Urat kezdetű egyházi ének eléneklése után tovább mentek. Miután a 

falut végigjárták, a kapott lepényből és a közösen vett borból áldomást tartottak. 

Az 1990-es évek elején (1992-ben) visszalátogattam Pipére. Érdeklődtem: szokás-e még a kántálás? A 

válasz megörvendeztetett. A kihaló faluban a szokás akkor még életben volt. Igaz, ifjúság már nem volt. 

De, a még járóképes, a magukban még életerőt érző 60 év körüli, egykori legények, köztük özvegy ember 

is, négyen-ötön végigjárták a falut. A régi szokás szerint minden házhoz beköszöntöttek. Mint egykor 

legény a szeretőjéhez, most az özvegy ember új élete kezdéséhez kiszemelt özvegy asszonyhoz köszöntött 

be. 

Karácsony első napján sem kántálás, sem tánc nem volt. Minden megkonfirmált pipei unitárius 

úrvacsorával élt. Úrvacsoravétel előtt nem reggeliztek. Utána a család tagjai egybegyűltek, a távolélők is 

itthon voltak, s elfogyasztották az ünnepi ebédet: majorsághús levest, majorság – vagy disznósültet. 

Másodnapján a töltött káposztát. Az ünnep elmaradhatatlan süteménye a tejfölös lepény, diós-, mákos- és 

üres kalács volt. 

Étvágygerjesztőnek sajátfőztű szilvóriumot vagy vackorpálinkát, nyomatékul pipei bort ittak. Az ebéd 

minden fogása a háztól telt ki. Éppen csak a cukrot vették a boltból, a kalács sütéséhez. 

Első napján délután a gyermekek részére, a szülők részvételével, a templomban karácsonyfa-ünnepély 

volt. A gyermekek alkalmi versekkel és énekekkel szerepeltek a karácsonyfa gyertyafénye mellett. 

Megkapták a már elkészített csomagokat – jobban örvendtek ezeknek, mint az otthoni ajándékoknak. 

Karácsony másod- és harmadnapján hajnalban a házasemberek csoportokban, egymást átölelve, zeneszó 

kíséretében énekelve végigjárták a falut: István és János barátjukat, komájukat köszöntötték. A harang 

megkondulásakor félbehagyták templomba mentek. Istentisztelet után a névnapozást tovább folytatták. 

Másodnapján, vecsernye után megkezdődött az ünnepi tánc, harmadnapján, délután, szilveszter estéjén, 

újév első napján délutántól éjjel 1-2 óráig táncoltak. A táncba Pipén is minden megkonfirmált elmehetett. A 

házasemberek nem kaptak külön „párt", a fiatalokkal együtt táncoltak. Tánc szünetében egymást hazulról 

hozott borral kínálták.  

A pipeiek az ünnep végére  jutva, a hétköznapok közeledtére is gondoltak.  

Ünnep harmadnapján, mikor a fiatalok táncoltak, vecsernye után a meglett korú férfiak falugyűlést 

tartottak. Magválasztottak a „falu szolgáit": harangozót, majort, tehén- és disznópásztort, baktert. Egy-egy 

posztra több jelentkező is volt. Minden vállalkozó előadta, mennyi fizetségért kívánja végezni teendőit. A 

falugyűlés "árlejtéssel" licitált. Minden posztra a legkevesebbet igénylőt választotta. A harangozót azért 

választja a falu, és nem az egyházközség közgyűlése, mert nem csak a vallásos szertartások idejét jelzi. A 

reggeli, déli és estéli harangszóval, a "nagy idő" elleni félrevert kondítással a falu érdekét szolgálja. 

Bálint (Dombi) Gyurka „vára” 
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Pipén harmadnapjával nem fejeződött be az ünnepi istentisztelet-sorozat. Negyednapján- aprószentekkor 

is rendes, hármas harangszó jelezte istentisztelet volt. Ezen csak a gyermekek vettek részt. A prédikáció is 

nekik szólt, Heródes gyermekgyilkosságáról. Templomból kijövet a gyermekek elindultak 

"aprószentekelni”. Minden házhoz bekopogtattak és köszöntötték az ott lakókat. Kalácsot, pénzt kaptak 

ajándékba. 

Szilveszter estéjén "színdarabos bál" volt. Az ifjak a tanítónő vezetésével humoros egyfelvonásos 

műveket adtak elő. Előadás után kezdődött a tánc, de csak az éjféli harangszóig tartott. Az  összehúzás után 

mindenki a templomba vonult. A lelkész úgy osztotta be az énekből és imából álló szolgálatát, hogy 

óesztendőben mentek be, és az újba jöttek ki a templomból. A gyülekezet a templom előtt megállott. A 

legények felmentek a toronyba. Fényszórót gyújtottak, vadászpuskával lőttek, elénekelték az Adjatok 

hálát az Istennek kezdetű 202. egyházi éneket. Majd együttesen "Boldog új évet!" kiáltottak. Ezután a 

lelkész rövid beszédben köszöntötte az újesztendőben híveit. Az 1947-48 évfordulója örök emlékem marad. 

Templom előtti beszédembe iktattam a szabadságharc jubileumát. A beszéd végeztével a jelenlevők közül, 

valaki elkezdte, s a gyülekezet rázendített: "Kossuth Lajos azt üzente..." Könnyet fakasztó, szívet derengető 

hangulatban léptünk át 1948-ba. 

Az ünnepek elteltével, Pipén ünnepélyes munka kezdődött. A gazdák levonultak a pincékbe, s 

hozzákezdtek a bor lehúzásához. Ezt a munkát a hagyomány a karácsony-újévi ünnepkörbe sorolta. Újév-

vízkereszt közötti napokra időzítette. Szép, napos időben kellett végezni, máskülönben a bor felzavarodik. 

A pipei gazdák akkor még nem ismerték a modern borászat törvényét, hogy a bort kiforrása után azonnal le 

kell húzni seprőjéről. Ők megtartották nagyapáik tanítását: "bornak seprő az anyja". Azért a segesvári és 

máshonnan jött kereskedők szívesen vásárolták a pipei bort, "nem kellett annak cégér". A vízkereszti 

borlehúzással, Pipén lezárult a karácsony-újévi ünnepkör. Kezdődhetett a vidám farsang, melynek a bor 

fontos kelléke! 

Dicsőszentmárton, 2004. októberében 

 

Karácsony – újévi ünnepkörhöz fűződő hiedelmek Pipén (1947-1956) 

 Luca napján megszűnnek az emberben a hosszas betegségek. 

 Csonkahéten nem szabad fuszulykát (paszulyt), lencsét, borsót enni, mert a juhok „kergetesek” 

lesznek. 

 Aki karácsony és újév között fon, annak keze zsibbadós lesz. 

 Szilveszterkor menj ki a disznóólhoz, ahányat röffen a disznó, annyi év múlva mész férjhez. 

 Szilveszterkor, éjjel 12 órakor, a kés mellé tégy egy szem búzát, árpát, rozsot, „töröbúzát”. Minden 

szem gabona mellé a késre cseppents egy csepp vizet. Amelyiknél a kés megrozsdásodik , abból bő 

termés lesz. 

 Szilveszterkor boríts le jegygyűrűt, kenyeret, sót. A kenyér bő áldást, a jegygyűrű házasságot, a só 

bánatot jelent. Amelyiket felemeled, abban lesz részed. 

 Újesztendő napján, ha szárnyast eszel, elrepül a szerencséd; ha lencsét eszel, sok pénzed lesz; ha 

férfivel találkozol, szerencséd lesz, ha asszonnyal találkozol, nem. 

 Vízkeresztkor a marhát nem szabad befogni, mert eltörik a lába. 

Gyűjtötte: Adorjáni Júlia (sz. 1922) tanítónő, 1947-1956 között, Pipén, az iskolás gyermekektől. 
 

*** 

    
 

Pipei sírkövek az Új temetőben 

Fotók: Szőke András (2000. augusztusában) 



 

 18 

István Lajos  

néprajzkutató 

Korond 

 

 

Korondi népszokások karácsonytól húshagyóig 
 

Korond lakóinak lélekszáma napjainkban (1994-ben) 5000 és egynéhány: 4200 magyar és 800 cigány. 

Az utóbbiak közül mintegy 600 magyar, 200 pedig cigány anyanyelvű, de az utóbbiak is románul-magyarul 

egyaránt kitűnően beszélnek. Ezeket sátorosoknak nevezik; magyar anyanyelvűeknek, ha gyalogszeresek, 

vagyis nincs lovuk, házi cigány, ha pedig lovuk van, szekeres cigány a nevük. 

Vallási megoszlás szerint kb. 3400 lakos római katolikus, 1600 pedig unitárius. Néhány unitárius 

kivételével a cigányok is mind katolikusok, ők azonban csak kereszteltetni járnak a templomba. 

A két felekezet nem csak az emlékezetünk, hanem apáink, nagyapáink néhai elbeszélései szerint is 

mindig békességben élt egymással. Nem ritka eset, hogy katolikus szülők unitáriusokat kérnek fel 

keresztkomáknak és fordítva. Természetes, a szerelem sem ismer vallási tilalmakat: a két felekezet fiataljai 

közül sokan összeházasodnak. Ilyenkor az idők folyamán kialakult szokás szerint: a feleség áttér férje 

vallására, azért, hogy a család a vallásban is összeforrjon és a gyermekek egyféle valláserkölcsi nevelésben 

részesüljenek. 

Katolikusok és unitáriusok szokás -és hitvilága alapvető vonásaiban megegyezik egymással, de külső 

megnyilatkozásaiban különbséget is mutat, ezek a különbségek némelykor a jeles napokon is 

megnyilvánulnak, miként maguk helyén utalni fogok reájuk. 

Ámde a jeles napok jegyében nemcsak a kétféle felekezetűek, hanem mintha múlt és jelen, a régi és az új 

világ is találkoznék egymással. Mert például a rádió, a televízió és a napilapok meteorológiai előrejelzései 

mellett a korondiak jó része a jeles napoknak az időjárására vonatkozó tanulságait is éppúgy számon tartja, 

mint az emberek egészségére, szerencséjére vagy sorsára, a háziállatok betegségeire vagy gyarapodására, a 

termés mennyiségére vagy minőségére utaló előjeleket, illetőleg hiedelmeket. A régi szokásokat és 

hagyományokat inkább azok őrzik tovább, akik ma is a földműveléssel, állattartással foglakoznak, vagy ha 

az iparban dolgoznak, még nem hagytak fel egészen az otthoni munkájukkal. 

És most lássuk a jeles napokat, amint azok a december 24.-től kezdődően egymást követik húshagyóig, 

hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig.  

Karácsony szombatján (december 24.) régtől fogva a legszegényebb háznál is igyekeztek kalácsot sütni, 

majd este karácsonyfát állítani. A 71 éves Tófalvi (Erdész) István visszaemlékezése szerint a karácsonyfa 

divatja Korondon az 1920-as években kezdődött az értelmiségi, hivatalnoki és kereskedőcsaládoknál – 

többek között náluk is, hiszen édesapja erdőmester (erdész) volt. Az 1940-es évek óta vált általánossá, és 

ha némelyik házban nem tudtak állítani, ott legalább a gyermekek párnája alá rejtettek el néhány szem 

cukrot, s azzal biztatták őket, hogy jövőre legyenek jobbak, mert akkor az angyal bizonyára karácsonyfát 

hoz nekik is. 

Este a cigányok csoportosan jártak házról-házra kántálni, házalásuk többnyire reggelig tartott. Az ajtó 

előtt megállva kántáló éneket énekeltek. Az alábbi éneket az 52 éves Kalányos Sándor házi cigánytól 

jegyeztem le 1959-ben: 

 
Jöjj el, Uram, jöjj el egy hivatalunkra, 
Hadd dicsérhessük meg áldott szent neved. 
Ma született az Úr Jézus, 
Ez a Jézus olyan ékes,  
E világra kellemetes, 
Keresztfája vérrel, vízzel virágozik, 
Ezáltal a világ megváltozik. 
 

Jöjj el...stb. szent neved. 
Kapum előtt láték egy aranykarszéket,  
Akiben üldögél asszonyunk, Mária, 
Istennek szent anyja. 
Madarak repdesnek, 
Angyalok örvendnek. 
 

Az ének után a házba léptek, boldog ünnepeket és sokféle áldást kívántak. Viszonzásul mindenik háznál 

kalácsot kaptak. Némelyik kántáló cigánynak annyi kalács összegyűlt, hogy meg sem tudták enni. Ezért 

egy részüket eladták egy-egy gazdának, aki a disznókat etette vele. 

Az 53 éves Tófalvi (Biró) Ferencné, Tófalvi (Deák) Margit emlékezett vissza arra az énekre, amelyet 

leányka korában a kántáló cigányok Az Istennek szent angyala kezdetű, dallamával és eredeti szövegével 

együtt Luther Mártontól szerzett karácsonyi református ének dallamára fújtak: 
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Ó, szép fényes hajnalcsillag, 

A pásztorok együtt vannak. 

Ne féljetek, ti pásztorok, 

Mennyből jöttünk tihozzátok. 

 

Jaj, de jó híreket hoztunk: 

Ma született az Úr Jézus. 

Az a Jézus olyan ékes, 

E világon kellemetes. 

 

Én nem láték oly gyümölcsfát, 

Mint Úr Jézus keresztfáját, 

Vérrel, vízzel virágozik, 

Szent lelkével gyümölcsözik. 

 

A kántálás az mtsz megalakulása után (1962) oly hamar megszűnt, hogy néhány év alatt semmi nyoma 

vagy emléke sem maradt. 

Este, aki csak tehette, a katolikusok közül elment az éjféli misére, az unitáriusok az éjféli istentiszteletre. 

Onnan kijőve egymásnak boldog ünnepeket kívántak és úgy tértek nyugovóra. 

 

1. A karácsony (december 25.) a korondiak legnagyobb ünnepe: nemcsak Jézus születésnapja, hanem a 

családi és emberi békesség szimbóluma is. A szimbólum jele a karácsonyfa: ez adja meg a háznak egész 

esztendő folyamán egyedülálló ünnepi hangulatát, s ezért még a gyermektelen házakban is állítanak 

karácsonyfát. 

Helyi betlehemezésről nincs adatunk, az 1930-as években azonban Atyhából jövögettek a betlehemesek. 

Mivel egész Korondot nem tudták végigházalni, nagy szenzációnak és megtiszteltetésnek számított, ahová 

bekérezkedhettek. Játékuk után a háziak étellel-itallal és kaláccsal kínálták őket; vezetőjüknek pénzt is 

adtak, ezt utóbb maguk között szétosztották. 

Délután vagy este táncot vagy bált nem rendeztek. Ehelyett a műkedvelők este emberemlékezet óta 

színelőadást tartottak, s ezt a szokást ma is folytatják. Az előadást 26.-án este is megismétlik. 

December 25.-e egyszersmind a téli napfordulás napja; az idősebbek évről-évre fölemlegetik, hogy e 

naptól február 2-ig kerek másfél órát nyúlik a nap. Ha 25-én éjjel tiszta és csillagos az égbolt, jó 

kukoricatermésre lehet számítani. 

 

2. A december 25. és január 6. közötti időszakot két karácsony közének mondják; január 6-át a régiek 

még most is románok karácsonyának nevezik. 

A két karácsony közéhez többféle hiedelem és szokás kapcsolódik: 

 A házban az ollók élét ronggyal kötötték be, hogy a farkasok szája is be legyen kötve: az év 

folyamán ne tudjanak a legelő állatokban kárt tenni; 

 Mosott ruhát szabadban: rúdon, kerítésen szárítani nem szabad, hogy abban az évben a 

család valamelyik állata el ne pusztuljon, vagyis a bőre szárítórúdra ne kerüljön. Más 

részről, ha egy nagyobb háziállat pusztul el, még ma is járja a mondás: „akiknek marhája 

van, annak szárasztó rúdja is kell legyen”; 

 Sok házban még napjainkban sem esznek semmilyen formában (levesnek vagy törve) 

fuszulykát (paszulyt), azért, hogy az év folyamán testüket ne járja a kelevény; 

 A guzsalyt a rajta lévő fonnivalóval nem volt szabad a házból kivinni, és más házba vinni. E 

szokást, akik még fontak, ezelőtt tíz évvel is tartották, de magyarázatát már nem tudták adni. 

A két karácsony közötti tizenkét napot az év tizenkét hónapjának véve, a december 25.-i időjárásból a 

januárira, 26-ból a februári időjárásra következtettek, és így tovább. 

 

3. Istvánok (december 26.) és Jánosok (december 27.) köszöntése. Este az Istvánokat és Jánosokat 

szokás megtisztelni. Istvánozni és Jánosozni csak meghívottak mentek: testvérek, jó barátok, rokonok és 

szomszédok, többnyire férj és feleség együtt. Némelyik házaspár két-három helyre is hivatalos lehet, s 

ilyenkor sorra járják az ünnepelteket. Késésüket a többrendbéli meghívással mindenütt megindokolják, s az 

utóbbi családhoz azzal állítanak be, hogy azért jöttek ilyen későn, mert sokáig akarnak maradni. 

A házigazda, István vagy János éltetése elmaradhatatlan pálinka és bor, kalács és sütemények nélkül. 

Sok helyen még étel is járja, többnyire húsleves, sültek. Köszöntőénekekről, mondókákról senki sem tud. 

Régebb december 27.-én este fogadták meg a cimboraszerekbe, vagyis a juhtartó gazdák társulataiba 

következő évre a juhászokat. A pásztorfogadás, vagyis a szerződés megkötése természetesen szintén 

italozással jár. Ezen szokást az egyénileg juhot tartó gazdák, mind Korondon, mind a hozzátartozó 

tanyákon: Fenyőkúton, Pálpatakán, Vadasmezőben ma is gyakorolják. 

 

4. Aprószentek napjának (december 28.) reggelén az iskoláskorú gyermekek a hasonló korú 

leánykákhoz aprószentekelni jártak. Általában két-három fiúcska indult el egy-egy csoportban, és 

igyekeztek minél több leánykát meglátogatni, mert jutalmul kalácsot és némi pénzt kaptak. A házba lépve, 
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egy vesszővel nemcsak leánykát, hanem felnőtteket is vesszővel gyengéden megveregették, miközben sorra 

mindenikük elmondta a maga mondókáját. Az alábbi mondókákat 1958. december 28-án jegyeztem le az 

akkori aprószentekelő gyermekektől: 

 

Aprószentek, szent Dávid, 

Isten éltesse sokáig, 

Pénzben járjon bokáig. 

(Oláh Domokos, 9 éves) 

 

Aprószentek, szent Dávid, 

Pénzbe járjon bokáig, 

A jó Isten áldása 

Szálljon gazduram családjára. 

(Lőrincz Zoltán, 11 éves) 

 

Aprószentek, szent Dávid, 

Dombon lakik, korcsijázik. 

Letörött a korcsijája, 

Fici Laji megcsinálja, 

Fúrja, faragja, 

Mégis faragatlan hagyja. 

(István Lajos, 8 éves) 

 

Dávid, Dávid dombon lakik, 

Korcsijázik. 

Letörött a korcsijája, 

Fici Laji megcsinálja, 

Fúrja, faragja, 

S mégse találja. 

(Máthé József, 9 éves) 

 

A mondókában Fici Laji élő személy volt, kolduló cigány, a gyermekek csúfolódásának egyik állandó 

célpontja. 1915 táján halt meg, a mai öregek gyermekkorukban még jól ismerték. Elmondják, hogy Laji 

Matató Jancsibát, a vak koldust vezetgette végig a falun, egyik háztól a másikig. Az alamizsnát mindenik 

házban Jancsibá tarisznyájába dugták, hiszen ő volt a vak, mire Fici Laji újra meg újra megjegyezte: 

"Mindent Matatónak, Lajinak semmit." 

Az aprószentekelés a 70-es években kezdett elmaradni. 1980-ban már csak néhány cigánygyerek járta a 

falut. 

 

5. Szilveszter estéjén (december 31.) a régiek hagymakalendáriumot készítettek: egy fej vöröshagymát 

kétfelé vágtak, rétegekre szedték, majd az év hónapjainak megfelelő 12 réteget egy lapítóra helyeztek. 

Mindegyik rétegbe egy csipetnyi sót tettek, majd a só elolvadásának, vagyis a hagymaréteg nedvességének 

fokából következtettek az illető hónap várható időjárására. Érdekességből 1962 szilveszterén lejegyeztem a 

42 éves Józsa Lajosné Balázs Erzsébetnek az 1963-as évre szóló hagymakalendáriumát: január kicsit vizes; 

február–május vizes; június–július száraz; augusztus–szeptember vizes; október száraz; november vizes és 

december száraz. 

Ha szilveszter éjszakája csillagos és tiszta, a kukorica jól beérik. 

Éjfél előtt néhány perccel mind a katolikus, mind az unitárius templom tornyában elharangozzák az 

óesztendőt, majd rövid szünet után újabb harangszóval köszöntik az újesztendőt. A falu jó része az éjszakát 

szilveszteri mulatsággal tölti, de a harangozást azok is megvárjak, akik otthon maradtak, és csak utána 

térnek nyugovóra. Az 1920-1950 közötti években (időszakban) a harangozáson kívül a katolikus templom 

tornyában a rezesbanda is elbúcsúztatta az óévet és köszöntötte az újat. 

 

6. Újesztendő, újév, vagy kiskarácsony (január 1.) hajnalán a legtöbb házban kőttespalacsintát 

(élesztővel kelesztett palacsintát) sütöttek. Aznap nem főztek tyúkhúslevest, mert a hátrafelé kaparó tyúk a 
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szerencsét kikaparja a házból. Annál inkább kedvelték a disznóhúst, mert a "disznó előre túr és szerencsét 

túr a házhoz". 

A nap folyamán a leányok és asszonyok nem mentek más családhoz, mert újévkor férfiembernek kell 

legelőször a házba lépnie s ez által a szerencsét biztosítania. Ezért a férfiak már korán reggel elindulnak a 

rokonokhoz, barátokhoz boldog új évet kívánni, s az ilyen látogatások óhatatlanul pálinkázással járnak. 

A szerencsét a férfilátogatókon kívül régebb a zenész, valamint a házaló vagy kolduló cigányok 

biztosították. Kis csoportokba verődve járták végig a falut, hogy a gazdákat felköszöntsék. Az ajtó előtt 

megálltak, és úgy énekeltek, ahogy a torkukon kifért: 

Ma van újesztendő napja,  

Aki ezt megérte, méltó, megtisztelje. 

Éltesse az Isten a házigazdáját, 

Tartsa meg az Isten a benne lakóját. 

Az ének után bekopogtak, mindenféle áldást mondtak és szertelen sok jót kívántak a háziaknak, meg a 

gazdaságnak. Viszonzásul pálinkát és kalácsot kaptak. 

A cigányok beköszöntése az mtsz megalakulása után (1962) kezdett elmaradozni. 1981. január 1.-jén 

már csak a negyven év körüli Kalányos Ferenc járta végig egymagában, egy rossz cimbalommal, azokat a 

gazdákat, akiket jobban ismert. 

 

7. Vízkereszt napján (január 6.) a katolikusok házszentelés után a papot az asszonyok, gyermekek, 

sokszor férfiak is a harmadik, negyedik szomszédig kisérték, hogy azon a nyáron kenderük szép magasra 

nőjön. 

 

8. Gyertyaszentelő Boldogasszony napjáról (február 2.) azt tartják, hogy ekkor telt el a tél fele, és a 

nap karácsonytól másfél órát hosszabbodott. A medve kijön barlangjából, széjjelnéz, s ha visszamegy, 

akkor még hosszú télre kell számítani. Ha az idő annyira enyhe, hogy az eszterhéjon (eresz) megcseppen a 

jég vagy a hó, az „ízzekkel” (az állatok téli takarmányának hulladékával) jól kell gazdálkodni, mert még 

hosszú és kemény tél következik. 

E napon a templomban szentelt gyertyát a katolikusok otthon megőrzik. Nagyidő (nagy vihar) esetén 

némelyik házban még ma is meggyújtják és az öregasszonyok a vihar elmúlásáért könyörögnek. Régebb a 

haldokló ágyánál is meggyújtották, és úgy imádkoztak. 

 

9. Balázs-napján (február 3.) a katolikusok egy része még ma is templomba megy. Sorra az áldoztató 

rácshoz járulnak, ott letérdelnek, a pap két nagy égő gyertyát keresztesen az álluk alá, a torkukhoz tart és 

ezeket mondja: "Szent Balázs püspök, őrizz meg a torokfájástól." 

 

10. Húshagyókedd (húsvét előtti 46. nap) a január 6.-tól kezdődő farsang utolsó napja. Estére minden 

háznál igyekeztek kőttespalacsintát sütni, és általában ünnepi vacsorát készíteni. A művelődési otthonban 

még ma is megtartják a hagyományos farsangvégi táncmulatságot és ettől kezdve húsvétig sem tánc, sem 

lakodalom nincs a faluban. 

Húshagyókedd éjjelén a tiszta csillagos égbolt, a régiek szerint, jó kukoricatermést ígér. 

 

11. A húshagyókeddet követő hamvazószerdán vagy böjtfőszeredán húst és zsíros ételeket nem ettek, 

sőt a század elején a házak egy részénél azokat az edényeket, amelyikben a húst sütötték-főzték, kimosták, 

eltették, és csak húsvétkor kezdték megint használni. Reggelire hagyományosan aszalt szilvalevet főztek és 

puliszkával fogyasztották. 

 

12. Hamvazószerda utáni nap a maradékcsütörtök; ekkor ették meg a húshagyókeddi zsíros-húsos 

ételmaradékokat. 

 

Részlet: Népismereti Dolgozatok 1994. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest. 
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Pomjánek Béla 

ny. tanár 

Csíkszereda 

 

 

Karácsony a nagyvilágban 
 

December 22. téli napforduló, az év legrövidebb napja és a leghosszabb éjszakája. Utána a nappalok 

kezdenek hosszabbodni, az éjszakák pedig rövidülni. A régi időkben a természet megfigyelése alapján az 

év kezdete a téli napforduló idejére esett. Csak nem tudták pontosan meghatározni a napforduló napját. 

Ezért eleinte a téli napforduló ideje december 25. környéke volt. A régi rómaiak a hosszabbodó nappalokat, 

a fény újjászületését a legyőzhetetlen nap istenének, Mithrasznak a születésével azonosították. 

A kereszténység a rómaiaktól és más vallások szokásaiból sokat átvett. Így a téli napfordulóra eső 

ünnepet is bevonta a keresztény vallás ünnepkörébe, a legnagyobb ünnepet, Jézus születését erre a napra 

tették. A születés lehetséges időpontja a mai napig nem tisztázott. I. Gyula pápa 350-ben nyilvánította 

december 25-ét a Megváltó születésnapjává. Az örmény egyház kivételével a többi keresztény egyház 

elfogadta Gyula pápa döntését. 

A különböző országokban mások a karácsonyi szokások, mások a szimbólumok. Franciaországban 

pajkos és hangos a karácsony. Durrog a tűzijáték, szól a vidám zene. Talán innen került hozzánk is, a 

magyar területre nem jellemző tűzijáték, durrantgatás. Franciaországban nem minden család állít 

karácsonyfát, inkább fagyöngyágakkal díszítik fel a lakást. Akinek kandallója van, az egy hatalmas 

cseresznyefatuskót tesz a tűzre. Meghintik borral, s így lassan ég el. A tűznek azért kell sokáig parázslania, 

mert ha a Jézuska éjszaka meglátogatja a lakást, ne fázzon. A szenteste csúcspontja az éjféli mise. Az egész 

család részt vesz rajta. Mialatt a ház üresen áll, megjön Jézuska és megtölti a cipőket ajándékkal. 

A svéd karácsonyi hagyományok a viking ősöktől származó pogány rítusoktól és a későbbi keresztény 

szokásokból táplálkoznak. A karácsonyt megelőző héten sok svéd család mézeskalácsból épít házikót. A 

kalácshoz gyömbért és fahéjat is használnak. A mézeskalács-házikót gyakran díszítik porcukor, tojásfehérje 

és néhány csepp citromlé vagy ecet hófehér keverékével. Svédországban is a karácsonyeste az ünnep 

fénypontja. Ilyenkor halak, pástétomok, különböző káposzták mellett sült sonkát fogyasztanak sok 

mustárral, és a magyar forralt borhoz hasonló svéd italt isznak. Svédország északi részén a leghosszabb 

nyári éjszakán nem megy le a nap, a legrövidebb téli nappalon viszont nem kel fel. Ezért a sötét éjszakában 

nagyobb a jelentősége a gyertyának. 

Az Egyesült Államokban a világ minden sarkából érkezett emberek élnek, így ott a legkülönbözőbb 

karácsonyi szokások keverednek egymással. De azért vannak közös szokások is. Így az ajándékokat Santa 

Claus, az amerikai Télapó hozza rénszarvasok vontatta szánon. Az első rénszarvast Rudinak hívják, és 

piros az orra. Rudiról szól az egyik karácsonyi ének is. A házak homlokzatát, előterét – a házak előtt nincs 

kerítés – kivilágítják. Az üzletekben árulnak kivilágítható, mozgó, őzike nagyságú rénszarvasfigurákat, 

amit a házak elé szerelnek. Santa Claus hatalmas felfújható, kivilágított figuraként jelenik meg, sokszor a 

kéményeken, ahová beereszti az ajándékokat. A karácsonyfát már december elején feldíszítik, sokszor az 

ajándékokat is alája teszik, de csak karácsony estéjén bontják ki. 

Az ünnep legszebb jelképe, a karácsonyfa, Németországból származik. A díszekkel és gyertyákkal 

kidíszített fenyőfa nem létezett mindig. Az első híradás az 1606-os esztendőből származik. Egy 

évszázaddal később az lett a szokás Németországban, hogy minden családtagnak kis fenyőfát ajándékoztak, 

mégpedig nagyságuk szerint. Mikor belépett a család a gyertyafényes szobába, mindenki rögtön felismerte, 

melyik az ő fája. De már karácsony másnapján lefosztották és kivitték a házból ezeket a kis 

karácsonyfákat. A 19. században kezdtek gyertyával és díszekkel megrakott, igazi nagy fenyőfákat állítani, 

amire aranyos és ezüstös diót, színes almát, süteményt és más finomságot akasztottak. A szaloncukor csak 

később jelet meg, sok országban viszont még ma sem ismerik, így Kaliforniában sem. 

Magyarországra a karácsonyfa a szoros német és osztrák kapcsolatok révén jutott el. Pesten az első 

karácsonyfát 1824-ben állították. 

Bármennyire különböznek is a karácsonyi hagyományok a különböző népeknél, egyetlen dolog közös: a 

családok ilyenkor együtt ünnepelnek. 
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Vaszi Enikő, Vaszi Izabella, XII. o. 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium  

Csíkszereda 

 

 

Régi és mai adventi szokások Csíkpálfalván 
 

„… Hívő anyókák egyszerű szívekkel, 

Még föl se kelt a rózsa-ujjú reggel, 

Templomba mennek, mécsesük lobog. 

Föl-fölsóhajt az egyikük, s a másik 

Mosollyal ajkán mégyen ajtajáig 

A szent háznak s megtelnek a padok.” 

(Bán Aladár: Advent) 

Kérdőív 

 

 Hogyan készültek/készülnek az adventi ünnepekre? 

 Készítettek-e/készítenek-e adventi koszorút? Milyent és hogyan? 

 Mit jelképezett/jelképez az adventi koszorú? 

 Hogyan élték/élik meg az adventi időszakot? 

 Jártak-e/járnak-e rorátéra, melyik napokon és hánykor? 

 Tettek-e fogadalmakat ebben az időben? 

 Milyen fogadalmakat tettek/tesznek? 

 Sikerült-e megvalósítani őket? 

 Hogyan díszítették/díszítik a templomot? 

 Milyen volt az étkezés adventben? Böjtöltek-e? 

 Milyen ételeket főztek/főznek? 

 Szabad volt-e / szabad-e mulatni ebben az időben? 

 Mettől-meddig nem szabadott/szabad mulatni? 

 Mivel töltötték/töltik el a téli estéket adventben? 

 Összegyűltek-e / összegyűlnek-e az idősek, mit csináltak/csinálnak? 

 Összegyűltek-e / összegyűlnek-e a fiatalok, mit csináltak/csinálnak? 

 Készültek-e valamilyen előadással karácsonyra a fiatalok? 

 Hogyan készültek/készülnek fel az emberek (adventben) a karácsonyra? 

 

Adventus -’Úrjövet’, tehát várnunk kell. Jön, így készülődnünk kell erre. Úrvárás, Úrjövet az advent. 

Négy hétig várjuk, kérjük, lessük, útját készítgetjük. Készülődünk a szent karácsonyra. 

Ezt az adventi készülődést, karácsonyvárást mesélték el adatközlőink, és avattak be az adventi időszak 

mindennapjainak eseményeibe. 

Beszélgetőtársaink elmondták, hogyan élték meg gyermekkorukban és ma az adventet: „Ezelőtt a vallás 

sokkal szigorúbb volt, több önmegtartóztatást követelt, mint most.” 

Az adventi időszakot mindenki örömmel, lelkesedéssel, szívvel-lélekkel várta. A gyermekeknek 

titokzatosnak tűnt ez az esemény, mivel tudták, hogy jön a karácsony. A felnőttek imádsággal, 

önmegtartóztatással, templomba járással élték meg az adventet. 

Az 1930-40-es években, adatközlőink gyermekkorában nem készítettek adventi koszorút. De ez 

falvanként változott, például Csíkcsicsóban készítettek adventi koszorút a háború előtt, fenyőágból vagy 

örökzöld lapiból, négy gyertyával, amit ők maguk öntöttek, mert abban az  időben  nem volt gyertya. 

Rákényszerültek, hogy faggyúból, állati zsiradékból gyertyát készítsenek. Nem szabadott túl díszes legyen 

a koszorú, ezért csak gyertyát tettek rá. A négy gyertyát advent négy vasárnapján szerre gyújtották meg, 

miközben rózsafüzért imádkoztak. Kb. tíz éve kezdték készíteni – hosszú idő után – a házaknál is a 

koszorút. Ma már nem az egyszerűség a fő szempont. A gyertyák különböző színűek: lila, rózsaszín, piros 

és fehér. Általában három gyertya egyszínű (lila vagy fehér) a negyedik más színű (rózsaszín vagy piros), 

ami jelzi a karácsony előtti vasárnapot, advent utolsó vasárnapját. A koszorúra tesznek lila szalagokat. A 

lila a bűnbánatot jelképezi. A koszorút kis fenyődobozokkal is szokták díszíteni. A templomban régen is 

volt, ma is van adventi koszorú. Régen a mennyezetből lelógó csillárra tették a koszorút, amin csak négy 

gyertya volt és vasárnaponként gyújtották meg. A templomot nem díszítették, a bűnbánat jeleként lila 
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terítőket tettek az oltárra. Ez ma is így van, annyi különbséggel, hogy a koszorút az oltár elé teszik, egy kis 

asztalra. 

Az adventi időszakot szívvel–lélekkel élték meg, hangsúlyt fektettek a böjtre, szigorúan böjtöltek 

minden pénteken (néha szerdán is). Rorátéra, azaz hajnali misére jártak minden nap hajnali hat órára, 

gyermekek és felnőttek egyaránt. Az egyik adatközlőnk elmondta, hogy egy héten csak kétszer-háromszor 

mentek rorátéra, mivel hét kilométerre volt a templom és gyalog tették meg az utat. A gyermekek a hajnali 

mise után rögtön mentek iskolába. Mivel a hajnali órákban sötét volt, az emberek viharlámpákkal 

(bányászlámpákkal) mentek a rorátéra. 

Ma Csíkpálfalván egy héten (kedden és pénteken) van a roráté. Régen az emberek nagy többsége tett 

fogadalmat: elhatározták, hogy kibékülnek ellenszenves felebarátaikkal, bocsánatot kérnek attól, akivel 

haragba vannak, csendet és nyugalmat teremtenek maguk körül, örömet szereznek családtagjaiknak, 

segítenek a szegényeken, betegeken, szenvedőkön. A gyerekek is tettek fogadalmat: jók lesznek, jól 

tanulnak, nem rosszalkodnak, mert szüleik azzal fenyegették, hogy „az angyalka nem hoz semmit”. A 

fogadalmakat általában sikerült megvalósítani. 

Az étkezés adventben nem olyan volt, mint más napokon. Böjtös ételeket ettek (főleg pénteken). Ilyenek: 

pityóka, saláta kendermagolajjal és lenmagolajjal; savanyútej; vaj, amit küpültek; sült- vagy főttpityóka; 

paszulyleves, tűrt laskaleves (a laskába „beletűrték” a túrót), köménymagleves, paradicsomleves, 

almaleves, zöldségleves; nudli (mákos, prézlis); túrós galuska; hús nélküli töltött káposzta (töltelék: olajba 

pirított hagyma, darált savanyú káposztacika, darabos kukoricaliszt, bors, paprika, kása vagy rizs); laposka 

(szélesre és vastagra nyújtott laska, túróson, mákkal, prézlivel); puliszka (túrós, tejes, dzsemes); 

angyalbögyörő (frissen áttört krumpli liszttel). 

Régen „nemigen volt süteményféle”, mert nem lehetett cukrot kapni. Ezért répából főztek melászt, abból 

lett a „cukorféleség”, s ebből mézespogácsát, mézestésztát készítettek, ami a répa miatt sötét volt. 

Készítettek még kalácstésztából lepényt, réteslepényt, fonott kalácsot, tekercset (mákos, diós), piskótát, 

almástésztát, palacsintát, csörögét, pánkót, tálbafőttet. Ma már az adventben nem olyan szigorú a böjt, ezért 

a szokásos, mindennapi ételt esznek. Kivétel péntek, amikor nem eszik meg a húst. Minden fajta süteményt 

készítenek. Egyesek szerint szigorúan tilos volt a mulatás november 25-től (Katalin-naptól), mások szerint 

29-től (András-naptól) egészen vízkeresztig, január 6-ig. Ma advent első vasárnapjától karácsonyig tiltott a 

mulatás. De ezt ma már nem olyan szigorúan tartják be, mint régen. 

Több helyt is karácsony vigíliája szigorú böjti nap volt, csak az éjféli miséről hazatérve ették meg az 

úgynevezett Mária-radináját, ami általában töltött káposzta volt vagy kolbász. 

Az adventi időben az asszonyok minden este (szombat kivételével) fonni jártak. Itt fonás közben 

beszélgettek, nem szabadott énekelni. A fonóban férfiak is mentek, akik szórakoztatták az asszonyokat: 

felolvastak könyvekből, történeteket meséltek, viccelődtek vagy kártyáztak. Minden nap más házhoz 

mentek fonni, éjjel tizenkettőig. A fonóban ettek sült almát, pattogatott kakast, sült krumplit hagymával. A 

fonások csak karácsonyig tartottak, mert karácsonyra meg kellett fonni a kendert, mivel úgy tartották, hogy 

aki nem csinálta meg, az „lusta fehérnép” volt, s azt kérdezték, hogy: „mit dolgozott ebben az időben, hogy 

nincs kész?”. Akik mégsem tudták elvégezni, azok otthon folytatták a karácsony utáni téli estéken. A fiatal 

lányok és fiúk külön jártak esténként különböző házakhoz, ahol fontak, kézimunkáztak. A fiúk ezalatt 

szórakoztatták a lányokat. Nem egyszer elvették az orsót vagy a duvaszkát és csak csókért adták vissza. 

Azért mentek el a fonóba, hogy ott udvarolhassanak a lányoknak, kihasználták az alkalmat, hogy nem 

voltak ott a szülők. Ezenkívül tollufosztani is jártak, ahol a férjhezmenő lánynak fosztottak tollat a párnába. 

Itt főtt kukoricát vagy búzát ettek. Éjjel tizenkét óráig tartott ez a „tollfosztogatás”. Ebben az időben 

betanulták a betlehemes játékot, különböző színdarabokat karácsonyra. Ilyenek: A piros 

bugyelláris(1878)
3
; A falu rossza (1875)

4
; Vén bakancsos és fia, a huszár; Szökött katona (1843)

5
. 

A betlehemes játékot karácsony „szenvedelyén” adták elő a templomban, az éjféli mise előtt. A 

színdarabot karácsony napján, este a „kultúrházban” mutatták be. Az adventet nagy lelkesedéssel élték meg 

mind a fiatalok, mind az öregek, és nagy örömmel várták a karácsonyt. 

 

Adatközlők: Vaszi Teréz (42), Kánya Ilonka (62), Kánya Péter (39), Salamon Erzsébet (81), Salamon 

Judit (66), Salamon Pál (74), Vaszi Ildikó (39), Kovács Rozália (63), Gál Erzsébet (83) 

csíkpálfalvi lakosok. 

                                                 
3
 Csepreghy Ferenc (1842-1880) 

4
 Tóth Ede (1844-1876) 

5
 Szigligeti Ede (1814-1878) 
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Ravasz Ákos, XI. o. 

Székely Károly Szakközépiskola 

Csíkszereda 

 

 

Karácsonyi és újévi népszokások Csíkszentkirályon 
 

Csíkszentkirály az Alcsíki-medence északi részén fekszik, a Zsögödi-szorostól délre, az Olt kiszélesedő 

medrében. Az első oklevél, amely Csíkszentkirályról szól, a pápai tizedjegyzékben található, mégpedig 

1332-ből, amikor már temploma van és Pál nevű papja adót fizet. Ekkor a tizedjegyzék latinul hozza nevét: 

de Sancto Rege, mely a magyar Szentkirály fordítása. 

A karácsonyi ünnepkör Csíkszentkirályon az adventtel, vagyis advent első vasárnapjával kezdődik, 

amikor a templomban meggyújtják az adventi koszorún az első gyertyát. Ekkor a pap kihirdeti, hogy tilos 

az adventben a zenés, zajos mulatságban való részvétel. Az advent a karácsonyra való előkészülés, ezalatt 

mindenki felkészül testileg-lelkileg a Messiás fogadására. Advent négy vasárnapjának estéjén, amikor 

mindenki hazajön a miséről, otthon meggyújtják a koszorún a gyertyát és a család tagjai együtt 

imádkoznak. 

December 6.: Szent Miklós napja. Ezen a napon jön a Mikulás, és megajándékozza a gyerekeket. 

Szentkirályon az a szokás járja, hogy a gyerekek megpucolják cipőiket, és kiteszik az ajtó elé, hogy a 

Mikulás ebbe rakja az ajándékokat. Mikulás napján minden gyerek szót fogad szüleinek, szorgoskodik, 

mert a Mikulás figyeli, és ha valamelyik gyerek rossz, akkor annak nem visz ajándékot. A Mikulás járás 

Szentkirályon nem hagyomány, de pár éve, december 6-án jön a falu Mikulása, amely ajándékokat osztogat 

a gyerekeknek, akik csoportokban várják az utcák végén. 

December 24.: Karácsony előestéje, az adventi időszak utolsó napja. Ekkor jön az angyal és hozza a 

karácsonyfát, amely a mi falunkba kizárólag fehér fenyő, ahogy itt szokták mondani. 

Este kilenc órakor a templomban mise van, ekkor ülik karácsony vigíliáját. 

Minden évben az iskola nyolcadikos diákjai előadják a pásztorjátékot a templomban, amelyet az 

egyházközség kántora tanít meg nekik. Amikor a misének vége van, az emberek kijönnek a templom 

„kerítésébe” és boldog karácsonyt kívánnak egymásnak. Mikor hazaérnek, enni adnak az állatoknak, mert a 

kis Jézusnak ezek tartottak meleget az istállóban, és elfogyasztják a Mária-radináját, a töltelékes káposztát, 

amelyet régen agyagedényben főztek. A káposztát házikenyérrel fogyasztják, amelyet karácsony előtt 

három-négy nappal sütik a háziasszonyok. A vacsorát „elnyomtassák” házilag főzött pálinkával vagy 

borral. 

December 25.: Karácsony, Jézus Krisztus születésének napja, a régi emberek a család ünnepének is 

szokták mondani. A templomban délben van a nagymise, amelyen minden családtag részt vesz. Az esti 

misén a fiatalok ismét előadják a pásztorjátékot. A karácsonyi ünnepeken, a misén az egyházi kórus tagjai 

énekelnek, kimondottan egyházi – és karácsonyi jellegű énekeket. 

Régi népi szokás a betlehemezés, amely még ma sem halt ki a faluban. Jelenleg a betlehemest, az arra 

kiválasztott fiataloknak, özv. Bodor Istvánné, Kati néni tanítja meg. A betlehemesek végigjárják a falut, és 

ahová beengedik, előadják a Jézus születéséről szóló történetet. A szereplők között van két katona, aki 

összehívja a szomszédokat ahhoz a házhoz, ahol előadják a betlehemest. A jó-rossz, szegény-gazdag 

ellentét igen egyszerű, szemléletes formában mutatkozik meg a játékokban. A tréfát a pásztorok 

szolgáltatják. Tudatlanok, de jószívűek. Csekély javaikból szívesen adakoznak. A betlehemezést szintúgy, 

mint másféle színjátékos szokásokat adománykérő formulák zárják le. 

December 28.: Aprószentek napja. Ezen a napon emlékezünk a Heródes által meggyilkoltatott kis 

csecsemőkre. Tudjuk ugyanis, hogy a császár azt akarta, hogy Jézust is öljék meg, de nem sikerült neki. 

Szentkirályon vesszőből font korbáccsal a fiatal legények megcsapkodják a lányokat, hogy egészségesek, 

szépek legyenek, miközben verset mondanak: 

Örvendetes nagy nap, Krisztus születése, 

Melyben Szent István életét végezte, 

Szent János pedig példáját követte. 

Mi is elindultunk Heródes nyomdokán, 

Se nem fegyverekkel, se nem dorongokkal, 

Hanem szép, hajlós ágakkal. 

Aprószentek, Szent Dávid, éljen maga sokáig 
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Gyolcs ingbe, gatyába, ráncos szárú csizmába! 

Ezután a lányok szalagot kötnek a korbácsra, és újabban pénzt is adnak a fiataloknak. A korbácsot, 

amellyel aprószentekelnek piros fűzfaágból készítik az öregek, nyolcágúra fonják. 

December 31.: Szent Szilveszter pápa ünnepe, a polgári év utolsó napja. Ezen a napon van a 

templomban a hálaadó szentmise, amelyen mindenki hálát ad az Istennek az elmúlt évért és felkészül az 

újévre. Mikor elérkezik éjjeli tizenkét óra, a harangozó harangszóval köszönti az újévet. Szilveszterhez 

kapcsolódik egy szokás, amely csak Csíkszentkirályon létezik. Éjjel tizenkét órakor az ünneplő emberek 

kivonulnak a templom elé, vagy az utcájuk végén lévő keresztfához és eléneklik a Mennyben uralkodó 

című éneket. Ezt az éneket a szájhagyomány szerint a csíkszentkirályi ferences szerzetes, P. Simon 

Jukundian írta, aki több egyházi éneknek szerzője. Az ének így szól: 

Mennyben uralkodó véghetetlen Fölség, 

Aki idők előtt vagy örök Istenség, 

Ím elődbe haladással járulunk fohászkodással. 

Isteni kegyesség. 

Te hatalmas kézzel forgatod az időt, 

Bölcsen igazgatod a szökő esztendőt. 

Az elmúltak tőled függnek, s a jövendők reád néznek, 

Várván kegyelmedet. 

Megőriztél minket a múlt esztendőben, 

Adtál egészséget és erőt testünkbe. 

Nem lett rajtunk a halálnak hatalma ő hálójának, 

Nem estünk tőrébe. 

A te szent kegyelmed velünk munkálkodván, 

Minden dolgainkban minket igazgatván. 

Életünk s ruházatinkban s minden fogyatkozásinkban, 

Rendezvén sorsunkat. 

Átal tettél minket az új esztendőbe, 

Életünket nyújtván ezzel több időre. 

Végy minket szárnyaid alá, gondviselő kezed alá, 

Ne jussunk veszélybe. 

Add meg nekünk azt az új mennyegzős ruhát, 

Melyben felöltözvén asztalodnak jobbján, 

Hogy az ó embert levessük, s az újat szentül kövessük, 

Elvén szerelmedben. 

Öltöztess fel minket az új esztendőben, 

Szentelj meg bennünket, hogy legyünk kedvedben, 

Hogy a tieid lehessünk, s házadból ki ne vethessünk, 

Halljuk Urunk szavát. 

Irgalmasságodnak táplálj kenyerével, 

Gondviselésednek itass vizeivel, 

Hogy ama boldog szolgáddal, az esztendőt vigyázással, 

Töltsük félelemmel. 

Ez új esztendőben jegyezd el lelkünket. 

Szerelmed jegyével készíts el bennünket, 

Hogyha a végóra talál, ne kövesse örök halál, 

Vedd hozzád lelkünket. 
 

Január 1.: Újév napja, a katolikus naptár szerint az Istenszülő Szűz Mária ünnepe, az év első napja. A 

templomban szentmise van, amelyen mindenki részt vesz, és aki teheti, szentáldozáshoz járul. Miután a 

miséről hazamennek, elfogyasztják az ebédet.  

Régi népi szokás szerint, amely még él Szentkirályon is, nem esznek lencsét, zöldborsót, kukoricát, mert 

az elviszi a háztól a szerencsét. Szárnyast sem esznek, mert azt tartja a szokás, hogy kirúgja, kikaparja a 

szerencsét. 
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Január 6.: Vízkereszt, a karácsonyi ünnepkör zárása. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a 

napkeleti bölcsekről és Jézus megkeresztelkedéséről. Vízkeresztkor szokták végezni a házszentelést, amikor 

a pap ellátogat híveihez és megáldja azok házait. Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárónapja és egyben a 

farsang kezdetét is jelenti. Advent IV. vasárnapjával vége a böjtnek, itt az ideje a mulatozásnak, amely 

hamvazószerdáig tart, ugyanis ekkor van a farsangbúcsúztató. 
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Pinti Zsuzsánna, XI. o. 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda  

 

 

Aprószentekelés Nagykászonban 
 

Kászon a Keleti-Kárpátok legkisebb medencéjében, a Kászoni-medencében terül el. Hegyekkel, 

völgyekkel körülzárt völgykatlan. Öt faluból tevődik össze: Altíz, Feltíz, Impér-együttesen Nagykászon 

névre hallgat, valamint Újfalu és Jakabfalva. 

Kászon nevezetességei: Balási-kúria, római katolikus műemléktemplom, Dr. Lukács Mihály Általános 

Iskola, borvízforrások. 

Talán az elszigeteltség miatt maradtak fenn a népszokások, melyekre a mai nap is büszkék lehetünk. 

Ilyen például a december 28.-i aprószentekelés, amit most bemutatok. 

A katonaság előtt álló legények és iskolás fiúk csoportokba tömörülnek. Általában 7, 9, 11 fiú alkot egy 

csoportot, vesszőző sereget, mely a barátokból, osztálytársakból jön létre. 

Minden csoport választ magának egy fiút a csoport királyának. A király rendes, ügyes, jó szervező kell 

legyen, hogy példát tudjon adni társainak. A csoport többi tagját katonának nevezik. 

A legények az ünnep előtti napokban a király házánál találkoznak, hogy megbeszéljenek minden lépést. 

Megbeszélik, hogy állnak sorba, ki milyen köszöntőt fog mondani, útközben milyen énekeket fognak énekelni. 

Karácsony előtt pár nappal kimennek az erdőbe és mindegyik legény vág magának egy két méter hosszú 

nyírfaágat. Nagyon fontos, hogy az ág élő fáról származzon. A termékenység szimbóluma. 

Aprószenteket megelőző nap a legények szülei előkészítik az ünnepi viseletet. A legények ünnepi 

viselete: fehér ing, fekete mellény, fehér székelyharisnya, fekete csizma, fekete kabát és fekete báránybőr 

kucsma. A királynak két szalagot kötnek a vállán és mellén keresztbe. 

Az ünnep harmadik estéjén a fiúk korábban „lefeküsznek”, mert éjfélkor a király házánál kell 

gyülekezzenek. 

A nagyobb fiúk, 16-18 évesek, éjfél után indulnak el a király házától, és énekszóval körbejárják a falu 

leányos házait. A kisebbek csak reggel indulnak el. A házasemberek csak napközben járnak és 

meglátogatják a szomszédokat, komaasszonyokat. 

A lányok már izgalommal várják a legényeket. Az ünnep előtt kitakarítják a házat, előkészítik a pálinkát, 

kalácsot, amivel megkínálják a legényeket. Előkészítik a szalagokat, amelyeket a nyírfaágakra kötnek fel. 

A piros szalag szerelmi vonzódást jelent. 

A legények kettős sorban, egymás után állnak, vesszőjüket a vállukon tartják, mint a puskát. A vessző 

felső végét befonták és virágot tűztek rá. Az utcákon a király vezényszavára rendezetten vonulnak végig, 

közben énekelnek: 

Midőn mindenek bírsággal hívatnak, 

Augusztusnak könyvében szám szerint íratnak. 

Pireneus küldeték Betlehem városába, 

Hogy az egész tartományt venné egy summába. 

Elindula József is a Szűz Máriával, 

Istennek erejéből terhes mátkájával. 

Betlehembe, hogy juta fáradt állapotban, 

Szállásról kérdezkedék, minden ember sóhajt. 

Betlehembe érkezvén nincs senki barátja, 

Ki távolról meglátja, ajtaját bezárja. 

Szállni kényszeríttették egy rongyos pajtában, 

Városon kívül egy helyt, barmok hajlékában. 

Itt éjfélnek idején, mily nagy hallgatásban, 

Midőn az ég és a föld fénylik egymagában. 

Ott szülé meg szentfiát, váltságunknak díját, 

Jászolyba helyezteté szerelmes magzatját. 

Az ökör és a szamár táplálja meleggel, 

Nem hagyják a kisdedet meghalni hidegben. 

Ó, kegyetlen tigrisek, Betlehem városa, 
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Hogy lehet tinálatok Jézusnak ily sorsa? 

Jézus, Jézus, Mária, hogyha méltoztattok, 

Maradjatok minálunk, szívünkben szállástok. 

Mikor a ház előtt elénekelték az ének utolsó szakaszát, akkor a lány villanyt kapcsol, jelezvén, hogy 

beengedi, fogadja a legényeket. Ajtót nyit. A legények a szobába lépve félkörbe állnak, függőlegesen 

tartják a földre állított nyírfaágat. Mikor mindenki elhelyezkedett, a király elmondja a köszöntőversét: 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Örvendetes egy nap Krisztus születése, 

Amelyben Szent István életjét végezte, 

Melyben Heródes sok szentjét ölette. 

Így szólván és mondván: mi nem állunk semmiben, 

Tü pedig, katonáim, álljatok rendjében. 

Mária felkiált, ó hatalmas Isten, mindennek bírája, 

Ne engedd fiadat végtelen halálba! 

Így menté meg Jézust, a kisded báránykát, 

Nem hagyá elveszni az ártatlan báránykát. 

Adjunk hálát a mi Teremtő Urunknak, 

Hogy Jézus született örök megváltónak. 

Dicséret, dicsőség legyen az Istennek, 

Békesség a Földön a jó embereknek. 

Jézus születésit az angyalok hirdették, 

Szegény pásztoroknak ők ezt megjelenték. 

Jézus születése után következett egy szomorú nagy nap, 

Melyben apák, anyák szívből bánkódtanak, 

Hogy kisded gyermeküket mind kardra hányatták, 

Száznegyvennégyezer szent életét magukból kiolták. 

Aprószentekesek is elindulának száznegyvennégyezren, 

Mi is elindultunk azoknak emlékére, 

De csak ennyien értünk most ide. 

Nem mint Heródes, lándzsákkal, s fegyverekkel, 

Hanem szép hajlandós vesszőkkel. 

Meghajtjuk vesszőnket, végezzük versünket. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

A gyermekeknél is több változat van. Egyik ismertebb vers a következő: 

Aprószentek ünnepén kimentem a kertbe, 

Megláttam egy zsenge ágat, gondolám jó lesz virgácsnak, 

Le is szedtem ízibe, el is hoztam septibe. 

Suhogj, suhogj gyenge ág, mert megérdemli a világ. 

Tanuljon tűrni a szükség, mert megérdemli az üdvösség. 

Kicsi mustármagot hoztam 

El szeretném hinteni, 

Kit ágy alá, kit pad alá, 

Kit a leányok szoknyája alá. 

Aprószentek, Dávid, Dávid 

Ez a vessző elszakadjon, 

Éfjú leány megmaradjon. 

A vers utolsó sorainak elhangzása közben a legények megvesszőzik a leányt. A vesszőzés után a leány 

mindenik fiú vesszőjére szalagot köt, majd leülteti. A háziak pálinkával és kaláccsal kínálják meg a 

legényeket. A legények nem ülnek sokat egy háznál sem, hogy a következő csoport tudja felváltani őket. 

Ha időközben megérkezik a következő csoport, akkor a kapu előtt megvárják, míg kijön az előző vesszőző 

sereg. 

Ilyenkor arra kell ügyelni, hogy nehogy valamit elvigyenek a háztól. Régen az elcsent tárgyakat a lány 

csókkal válthatta vissza. Mikor mennek el, akkor illedelmesen köszönnek. Az úton ismét énekelnek. 

Ha egy lány kapuját zárva találják, azt durva sértésnek veszik és nagy szégyennek is számít. Ilyenkor 

felírják a kapura, hogy: „Ezért a leányért nem adnék egy hagymát!”, vagy pedig a kaput kiveszik a 

sarkából és odébb viszik, például a patakba. 
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Hogyha két legénycsoport találkozott az utcán, akkor versenyeztek, hogy melyikük tud hangosabban, 

szebben énekelni. 

Általában reggelig bejárták a falut, a szemrevaló leányokat felkeresték. Reggel pedig ellátogattak a 

plébánoshoz is, hiszen „neki is szoknyája van”. 

Reggel kilenc órakor kezdődik a kicsi mise. A legények a templomba a király vezetésével lépnek be. 

Előmennek az oltárhoz, mikor a király egyet koppant a vesszőjével, mindenki (a csoport tagjai) térdet hajt 

és beülnek a padba. A leányok és szülők szemük sarkából figyelik a legényeket, nézik, hogy kinek hány és 

milyen színű szalag van a vesszőjén. A szentmise végén a legények ismét az oltár előtt térdet hajtanak, a 

templomkerülőben pedig vidám katonadalokat énekelnek. 

Ezzel még nem ért véget a nap. A lányok látogatását, a szentmisét közös ebéd zárja a király házánál. Itt 

is bemutatják, elmondják a köszöntőverset. Az asztalra ilyenkor laskalevest, disznósültet krumplival és 

töltött káposztát tettek. Az ebédet befejezve, kettősével összefogóznak és énekelve térnek haza. 

Szégyennek számít azonban, ha a legény megrészegedik, elalszik a templomban, vagy haza kell 

vezessék. Az ilyen legényt szökött katonának nevezik, vagy gyenge legénynek is csúfolják. Ezek a legények 

számíthatnak arra, hogy társaik kinevetik, ugratják. 

A mai fiatalok is „próbálják” megtartani a szokás mozzanatait. Nagyon fontos, hogy ez a szép népszokás 

ne maradjon el. Fontos ápolni és továbbadni a következő generációknak. 

 

Adatközlő tanulók: Pinti István (14), Csűrös Zsolt (14), Máté István-Attila (14), Mihály Tamás (16), Becze 

Csaba (16), András Attila (17), András László (17), Kolumbán László (18), László 

Szilveszter (18), Bodó Lajos (18), Balázs Imre (21), Gál Mária (17), Máté Réka (16), 

Regenstreif Erika (16), Regenstreif Erzsébet (21). 

Tanárok: Balázs László (30), Bodó Erzsébet (22), Sánta László (31), Lakatos Tamás (32), Todorán 

István (32), Vízi Veronika (28). 

Forrásmunka: Pozsony Ferenc: Adok nektek aranyvesszőt. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda, 2000. 

*** 

               
 

         
 

Kászon, 2002-es farsangbúcsúztató 
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Erdély Mónika, X. o. 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda 

 

 

Farsang Csíkmenaságon 

 

Vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig tartó időszakot nevezzük farsangnak. A szokások és 

hiedelmek zömének szempontjából azonban többnyire farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyó kedd 

alkotja a farsangot. Így van ez Csíkmenaságon is. Napjainkban már nem játsszák végig a húshagyati 

mulatságot, csak a színpadon, rekonstruált formában. Az emlékezetben viszont elevenen él a hagyomány, 

mert a XX. század ’30–as, ’40-es éveiben még elejétől végig megszervezték a farsangi mulatságot. Ezek 

felelevenítése révén tudom én is bemutatni az egyes napokhoz kötődő szokásokat. Néhol ellentmondó 

adatokat kaptam, nem tudták pontosan eldönteni egyik vagy másik nap, szokás hovatartozását. Ez már 

egyértelműen a hagyomány feledését, eltűnését bizonyítja. Elsőként éppen egy ilyen napot kell említenünk, 

aminek a farsangba való beillesztése bizonytalan. Ez a kövércsütörtök. Adatközlőim egy része 

farsangvasárnap előtti csütörtököt nevezte meg: „Most ticcsák, de most is van. Mi aszt rendesen tarcsuk. 

Húshagyó vasárnap előtti csütörtök vót. Azon a napon öccör kell enni. Palacsinta s ejesmi vót 

kövércsütörtökön.” 

A másik vélemény szerint a húshagyat utáni csütörtököt nevezik kövércsütörtöknek, amikor a farsangi 

összes maradékot meg kell enni, hogy ne maradjon semmi böjtre. Ezen a napon hétszer kell enni: „… vége 

a farsangnak. Szerdán reggel esszeállott két maszkura, megjárták a tízest..., attak tojást, szalonnát, húst, 

abból osztán csütörtökön este csináltak megin egy nagy murit. Akkor vót a farsangnak a végzése.” 

Valószínű, hogy valamikor mindkét napot tartották, mind farsang előtt, mind húshagyat után, de már 

annyira megkopott az emléke is, hogy ki egyikre, ki másikra emlékszik. Csak az elnevezése azonos, amit 

két különböző alkalomra használtak. 
 

‘Burjátádenoj, 

Nosza, hát atyánk, mondd el a jeleket, 

Miről ismerem meg a zsidó feleket? 

‘Burjátádenoj, 

Taknyos orr, görbe láb, harisnya, cipellő, 

Ing, rajta bugyogó, csupa lyuk és szellő. 

‘Burjátádenoj, 

El is ment szent Mihály zsidók országába, 

Rá is talált Bécsben az úri csordára. 

‘Burjátádenoj, 

Megfogá szent Mihály a zsidó szakállát, 

S vitte az ég felé, mint holló a fiát. 

‘Burjátádenoj, 

Iksz, viksz, niksz, habiniksz, nem megyek én oda, 

Apám ment pokolba, én is megyek oda. 

‘Burjátádenoj, 

A zsidó szakálla itt van a kezembe, 

És a kegyes urat az ördög elvitte. 

‘Burjátádenoj. 
 

Húshagyati mulatság végén körbeálltak a férfiak „levették a mellényiket, kifordították, az inget kihúzták, 

kieresztették a harisnyából, sapkát kifordították. A közepibe beállt a zsidó szakállason, s ójan ringy-rongy 

őtözetbe, kicsit nekiőtözött. Rugdosták. A kör és ő maga így mondta: burjátádenoj. Hogy ez mit jelentett, 

aszt még mi se tuggyuk.” 

Közösen, monoton hangon mondták: 

„Uram, őrizz meg hosszúláb földektől, 

Csaposos kertektől, vastag szalonnától, 

Nagy szarvú ökröktől, vasas tajigától, 

Vénasszonyok szájától, rosszféle fehérnéptől.” 
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Énekelve: 

Arra ügyelj öregasszony, hogy az ördög el ne kapjon, 

Bihal bőrbe öltöztessen, pokolba bédöcögtessen. 
 

Megdöglött a bíró lova, nyúzza meg a bíró maga, 

Jó lesz majd a bőre bokszcsizmának, a bíróné naccságának. 
 

A két szeme ókulárnak, a bíró úr őmagának, 

Jó lesz majd … 
 

A két füle sóskupának, a bíró úr anyósának, 

Jó lesz majd … 
 

A hurkája pántlikának, a bíró úr leányának, 

Jó lesz majd … 
 

A négy lába kocsonyának, a bíró úr családjának, 

Jó lesz majd … 

Csíkmenaságon kövércsütörtökön még szintén elfogyasztják a húshagyókedden megmaradt finom 

eledeleket, majd a böjti tilalom ellenére táncra perdülnek. Eljárják a zsidóvecsernye nevezetű táncot. 

Hogy pedig Isten angyalait igazi székely furfanggal megtévesszék, tánc közben románosan kieresztik az 

ingüket, a kalapot vagy sapkát a fejükön hagyják. Így az a látszat, hogy ők nem katolikus magyarok, hanem 

románok, akiknek nagy böjtje később kezdődik. A zsidóvecsernye szó is tréfás megtévesztésre való. Ez az 

adat tehát pontosan a kövércsütörtök körüli homályt jelzi, rámutat, hogy húshagyókedd utáni csütörtök a 

kövércsütörtök Csíkmenaságon is.  

 

           
 

 

   
 

Csíkmenaság, 2001-es farsangbúcsúztató 
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Csiszer Boróka, XI. o. 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium  

Csíkszereda 

 

 

 

A farsangtemetés emlékei Nagytusnádon 
 

 

Január 6-án kezdődtek a farsangi mulatságok. Ez az időszak hat hétig, vagyis húshagyókeddig tartott. A 

leány- és asszonyfonókat a szomszéd falvakban és Nagytusnádon egyaránt maszkáknak nevezett 

alakoskodók keresték fel. 

Rendszerint a legények vagy férfiak nőnek, a leányok, asszonyok férfinak öltözve és korommal befestett 

arccal, répafogakkal ellátva járták végig a fonókat. Az alakoskodókat egy álarc nélküli férfi is elkísérte, aki 

az alakoskodók nevében bekérezkedett. Érkezésükkor elváltoztatott hangon úgy mutatkoztak be, hogy 

lehetőleg senki se ismerjen rájuk. Néha zenészt is hoztak magukkal, máskor a fonóbeliek énekére táncoltak. 

Tánc után a háziasszony tésztával, pattogatott kukoricával kínálta meg a vendégeket. 

A farsangi mulatságokat a farsangtemetés zárta be, amelyet húshagyókedden és hamvazószerdán 

rendeztek. 

Nagytusnádon húshagyókedd reggelén a háziasszonyok pánkót sütöttek. Volt olyan szomszéd falu, ahol 

e nap reggelén frissen sült pánkót vittek szomszédaiknak és rokonaiknak. Adatközlőim szerint ekkor verset 

is mondtak, de ilyenre ma már nem emlékeznek. Fontos volt az, ki viszi hamarabb, és dicsérték azt, aki 

jobb ízű pánkót sütött. 

Nálunk régen minden évben megrendezték a farsangtemetést, néha még fiatal házas férfiak is 

csatlakoztak. De minden alcsíki faluban más és más napon tartották. A szomszéd faluban a farsangtemetést 

régen húshagyókedden tartották. 

Az alakoskodók közül nem hiányozhatott sem a medvének öltöztetett alakoskodó, sem a lovas szekér 

után vontatott szalmabábuk. A szekérrel vontatott bábuk a ferdén álló és a földet érintő kerékkel forogtak. 

Ezt nálunk cigánykeréknek, de van olyan falu, ahol bolondkeréknek nevezik. Ekkor az alakoskodók egy 

része felöltözött cigányasszonynak és a kosarába összeszedte a kapott élelmet. 

A felvonulás résztvevői a kapott pénzből rendszerint maszkabált rendeztek, ahol elfogyasztották a kapott 

élelmet. 

A farsangtemetést Nagytusnádon a katonáknak készülő fiatalok rendezték. Ők nem öltöztek fel 

alakoskodónak, ezt a náluknál fiatalabb fiúk vállalták.  

Régebb, húshagyókedden, minden háznál ünnepi asztalt terítettek, ahova meghívták a legközelebbi 

rokonokat. A meghívottakat mézespálinkával kínálták meg. Erre az eseményre a távolabbi falvakban vagy 

városokban élő rokonok vagy családtagok is hazatértek, hogy együtt ünnepelhessen a család, együtt 

nevethessen. Rendszerint este elmentek a bálba, ahol reggelig mulathattak, együtt az egész faluval. 

Néhány szomszéd faluban csak pár évtizeddel ezelőtt szűnt meg ez a népszokás. Nagytusnádon viszont 

már a múlt század (XIX.) végén elhagyták. De szerencsére már két szomszéd faluban is újraélesztették 

(Csíkszentmártonban és Csíkszentsimonban). 

 

Adatközlők: Szőke Margit (75), Jánosi Lajos (83), Korodi József (72), Korodi 

Anna (70), Demeter András (68), Miklós Mártonné ( 98) nagytusnádi lakosok. 
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Fülöp Loránd, IX. o. 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium  

Csíkszereda 

 

 

Farsangbúcsúztató Csíkborzsovában 
2002. február 10. 

 

Az erdélyi néphagyomány a farsangot vízkereszttől húshagyókeddig tartja számon. A farsangi periódus 

alatt található a Vince, Pál, Gyertyaszentelő, Balázs és Gergely jeles napok, amikor a szerelmi- és 

időjóslások, az adománygyűjtő szokások élnek. 

Nyelvünkben a XVIII. és a XIX. században terjedt, el főleg a városi, polgári, értelmiségi emberek 

körében a karnevál kifejezés is. Ennek a jelentése szűkebb, mivel csak olyan ünnepséget jelöl, melynek fő 

jellemzője a jelmezes felvonulás, az álarcos bál.  

Ilyen jelmezes felvonulás történik Borzsovában is, melynek hagyománya csupán öt évre tekint vissza. 

Ez a mostanra hagyománnyá vált jelmezes felvonulás a csobotfalvi ifjúság vendégszereplése által vált 

szokássá. Minden évben újabb és újabb jelenetekkel, ötletekkel bővül, egyre többen vesznek részt, nemcsak 

a falu, hanem a község lakói közül is. 

A farsangbúcsúztatás általában húshagyókeddet megelőző szombat vagy vasárnap zajlik le. A 

felvonulási szertartás a Blogok-szerétől (Alszeg) indul és különböző állomásai vannak a település között: 

például a Malom utca sarkánál, ahol a farsangtemetési szertartás egy részét mutatják be.  

Több szertartásból tevődik össze: 

 temetési szertartás 

 sirató asszonyok, muzsikusok 

 vénleány- és vénlegény csúfolók 

 orvosok és betegek 

 álesküvő a farsang végén 

A különböző „állomásoknál” megkínálják a farsangolókat, terítékre kerül főtt pityóka, só, túró, hagyma, 

káposztalé és pánkó. A faluban négy helyen van ilyen állomás. Az utolsó a művelődési otthon udvarán, 

ahol sor kerül a „Dobai”-nak elnevezett szalmabábu elégetésére, elsiratására és körültáncolására. A 

művelődési otthonban folytatódik a gyermekek délutáni tánca, tánctanítással egybekötve. 

Álesküvő a farsang végén 

Közhírré tétetik!!! 

Először: 
Tekintettel arra, hogy a csíkborzsovai legények nem akarnak nősülni, megalakult a csíkborzsovai 

leányok Szeretnék Férjhez Menni Szövetsége. Tagjai 16 – 69 évig, három hónaptól, három napig: 

szőkék, barnák, őszek és sánták egyaránt. Ennek többek között az a feladata, hogy azt a fiút, aki 

vidékről nősül megebrudalják.  

Másodszor: 

Tekintettel, hogy itt a mulatság, a Csíkborzsovai Pletykahírszolgálat Szervezete felkéri tagjait a 

tagsági díj befizetésére! Új híranyag és eszmecsere helye a Kiskocsma kapuja mögötti sarok. Új tagok 

kérhetik felvételüket tizenöt évtől életfogytiglan, ezen felül csak engedéllyel. 

Harmadszor: 

Még csak egyet akarok mondani, hogy akik a pár között házassági akadályt tudnak, jelentsék a 

csíkborzsovai „semleges egyház” papjának. 

Jegyző: 

A semleges egyház házasságot hirdet: Zergehátú Móric, romlott katolikus ifjú legény, borhalmi 

lakos, veszi magának házastársul Görcshajtó Ábrahám hozzám rángatott, szeplősebbik leányát, 

Dorottyát. Hirdethetnek először és utószor. Nem azért mondom, de esetleg, ha valaki ezen 

házasulandók között valami házassági akadályt ismer, az kötelességénél fogva jelentse be itt, az ördög 

szekerén, tartózkodási hely a Nagykocsmában. 

Ének: 

Lakodalom van a mi utcánkban…(első szakasz) 

Vőlegény kikérése: 

Ideértünk hozzád kedves vőlegényünk, 

Szólok most helyetted, mielőtt elmegyünk. 
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Boldog vagy most tudom, a te boldogságod, 

Jól vigyázz el ne törd a táncban a két lábod. 

De tovább nem mondom, indulj el szépen,  

Csak vigyázz a nászútra, ne hozz miránk szégyent. 

Legyetek boldogok és éljetek sok évet, 

Ezt kívánja néked az egész násznéped. 

Ének: 

Nyisd ki babám az ajtót… 

Menyasszony kikérése: 

Hogy farsang utolsó napjára elértünk, 

Ezért bátorsággal ide be is tértünk. 

A mi vőlegényünknek vagyunk küldöttei, 

Aki szép menyasszonyát tisztelettel kéri ki. 

Hadd teljesedjék be Huzavona Brúnó álma, 

Hogy felülhessen a falu végén a fára. 

Mi a boldogság útját nem hintóval tesszük, 

Inkább őket a nagy fára felültetjük. 

Ezért, hogy ne legyen a menetben nagy hiba, 

Magunkat fogjuk szépen a kocsiba. 

Mert a vőlegényünk nem utolsó legény, 

Megél júniusban is a jég tetején. 

Én a falu jegyzője és anyakönyvvezetője, 

Megengedem nektek a szabadon hálást: 

Sokasodjatok, mint a varjú a tölgyfákon, 

Úgy zizegjetek, mint a sáska a határon. 

Töltsétek bé a földet majomnemzetséggel, 

Vonásotoknak minden szépségével. 

Násznagy: (a pap felé tekintve) 

Tiszteletes uram, adja rájuk áldását. 

Pap: 

A mi segítségünk jöjjön, attól a Jupitertül, aki teremtette az üllőt és a kalapácsot. Ámen. Most, 

amit előttetek felolvasni kívánok, azok a nagyszerű bivalybőgések, szamárordítások, amint ez 

alkalomra írva találtatik a vénasszonyok szoknyájának ráncába, a hetvenhetedik, a 

nyolcvannyolcadik, a kilencvenkilencedik porcikájában, ekképpen: 

Házasodni akaró testvérek! 

Én elém ide azért jöttetek, 

Hogy házasságotokat még jobban megerősítsétek. 

Kedves megbolondult ifjú pár! 

Töltsétek el e mai napot, 

És még a hátralévő fél éjszakát egymás bolondítására. 

Tisztelt vőlegény és menyasszony! 

Mielőtt a házasság igájába hajtsátok a bortól elkábult fejetek, feleljetek bólintással vagy a nyakatok 

tekergetésével a következő kérdésekre: 

Vőlegény, most te következel: 

– Szereted-e ezt a hajadont, aki téged behálózott? 

– Hát, na… 

– Elveszed-e örök együttélésre feleségül e lehullott virágszálat? 

– Még meglátjuk!   

– Vágsz-e neki elegendő fát, hogy befűthessen, és a didergést befejezze? 

– Vágok én!!! 

– Hordasz-e neki elég vizet, hogy még jobban megmoshasson téged? 

– Elaltatod-e minden nap a karjaid között? 

– Hogyne. 

– Felöltözteted-e minden reggel? 

– Hogyne. 

– Levetkezteted-e minden este? 
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– Azt igen!! 

– A keresetedet neki adod-e minden fillérig, hogy elköltse? 

– Hogyne! 

– Megengeded-e, hogy minden nap délben keljen fel?  

– Hogyne! 

– Beleegyezel-e, hogy mások is szeressék, ha arra kedvük támad? 

– Hogyne! 

Mivel látom, hogy minden kívánságodnak megfelelsz, alkalmasnak nyilvánítalak arra, hogy férje legyél 

ennek a bájos hajadonnak. 

Ének: 

Ezért a legényért nem adnék egy hagymát… 

Most pedig hozzád fordulok, menyasszony! Felelj meg te is igaz szívedből a következő kérdésekre: 

– Kimosod-e az ingét, meg a gatyáját az uradnak, bármilyen legyen is az? 

– Ha be talál rúgni ezen a vasárnapon, haza tolod-e talicskával? 

– Levetkőzteted-e, lefekteted-e tisztességesen? 

– Megcsókolod-e részeg pofáját illedelmesen? 

– Másnap elvégzed-e helyette minden munkáját? 

– Megmosod-e, megfürdeted-e minden nap? 

– Megrágod-e helyette az ételt, hogy még a rágástól is megkíméld? 

– Megkeresed-e helyette a mindennapi kenyeret? 

– Megengeded-e, hogy a menyecskékhez, a szép leányokhoz eljárjon és ott tetszése szerint jól érezze 

magát? 

Látom, hogy te is megfelelsz a menyasszony minden feltételének, ezért téged is alkalmasnak 

nyilvánítalak a házaséletre. El ne feledkezzetek, hogy nemzeti kötelességetek is vagyon. Házasságotok első 

huszonötödik esztendejében, ifjú férj, biztosítsd folyamatosan feleséged számára a huszonöt éves szülési 

szabadságot. 

Pap: 

 Végezetül, áldásom rátok. 

Ének: 

Kilenc kis gólya… 
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Balázs Edit, Köllő Nóra, X. o. 

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 

Csíkszereda 

 

 

Megyei farsangbúcsúztató Ditróban 
2003. március 1. 

 

A nagy lélekszámú községben néhány hiedelem is terjeng a farsangi időszakról: úgy gondolják, hogy 

nagyokat kell ugrani, hogy nagyra nőjön a termés; a húslevesbe hosszúlaskát kell tenni; a kukoricát 

húshagyókedden kell lemorzsolni; ekkor kell a fákat metszeni. 

A népi hagyomány szerint Cibere vajda és Konc király erejüket össze kell mérjék, mivel Cibere vajda a 

böjt jelképe, Konc király pedig a mulatozásé. Az első „párbaj”, ami vízkereszt napján történt a király 

győzelmét hozta. Ekkor elkezdődik a farsang. De Cibere vajda erejét összegyűjtve egy bizonyos idő eltelte 

után, újra kihívja ellenségét. Győzelmet arat Konc király felett, hisz az a nagy farsangi mulatozásban 

teleette magát. 

Ezzel véget ér a farsang, és megkezdődik a 40 napig tartó nagyböjt.  

E rövid bevezető után megpróbáljuk feleleveníteni 2003. március 1-jét, hisz ez volt Ditró legjelentősebb 

napja, mivel házigazdája volt a XI. Megyei farsangbúcsúztatónak. A 14 meghívott csoport közül 

mindenik megtisztelte jelenlétével, műsorával e jeles ünnepséget. 

A ditrói maszkurák nagylelkű házigazdának bizonyultak. Emléklapokat nyomtattak, és felhívást tettek 

közzé a helyi kábeltévében, hogy a lakosság támogassa a vendégvárást. A nagyméretű rendezvény nagyon 

jól sikerült. Senki sem panaszkodhatott.  

Biró András, a helyi művelődési otthon igazgatója felelősöket keresett a község négy útszakaszán, hogy 

a vendégeket tisztességesen meg tudják kínálni süteménnyel, vendégpereccel, kürtőskaláccsal, borral, 

pálinkával. Majdnem minden utcasarkon kis vendégváró csapatba botlottak az idegenből jött vendégek. 

Mindenkinek jól esett egy kis „melegítő”, abban a hűvös időben. András bácsi szerint az ilyen népi 

dolgokat nem szabad túlszervezni, mert akkor elveszíti varázsát. Szerinte, ahogy esik úgy suppan. És ez így 

jó. A farsangbúcsúztatónak nincs forgatókönyve, és nem is szabad, hogy legyen, mert akkor az emberek 

nem éreznék jól magukat. Szervezni kell, csak nem szabad túlzásba vinni a dolgot. 

Most elmaradt a zenés ébresztő, hisz nem volt arra idő, mert a hangfalakat, erősítőket, táblákat ki kellett 

tenni, és ez elég sok időt vett igénybe. Mire ezzel készen lettek, kb. 11 órára megérkeztek a csapatok. 

András bácsi megköszönte, hogy bementek a művelődési hajlékba egy pohár „melegítőre”, meg egy kis 

vendégperecre. 

Megegyezés után az első vendégcsoport elindult a kijelölt utcából vissza a központba. Énekeltek, 

szórakoztatták a ditrói nézőközönséget. Mindenik a saját tájegységének a jellegzetes énekeit fújta. A 

ditróiak például az Odafenn a Nyára alatt…, Gyergyóditró felől… című dalokat énekelték. 

Sikerült néhány csujogtatást, rigmusos kisversikét lejegyeznünk. Az énekek és ezek a beszólások 

váltották egymást útközben. Ezzel szórakoztatták a közönséget. No, meg azzal, hogy a fiatal ördögök 

megkergették a ditrói lányokat. Vagy a halál el akarta vinni a lányt, de egy csók fejében elengedte. 

Íme néhány csujogtatás: 

 

Uju –juj – ju – ju – ju! 

Megdöglött a suta juh,  

nem kell neki több sarjú! 

 

Három hete, hogy jöttünk,  

egy falatot se ettünk!  

Uju –juj – ju – ju – ju! 

 

Jobb a tuskót hasogatni,  

mint Marikát csókolgatni! 

Uju –juj – ju – ju – ju! 
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A legény jöjjön ki,  

a kapuba álljon ki!  

Uju – ju – ju! 

 

Vége a sok mulatásnak,  

jó ételnek, pálinkának!  

Uju – ju – ju! 

 

Várok még egy farsangot, 

s ha vőlegényt nem kapok, 

apácának beállok. 

 

Látod, te férjhez nem mentél. 

Kértelek, de nem jöttél. 

Ott van hát a bakfazék 

szűrd belé a ciberét. 

 

Elment fársáng, itt hagyott 

a leányoknak bánatot. 

Fársáng három napjában, 

nem vittél el a táncba. 

Ha nem vittél a táncba, 

nem öntessz meg húsvétba. 

(Csibi Mária sz. 1920.) 

 

Meg kell említenünk, hogy a szervezők minden csapat mellé egy török jelmezt viselő helybelit, két 

orotvai néptánccsoportost, és egy „civilt” társítottak. Feltevődik az a kérdés, hogy miért volt ez?  

A török jelmezt viselő alakoskodó a község hagyományát őrzi. Ez Ditró legfontosabb farsangi jelmeze. 

Az orotvaiak a székely hagyományt képviselték, ők a helybeli székely népviseletben jelentek meg. A 

„civil” a táblát vitte, amelyen a vendégek neve szerepelt. 

A ditrói lakosság vendégszeretetét vendégperecben, kürtőskalácsban, szilvapálinkában, teában és még 

sok más finomságban nyilvánította ki. Ez majdnem minden utcasarkon megismétlődött. Ezért is húzódott el 

a csoportok visszaérkezése. A művelődési otthon mögötti szabadtéren elégette minden csoport a 

szalmabábuját. Elmondták siratószövegüket és elégették Illést, illetve Dobait. 

Nagyon sok jelmez volt, de ez érthető, hiszen 650 ember nem tud egyformán felöltözni. Nem is szabad, 

mert akkor unalmas lenne. Volt a 2003-as megyei farsangon: fogorvos, orvos, terhes nő, janicsár, Kató 

néni, cipőpucoló, borbély, medve, kecske, örömlány, zenész, halál, ördög, kéményseprő, sámán, pap, 

kántor. 

Meg kell említeni, hogy az idei farsangon alig volt két – három rendőrjelmez. Nagyon nehéz lenne leírni 

azt a sok, csodálatosan megtervezett jelmezt. De térjünk vissza a temetéshez, a halotti búcsúztatóhoz. 

A sok csapat közül mi Csíkborzsovát választottuk, mert az ők siratójuk bizonyult a legjobbnak. A 

csapatok többsége általában akkor komponált szöveget mondott a „halott” fölött. A borzsovaiak nyomtatott 

szöveggel készültek, talán ez fogott meg minket. A csodálatosan megszervezett temetésükön a pap és a 

kántor volt a két legfontosabb személy. 

Pap: Hallgass, kántor! 

 Az Atyának komjafándusz, kertdeszkándusz. 

Kántor: Na, úgy legyen! 

Pap: Drága Dobai, most elküldöm lelkedet a túlvilágra, hogy nehogy elcsábítsák a női személyek 

a szegény fejedet. 

Kántor: Na, úgy legyen! 

Pap: Drága testvéreim, arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Dobai testvérünk drága 

lelkéért. Koszorút pedig ne vegyetek, hogy magatokat pénzköltségbe ne verjétek, s a 

pénzből nehogy kifogyjatok, s nekem oztán ne juttassatok. Drága testvéreim, félresikerült 

emberutánzataim, arra kérlek benneteket, hogy ebben az évben okosan gondolkozzatok, ha 

egyet mondok kettőt ugorjatok. 

Kántor: Csak ne nagyot! 
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Pap: Ezért arra kérlek, hogy a bűnbánatot tartsátok bééé! A böjtöt is tartsátok bééé! A teheneket 

is mind ondóztassátok bééé! A ludakat az utcáról hajtsátok bééé! 

Kántor: Bizony Isten, úgy legyen! 

Pap: A műtrágyát ingyen vegyétek kiii! A polgármestert az újságba írassátok kiii! S engem se 

hagyjatok kiii! 

Kántor: Adja Isten, úgy legyen! 

Pap: A kepét mind fizessétek bééé, s engem se csapjatok bééé! 

Kántor: Ámen. 

Pap: Most elkezdem az elhunytnak a sírját felszentelni: 

Kolbász legyen a te sírba eresztő köteled, 

Hogy össze ne törd azt a te nagy bolond fejedet. 

Kántor: Doloreckó Ferkó! Neked a bor nem jó. 

  Lopándó ándusz, a pénzt ellopándusz. 

Pap: Hallgass, kántor, mert a végire elrontándusz! 

Kántor: Adja Isten, hogy úgy legyen. 

Pap: Szomorúan állunk e szent lator sírjánál, 

  Ki élte felit töltötte kur…, kocsmáknál. 

  A pálinkás fesztiválban első díjat kapott, 

  mégis a fejére kegyelmet nem kapott. 

  Öreg Dobai meghaltál, pedig jó ember voltál, 

  mondjuk egy kicsit ronda voltál. 

  Igaz templomba nem jártál, 

  de emlékszem régebb az énekkarba benne voltál. 

Kántor: De nem es értél semmit! 

Pap: Elittad a lájbid árát, 

  nem éred meg a bőröd árát. 

  Én eltemetlek rendesen, 

  csókold meg a se…, se… 

Kántor: Se…, se…, satöbbi. 

Pap: A szentsimoni szeszgyár nevében. Ámen. 

Kántor: Na, úgy legyen! 

 

E szöveg elmondása után elégették Dobait, és elmentek a halotti torra, a művelődési otthonba. Mindenki 

kénye – kedvére ehetett, ihatott az eléje kirakott javakból. 

A tor befejeztével elindultak a vendégek a buszmegállóba. Volt aki ment, volt aki csak próbált menni, 

volt akit a társai vittek. Hát ilyen a farsang vége. Az ivás – evés, a mulatozás a lényeg. 

Ezzel még nem ért véget a ditróiak számára a farsang, ugyanis vasárnap Orotván mulattak a ditrói 

alakoskodók. Kedden pedig eltemették a farsangot. Ezzel pedig megkezdődött a 40 napig tartó nagyböjti 

időszak. Ez idő alatt nem mulatnak az emberek és tartózkodnak a zsíros ételek fogyasztásától is. 
 

Adatközlők: Biró András (50), Biró Levente (23), Lukács Emese (28) ditrói lakosok. 
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FARSANGBÚCSÚZTATÓ NEGYEDSZER, DIÁKSZEMMEL  

(élménybeszámoló) 
Hagyományainkhoz híven, sok helyen megtartották a farsangtemetést felvonulásokkal, bábégetéssel. 

Sajnos nem sikerült „eljeszteni” a telet.  

Az idén (2003.) Gyergyóditróban került sor a megyei szintű farsangbúcsúztatóra. Március 1-jén Burus 

János tanár úr vezetésével mi is – a Székely Károly Szakközépiskola 46 diákja – megtiszteltük 

jelenlétünkkel e rendezvényt. A farsangbúcsúztatót 15 falu hagyományőrző csoportja tette hangulatossá. 

Ezek a következők: Alsósófalva, Szentegyháza, Csíkszentdomokos, Csíkcsicsó, Csíksomlyó, 

Csíkcsobotfalva, Csíkcsomortán, Csíkborzsova, Csíkszentsimon, Csíkszentkirály, Csíkmenaság, 

Kászonaltíz, Gyergyóalfalu, Gyergyószárhegy, Gyergyóremete és a házigazda Gyergyóditró.  

A hagyományőrző csoportok a művelődési otthontól indultak el a négy égtáj felé, hosszanjárták a falu 

utcáit. Itt a lelkes ditróiak „kakastejből” sült kürtőskaláccsal, farsangi fánkkal és pálinkával kínálták meg a 

maskarásokat.  

Ötletekből ez alkalommal sem volt hiány. A csíkszentkirályi doktor hátán ez a felirat állt: ”Amióta 

feltalálták a halált, a műtét nem biztos”, de voltak szerzetesek, akik megáldották a falubelieket, voltak 

ördögök, menyasszonyok, vőlegények, állatalakoskodók stb.  

A falujárás után a művelődési otthon udvarán elégették a szalmabábukat, mialatt előadták a saját 

műsorukat. Ezután a közös ebéd következett.  

Délután élményekkel telten tértünk haza Csíkszeredába, azt remélve, hogy a következő 

farsangbúcsúztatón is részt vehetünk (Ravasz Ákos, IX. o.) 

Szombati napon, reggel 8 órakor indultunk Csíkszeredából Ditróba, hogy megnézzük a 

farsangbúcsúztatót. Nagyon jól indult a nap, mert az idő és a társaság is jó volt. Kilenc órakor 

megérkeztünk a gyergyószentmiklósi Dr. Tarisznyás Márton Múzeumba, ahol sok érdekes és régi 

használati tárgyat láttunk. 

Ditró központjában sorakott a különböző falvakból idejött maszka. 

A bábu elégetése azt szimbolizálja, hogy „elégetik” a telet, vicces versikék, mondókák mellett. A 

farsangbúcsúztató a böjt kezdetét jelenti.  

Délután 4 órakor indultunk vissza. Nagyon tetszett a kirándulás, mert érdekes dolgokat láttunk, 

hallottunk és tanultunk (Bodó Béla, IX. o.) 

Ditróban, 2003. március 1-jén szervezték meg a XI. Megyei farsangbúcsúztatót. Ehhez hasonló 

nagyméretű rendezvényen még nem vettem részt. Nagy élmény volt. A különböző ruhákba, figuráknak 

öltözött ember a művelődés otthon előtt gyülekezett. Rengeteg ötletes maszkura volt.  

Délután kezdődött a farsangtemetés. Minden csoportnak volt Ilyés-bábuja, amelyet a kijelölt helyen 

elégetett, elhamvasztott.  

Számomra sokat jelentett ez a kirándulás, farsangolás. Jó, hogy vannak olyan települések, ahol még 

őrzik a hagyományt. Jó lenne, ha továbbra is megmaradna ez a szokás.  

Szeretnék a következő farsangbúcsúztatón is részt venni. Ez a kirándulás felejthetetlen. Fontos, hogy a 

hagyományokat őrizzék, fenntartsák és folytassák (Miklós Katalin, IX. o.) 

Március elsejének reggelén nagyon jó idő volt. A Csíksomlyói Hagyományőrző Néptánccsoport 

tagjaival együtt indultunk Ditróba. Csíkpálfalva és Csomortán fiataljai is velünk voltak.  

A borzsovai és a mi csapatunk egyazon útszakaszon „lépett fel”. Én már ötödikes koromtól járok a 

farsangbúcsúztatóra. A mi csoportunkban volt pap, gazda, hat sirató, három hamvas, egy ministráns és öt 

nyársas. Nekünk, nyársasoknak az volt a feladatunk, hogy kergessük a nézőket, és amivel megkínálnak, 

húzzuk fel a nyársra.  

A mi csoportunk repertoárjában nem az a szokás most, mint két-három évvel ezelőtt, amikor 

szalmabábut égettünk. Farsangszervezőnk utána nézett a régi csíksomlyói szokásnak, és tudomást szerzett 

arról, hogy hajdan élő embert „égettek”.  Ezt mi is kipróbáltuk, és „jól sikerült”. A filmezőt tőlünk vették át 

a borzsovaiak, de mi más formában visszahoztuk. A riporter meszelővel kérdezősködött, a kamerás 

kezében PVC csőből készült kamera volt, és a riporter hasán csüngött egy szifonos üveg. Az interjú után 

ezzel „lespriccolta” a megkérdezettet. Nagyon „jól esett mindenkinek", hogy a vendégfogadók bőven 

megkínáltak. Nálunk (Csíksomlyó, Csíkpálfalva) az a szokás, hogy nem szendviccsel, pánkóval, kaláccsal 

"kínálkodnak", hanem főtt vagy sült krumplival, savanyú káposztával, néhol pálinkával és borral is.  

Sok hagyományőrző csoportnak szinte egyforma szerepei, szereplői voltak (?!), mert senki sem tudta 

úgy a „műsort" kialakítani, hogy valamelyik falutól ne „lopna" el egy néhány alakoskodó szerepet, 

szövegrészt.  
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A farsangtemetéssel el kellett volna temetnünk a telet, de nem sikerült, mert néhány napra rá újra 

havazott.  

Nagyon jó volt. Remélem máskor is meghívnak a farsangtemetésre (Gecző Attila, IX. o.) 

Nekem nagyon tetszett Ditróban. Sok érdekesség volt. Most voltam másodszor farsangbúcsúztatón. 

Osztályfőnökünk, Sipos tanár úr fényképezte a maszkákat. Sokféle alakoskodó volt. 

"Falunézésre" az egyik csapattal indultunk. Utánuk menegettünk, figyeltük játékukat. Le kellett 

maradnunk, mert Lórántot hamuval szórták. A másik csoportnál sem volt nyugtunk: az ördögök nem 

hagytak békén, örökké futottak nekem. Lórántot nem bántották, csak engem kergettek. Mindenüvé 

szökdöstek bé, ijesztgették a nézelődőket. Közben a harmadik csapatnál kötöttünk ki. Ott a maszkák 

zokniba kötött hamuval ijeszgettek. Úgy kacagtunk, hogy nem tudtunk elmenekülni. 

Ez volt az én rövid élményem a farsangbúcsúztatóról (Szász Áron, IX. o.) 

Sok szép álarc volt, leleményesek, ötletesek. Minden volt, amit a néző, a kíváncsiskodó el tudott 

képzelni. Volt mondóka is elég, de nem tudtam megjegyezni egyetlen egyet sem, az egész vicces volt. 

A falujárás után a csapatok mindent beleadtak a műsorukba, hogy jó legyen az. Volt Ilyés, Dobai, Cibere 

vajda, Konc király és még sok más jelmez. A leggyakrabban emlegetett szó az Ilyés volt, azt nagyon sokan 

használták (Seres Zoltán, IX. o.) 

A Csíki-medencében minden évben megrendezik a farsangbúcsúztatót. Az idén (2003.) 

Gyergyóditróban, a tavaly Kászonban, azelőtt Menaságon néztük meg a színes seregszemlét. 

Minden jelenlévő csoport más-más bábut készített. Nevet adnak neki. A leggyakoribb név az Ilyés. A 

bábu mellé jönnek a krampuszok, ördögök, cigányok, angyalok, doktorok, papok, tévések (Duna TV) stb. 

Ezek szórakoztatják a nézőket. A jelenlévő csapatok keresztül-kasul bejárják a vendégfogadó falut, persze a 

bábukat is magukkal viszik. Elsősorban a krampuszok és a hajcsárok egy-egy embert megkergetnek vagy 

megnevettetnek. A szónokok pikáns, humoros szavakat kiabálnak. Eközben a krampuszok nagy ostorokkal 

csattogtatnak. A szalmabábuk "szerszámja" nagy murokból és két vörös hagymából áll. 

A bábuk elégetése után, a vendégek asztalhoz ülnek, „nagyot esznek, isznak" (Kovács László, X. o.) 

Amikor megérkeztünk Ditró központjába, már folyt a mulatság a maszkák között. Az ott valók 

"kinálkodtak" pánkóval, pálinkával és jó meleg teával. Az ostorosok az úton rittyegtettek, az álrendőrök az 

autókat megállították, kérték a hajtásit. Az álerdész az embereket megkérdezte, hogy „bárca" nem érdekli-e 

véletlenül, 500000 lej egy. 

Volt négy rongyosnak öltözött ember, akik a bábut hordágyon cipelték. 

Voltak hamuhintők is. Mindenki fejére "hamat" szórtak. 

Voltak siratóasszonyok. A maszkák az úton körbeálltak, egyet-kettőt táncoltak. Volt kaszás is, aki el 

akarta vinni magával az öregeket. Voltak ördögök is, akik a gyermekeket néha-néha üldözőbe vették, 

ijesztgették. 

Az egyik ördög úgy megijesztett egy öregasszonyt, hogy az leesett a szánkóról, amelyről nézte a díszes 

felvonulást. Néhány háznál, ha zárt kaput kaptak az alakoskodók, átszöktek a kapu tetején, úgy 

köszöntötték a ház lakóit. 

Nagyjából ennyiből állt a felvonulás. 

Az osztálytársaimmal nagyon sokat nevettünk. Nekem nagyon tetszett. Lehet, hogy jövőben is elmegyek 

(Málnási László, IX. o.) 

A Duna TV "emberei", a művelődési otthon helyett az üzletekbe jártak. A rendezvény házigazdája 

viccesen meg is jegyezte: "A Duna TV már megint eltévedt.” 

Társaimmal egyik csapattól a másikhoz mentünk. Érdekes szöveget hallottunk: "Jaj, a rózsaszín 

tangámat nem lesz ki lehúzza, jaj, jaj!; "Most megkapod az adósságod koma"; "Legalább a kalapját 

hagyjátok meg (Ilyésnek), ha az enyém elszakad, legyen amivel kicseréljem"; "Jaj, a drága szép haja 

most ég el". 

Nekem a legjobban a csíkszentkirályiak előadása tetszett. Ott égett a legjobban a bábu, ott mondtak a 

legtöbb érdekeset. A csoport papja az egyik embernek kekszet nyomott a szájába, hozzátéve: "Nem kell 

gyónni, csak áldozni!". 

Délután indultunk haza. A buszon jól szórakoztunk (Kajcsa Mihály, IX. o.) 

A farsangbúcsúztató nagyon látványos és szép volt. Aki elment oda, biztosan nem bánta meg... 

Érdekesebbnél-érdekesebb jelmezeket eszeltek ki.  

Nekem az tetszett Ditróban, amikor a jelmezesek felvonultak, és a csoport elején ment néhány ostoros, 

nagy zajt csapva. Nagyon megtetszett a ditrói műemléktemplom, óriási méretű. 

A helytörténeti kört vezető tanárunk vitt el minket. Nagyon sokat mesélt és magyarázott a 

farsangbúcsúztatóról (Miklós Katalin, IX. o.) 
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A gyergyóditrói farsangbúcsúztató sok új tapasztalattal gyarapította az amúgy sem sivár élményeinket. 

Igaz – én városlakó – hasonló rendezvénnyel még nem találkoztam. Úgy hiszem, nem vagyok az egyetlen.  

Az autóbuszon három emberkének nem jutott ülőhely. A kissé kínos és nevetséges szituációban, 

amelynek magam is "áldozata" voltam, úgy találtuk fel magunkat, hogy cserélgettük az ülőhelyet, hogy 

"egyenlőség" legyen, mert mi is annyit fizettünk, mint más.  

Első megállónk Gyergyószentmiklóson volt, ahol múzeumot látogattunk. A nagyon érdekesnek talált 

rovásírásos kövektől, a döbbenetes és tiszteletet parancsoló kitömött vadállatoktól és madaraktól, a 

gyergyószéki népviselettől a festménygyűjteményig és a népi mesterségekhez használt munkaeszközökig, 

képekig mindent megcsodáltunk.  

Ditróba jöttek azok, akikre mindenki várt. Új és érdekes volt számunkra megismerni egy régi és szép 

hagyományt. Talán nem is értettük, hogy mit miért csinálnak (pl. bábégetés). Ez annak is tulajdonítható, 

hogy a városi gyermekek csak ritkán cseppennek ilyen szórakoztató és mosolyogtató hagyomány közepébe.  

Nekem a legjobban a menaságiak tetszettek. Valószínű azért, mert ők voltak az egyetlenek, akiknek 

teljesen végignéztem a „műsorukat", ráadásul két osztálytársam is a csapat tagja volt. Ezen kívül még az 

"élve elégetett ember" farsangmozzanata kapott meg. A mindenkinek arcára mosolyt rajzoló „tévések", 

vonták magukra a nézők figyelmét, akik „összetákolt gyártmányaikkal” készítettek interjút.  

Mint passzív szemlélő utólag megértettem, hogy az aktív résztvevők mindenike komoly feladatot látott 

el, erős volt a csoportszellem.  

Szép, sőt mi tagadás, gyönyörű volt, csak az idő nagyon hamar elrepült (Pinti Attila, IX. o.) 

Gondolom elég nehéz lehet a farsangot összehozni. Én először vettem részt a ditrói rendezvényen. 

Megérte, hogy elmentem, mert olyan dolgokat lehetett látni, hallani, amit a hétköznapi életben nem.  

Ami nagyon tetszett, hogy külön öltözete volt minden falunak. És ahogy siratták Ilyést, az szenzációs 

volt. Láthattuk a ditrói polgármestert, akit "hónalj korpásodással" küldött kórházba a "doktor", mondva a 

betegnek megnyugtató receptet: „Amióta a halált feltalálták, azóta a műtét nem biztos!". 

Nagy élmény volt látni ahogy Ilyést elégetik. Főleg ahogy föl volt öltöztetve. A nemi szervét egy 

hatalmas murok és két hagyma helyettesítette. Szerintem ez mindenkinek tetszett.  

Egyszóval a farsangbúcsúztató óriási rendezvény. A külföldiek ha látnának ilyen sokadalmat, akkor jól 

megfizetnék a farsangolókat. (Tóth Tibor, XI. o.) 

Nekem a siratóasszonyok elnyújtott hangú tréfás mondókái tetszettek: "Jaj, jaj, meghaltál, most nem 

lesz aki bedugja a lyukakat, ahol csepegnek. Jaj, jaj, mé hótál meg?!" Csak ezt a pár rigmust jegyeztem 

meg a sok közül.  

A buszon hazáig énekeltünk. Ez a kis kiruccanás olyan kellemes emléket hagyott a szívemben, hogy 

most is örömmel emlékszem vissza. Remélem, hogy a következő farsangbúcsúztatón is részt vehetek. 

Mindenkinek tetszett. Nem egyedül állítom ezt (Demián Bernadett, IX. o.) 
 

Az élménybeszámolók szövegét tette-vette: Burus János tanár, a néprajzi kör vezetője 

 

          
 

 

*** 
 

Megjegyzés:  

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjainak dolgozatait Mirk László tanár irányította. 

A következő számunk témája: PÜNKÖSD. 

Várjuk a „kis magyar néprajzosok” írásait, a témával kapcsolatos fotóit!! 
A folyóiratunkban szereplő fotókat Sipos Gábor tanár készítette. 
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NÉPRAJZI FOGALMAK 
(Karácsonyi ünnepkör – farsangbúcsúztató) 

 

advent: (lat.’az Úr érkezése’): a karácsonyra való előkészület ideje, az egyházi év kezdete, az a 

karácsony napját megelőző időszak, amely az András-napjához (november 30.) legközelebb eső 

vasárnappal kezdődik. Eredete az 5-6. századba nyúlik vissza, s eleinte heti háromnapos böjttel volt 

összekötve…
6
 

alakoskodás: az a tevékenység, melynek keretében az alakoskodó álöltözet, mozdulatok és arcjáték, 

esetleg álarc segítségével valakit vagy valamit megjelenít, „formáz”. Célja lehet mágikus – vallásos, 

segítségével megjelenítik az ősöket, szellemeket, istenségeket, vagy pedig utánzás, szórakoztatás: a 

színjátszó tevékenység előfokának tekinthető. Mankós alakoskodók ábrázolása már a kőkori barlangi 

rajzokon is feltűnik, s azóta is a tengerentúli primitív technológiájú négereknél éppúgy megtalálható, mint a 

népi kultúrákban. Az alakoskodók néha pantomimet adnak elő, táncot járnak, rituális eseményeket hajtanak 

végre, gyakran dramatikus játékokat adnak elő tréfás, adománygyűjtő felvonulások keretében, vagy 

házakhoz, ill. a mulatságok színhelyére betérve. Európában a keresztény egyházak kialakulások óta 

rendelkezéseket bocsátottak ki a pogánynak tűnő rituális alakoskodás, főleg az állatalakoskodás ellen. 

Emellett egész Európában különösen nagy szerepe van a férfi – női ruhacserének, a növényi mezbe és 

szalmába burkolt alakoskodók, ill. a fehér ruhás kísértet – alakoskodók megjelenésének. A magyar 

nyelvben az alak szó a 15. század óta ismert a „baba” értelemben, a 16. században álarc értelemben is, a 17. 

században igazi formája általános, főleg a farsangi alakoskodás jelölésére használják. Legfőbb alkalma ma 

is a farsangnépi alakoskodás, de más jeles napokon is szokás, így Mikulás és Luca napján, a karácsonytól 

vízkeresztig tartó időszakban (betlehemezés, regölés, gircsózás), pünkösdkor, továbbá lakadalmak 

(lakadalmi alakoskodás), disznótor (disznótori kántálás), szüret stb. alkalmából…
7
 

                             
Álarc (maszk): tárgy, amely arra szolgál, hogy hordozójának külsejét átalakítva, egyéniségét 

megváltoztassa, segítségével az álarcot hordozó idegenlényt testesítsen meg. Eltakarhatja az arc egy részét, 

az egész arcot vagy az egész fejet is, sőt járulékos viselettel a testet is. Készülhet fémből, fából, bőrből, 

textíliából, növényi anyagokból, tollakból, papírból stb. Álarcot használnak [...] az alakoskodásnál, álarcos 

játékoknál, népi színjátszásnál. A világ csaknem minden népe használ álarcot, maszkot, ahol nincs álarc, ott 

az arc festése helyettesíti.
8
 

              

                                                 
6
 Magyar Néprajzi Lexikon (A-E) 1. Akadémia Kiadó. Budapest. 1977. 33. o. 

7
 Magyar Néprajzi Lexikon (A-E) 1. Akadémia Kiadó. Budapest. 1977. 58 – 59. o. 

8
Magyar Néprajzi Lexikon (A-E) 1. Akadémia Kiadó. Budapest. 1977. 60. o. 
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aprószentek napja: december 28. Része az egyházi év karácsonyi ünnepkörének. A köréje sereglő 

ünnepi szokások ideje az előző nap estéje is lehet. A szokásmagyarázó munkák is az egyházi liturgia szerint 

emlékünnep: a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek szenvedéseit jelképezi; „aprószent” minden 

fiúcsecsemő, akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. A bibliai történet – a 

templomi prédikációk következményeként – meglepő elevenséggel élt még századunk elején is az 

aprószentek napja szokásai mögött. Pl. a fiúgyermekek megkorbácsolásának szokását a betlehemi kisdedek 

szenvedéseire vetítette vissza, a lányok megvesszőzésének ceremóniáját pedig arra magyarázta, hogy 

Betlehemben a fiúgyermekek pusztultak el, most a lányoknak kell értük szenvedni…
9
 

betlehemezés, betlehemes játékok: több szereplős dramatikus játék; a legnépszerűbb karácsonyi paraszti 

misztériumjáték, pásztorjáték […] Két fő formáját ismerjük, az élő szereplőkkel és a bábokkal előadott 

bábtáncoltató betlehemezést. Több táji típusa alakult ki. Főbb jelenetei a következők lehetnek: a 

betlehemezés kezdődhet a szálláskereséssel: József és Mária szállást keresnek, de a király, gazdag ember, 

kovács stb. nem ad szállást s az istállóba utasítja őket. A játék bemutathatja a keményszívűség büntetését is. 

A következő jelenetben az angyal költögeti a mezőn  alvó betlehemi pásztorokat s az újszülött Jézushoz 

küldi őket. A pásztorok elmennek az újszülötthöz s ajándékokat adnak át neki. A játék részét képezheti a 

Heródes-játék is, ezt azonban néha külön, vízkeresztkor adják elő …
10

 

farsang: vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig tartó időszak. A szokások és a hiedelmek 

zömének szempontjából azonban többnyire farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd alkotja a 

farsangot […] A farsang bajor-osztrák jövevényszó: a „vaschang”-ból származik. Első írásos jelentkezését 

1283-ból bajor-osztrák adatokból ismerjük. Magyarországon a farsang kialakulása a középkorra tehető, 

elsősorban német hatás eredményeként. Elterjedése valószínűleg három fő területén történt: a királyi 

udvarban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében […] A farsanghoz a karácsonyi ünnepkör után a 

leggazdagabb jelesnapi szokáshagyomány kapcsolódik. Legjellemzőbb eseménye az álarcos, jelmezes 

alakoskodás, amely majdnem minden farsangi szokásban előfordul. Történeti adatok szerint a 15. század 

óta ismertes és kedvelt, és számos formája ma is él Magyarországon, Erdélyben. Erdély több helyén 

húshagyókedden adták elő a húsadagolás elnevezésű dramatikus játékot is. A farsangban gyakori az 

állatalakoskodás, mint pl. a gólyaalakoskodás, kecskealakoskodás, lóalakoskodás, medvealakoskodás. A 

maszkos alakoskodók dramatikus játékai és a felvonulások mellett fontos esemény az ünnepinél is 

gazdagabb evés-ivás, tánc, mulatozás az ivóban, fonóházban vagy más közösségi helyen.[…] 

Magyarországon is élt az Európa-szerte ismert szokás a böjt és a farsang tréfás küzdelméről (Cibere vajda 

és Konc király). Bizonyos húshagyókeddi szokások a farsang, ill. az egész tél elmúltát jelképezik: 

farsangtemetés, bőgőtemetés (halottas játék, téltemetés). A farsanghoz számos termékenységvarázsló 

(termékenységvarázslás), ill. termésvarázsló cselekmények és hiedelmek kapcsolódnak; ezek részint a 

köszöntők jókívánságaiban, a dramatikus játékok egyes mozzanataiban nyilvánultak meg, részint bizonyos, 

elsősorban a kender növekedésével kapcsolatos előírásokban. Pl. a farsangi mulatságban nagyokat kell 

ugrani, hogy nagyra nőjön a kender, a húslevesbe ugyan e célból hosszú laskát kell főzni…
11

 

háromkirályjárás: a bibliai háromkirályokat megszemélyesítő alakoskodók köszöntő felvonulása, ill. 

dramatikus játéka. Általában vízkeresztkor, de karácsonykor, újév és vízkereszt között is járták. Történeti 

adatok már a 16. század óta  szólnak a csillagénekről és a csillagjárásról. A 17–18. századi betlehemes 

szövegekben a pásztorjáték (betlehemezés), a háromkirályok látogatása és a Heródes-jelenet együtt 

szerepelnek. A háromkirály-jelenet újkori népszokásaikban a vízkereszti csillagozáshoz kapcsolódott…
12

 

jelmez: alakoskodásnál használt öltözet (álöltözet), melyet álarccal együtt vagy anélkül használ a 

szerepet játszó alakoskodó, segítségével megváltoztatja a külsejét úgy, hogy a nézők felismerhetik, kit vagy 

mit akar megszemélyesíteni. A magyar népi színjátszásban jelmezt viselnek dramatikus játékok, 

misztériumjátékok, az állatalakoskodások stb. szereplői. A paraszti jelmeznek mindig a meglevő anyagi 

ruhatárhoz, környezethez kell alkalmazkodnia […] a legegyszerűbb jelmez évszázadok óta a férfi- és női 

öltözet felcserélése. A kifordított bundának sokféle alakoskodásban van szerepe: ilyet használtak a 

betlehemes játék pásztorai, a regölés, néha az állatalakoskodás szereplői is. Az angyalok, szentek vagy 

kísértetek megszemélyesítésénél fehér női alsó, ing, lepedő, fehér textíliák játszanak szerepet...
13

 

                                                 
9
 Magyar Néprajzi Lexikon (A-E) 1. Akadémia Kiadó. Budapest. 1977. 118. o. 

10
 Magyar Néprajzi Lexikon (A-E) 1. Akadémia Kiadó. Budapest. 1977. 269. o. 

11
Magyar Néprajzi Lexikon (F-K) 2. Akadémia Kiadó. Budapest. 1977. 54-57. o. 

12
 Magyar Néprajzi Lexikon (F-K) 2. Akadémia Kiadó. Budapest. 1977. 477. o. 

13
Magyar Néprajzi Lexikon (F-K) 2. Akadémia Kiadó. Budapest. 1977.  679. o. 
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kántálás: ünnepek előestéjén (vagy ünnepi időszakban) csoportosan házról-házra járva elismételt 

éneklés, melynek során az ünnep gondolatkörét felidéző énekhez jókívánságok, gyakran köszöntők 

csatlakoznak […] Az énekelt részekhez (melyekhez hangszerkíséret is járulhat) gyakran „rigmus” vagy 

prózai szövegek deklamálása kapcsolódik. A kántálások egyik fajtájában csak egyetlen ének és a rigmus 

mondható tipikusnak (advent, karácsony, újév, húsvét, Gergely-járás mai formája), a másikban egymás 

után többféle ének, szavalás vagy recitatív rendszerint együtt szerepel (Balázs-járás, vízkereszt)...
14

 

karácsony: a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésének napja. Krisztus születésének 

napja. Krisztus születésének december 25-i megünnepléséről szóló első adatokkal a 4. században 

találkozunk. Niceai János püspök szerint Jézus születését Rómában I. Gyula pápa (i.sz. 337-352) alatt 

kezdték ünnepelni, majd az ünnep innen terjedt tovább …
15

 

karácsonyi ünnepkör: a római liturgiában megjelölt időszakok egyike, amely advent első vasárnapjával 

veszi kezdetét, és vízkereszt nyolcadával végződik (András-napja, Borbála-napja, Mikulás, Luca-napja, 

Ádám és Éva napja, karácsony, Szent István és Szent János napja, újév, vízkereszt).
16

 

vízkereszt: a római egyház Epiphania Domini (’Az Úr megjelenése’) névvel január 6.-án tartott ünnepe 

[…] A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, 

azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. A templomban megszentelt 

vízből, amelynek a nép különös hatást tulajdonított, minden család vitt haza; a szenteltvízzel összefüggő 

hiedelmeket az egyház is erősítette […] A víz és a tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés, amelyre 

már Mátyás idejéből van emlékünk. A plébános ezen a napon kezdte meg hívei látogatását, beszentelte a 

házat, számba vette a házbelieket, beszedte a lélekpénzt. A protestáns vidékeken a ház-szentelés tiltásával is 

találkozunk […] Székelyföldön a házszentelés után a papot égő gyertyával kísérték ki, hogy nagyobb 

legyen a kender. Az is szokásban volt, hogy a lány a házszentelés előtt nyakából kivette a gyöngyöt, s a 

küszöb mellett a szőnyeg alá dugta, ahol a pap átléphette. A szentelés után a szőnyeg alól kivette s a párnája 

alá tette, mert azt tartották, megálmodja, ki lesz a jövendőbelije.
17

 
 

Összeállította: Burus János 

                                                 
14

 Magyar Néprajzi Lexikon (K-Né) 3. Akadémia Kiadó. Budapest. 1980. 28. o. 
15

 Magyar Néprajzi Lexikon (K-Né) 3. Akadémia Könyvkiadó. Budapest. 1980. 59. o. 
16

 Magyar Néprajzi Lexikon (A-E) 1. Akadémia Kiadó. Budapest. 1977. 67. o. 
17

 Magyar Néprajzi Lexikon (Sz –Zs) 5. Akadémia Kiadó. Budapest. 1982. 584. o. 

 



 

 46 

 
  

 

 

 



 

 47 

A Nagybükki Néprajzi Társaság karácsonyi rendezvényei  
 

 

KISKARÁCSONY - PÁSZTORJÁTÉK – KÉPESLAPOK 
  

(2004. december 21.) 

 

 

    
 

 

    
 

 

    



 

 48 

F a r s a n g b ú c s ú z t a t ó  
 

     
 

C s í k m e n a s á g ,  2 0 0 1  

 

   
 

K á s z o n ,  2 0 0 2  

 

    
 

D i t r ó ,  2 0 0 3  

 

     
 

S z e n t e g y h á z a ,  2 0 0 4  


