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Tóth Piroska és Suttyák András tornyai tájházában 

Falusi népi kultúránk őrzői, művelői, továbbadói
Arad – Tornyán tíz évvel 

ezelőtt hozta létre a tájházat 
Tóth Piroska és élettársa, 
Suttyák András. Udvarukban 
már az utcaajtótól érdekes 
dolgok fogadják a látoga-
tót: balról, a náddal borított 
mennyezetű veranda alatt, 
a felül magyar népi díszítő-
elemekkel ékeskedő falon a 
fatörzs természetes formáját 
megtartó táblán olvasható az 
intézményt működtető Pro 
Pir Kult Egyesület neve. Alat-
ta régi, lábbal hajtható fa-
eszterga, kézzel hajtható ga-
bonaszelektor, kendertiloló, 
lekvárkeverők társaságában 
életnagyságú, gazdasszony-
nak és gazdának beöltöztetett 
bábuk fogadják a látogatót. 

Az udvaron a valódi népvi-
seletbe öltözött háziasszony, 
Tóth Piroska fogad, akivel 
előbb a szabadban kiállított, 
takarmánytökökkel díszített, 
vasráfos parasztszekeret, a 
mögötte lévő színben a népi 
gazdálkodásban, a földműve-
lésben használt mindenfajta 
szerszámot, házilag készített 
berendezések között lóvon-
tatású ekét, ökörjármot, ku-
koricadarálót, kézi kukorica-
vető gépet és rengeteg egyéb 
mezőgazdasági szerszámot 
lehet megtekinteni. Tőlük 
jobbra látható a szabadtéri 
kemence, ellátva a működ-
tetéséhez nélkülözhetetlen 
házi készítésű előtével, pisz-
kafával és szénvonóval. A 
kemence közelében lévő fa-
hordókon sárga takarmány-
tökök adják a késő őszi han-
gulatot. Tőlük néhány lépésre 
épült a falusi háztartásokban 
használatos, nyitott, téglával 
padolt nyári konyha a falun 
elmaradhatatlan házi áldás-
sal kivarrt falvédővel, a falra 
akasztva a kenyérsütéshez, a 
főzéshez szükséges legfonto-
sabb konyhai eszközökkel, a 
fatüzelésű, a sütővel ellátott 
sparherddel, az asztal és a 
zöldre festett konyhakredenc 
előtt lévő, rongypokrócokkal 
takart lócákkal – egészében 
egy száz évvel ezelőtti világba 
engednek betekinteni.

Tájház született
Miközben végigjárjuk a 

látnivalókat, a háziasszony 
egyenként fűz hozzájuk meg-
jegyzést, de az egésznek az 
eredetét is elmeséli. Jó tíz 

évvel ezelőtt, amikor Ara-
don még létezett a Gazdasz-
szonyok Köre, annak tagjait 

pályázati támogatással anya-
országi eszmecserére vitték, 
ahol több tájházat megtekint-
hettek, megismerkedhettek 
a működésükkel. 2006-ban, 
amikor öccsének tornyai 
háza lakatlanná vált, elhatá-
rozta: nem dobja ki a benne 
lévő régi berendezést, köztük 
az édesanyja bútorait, ame-
lyekkel férjhez ment. Elkezd-
ték gyűjtögetni a falusi élet 
használati eszközeit, közben 
az esetleges pályázati lehető-
ségeknek kiaknázása végett 8 
évvel ezelőtt bejegyeztették 
a Pro Pir Kult Egyesületet. 
Azzal egyelőre nem sokra 
mentek, mert komoly pályá-
zatot nem tudtak nyerni, de 
megvan a lehetőség, hogy a 
GAL Program beindulásá-
val az agroturizmus terüle-
tén pályázati lehetőségek is 
nyílnak. Mert a városlakók 

számára egy falusi háznak a 
berendezése, az egykori élet-
módnak a szemléltetése sok 

újdonságot jelenthet, komoly 
érdeklődésre tarthat számot. 
Egyik alkalommal unoká-
jának óvodástársai jártak a 
tájházukban, s az egyik kisfiú 
a tyúkfészekben tojást talált, 
amelyet határtalan örömmel 
vitt be, hiszen nem az üzlet-
ben látható tojástartóban, 
hanem születésének a helyén, 
tyúk fészkében találta. Azért 
is fontos a háztartási felsze-
reléseknek, a földműves szer-
számoknak a szemléltetése, 
mert Pécska, Tornya, Nagy-
varjas és Szederhát háztartá-
saiban nagyjából ugyanolyan 
szokások honosodtak meg, 
hasonló volt az életvitelük 
is, ezért nagyjából hasonló 
eszközöket, szerszámokat 
használtak. Maguk ezeket 
a régi szokásokat kívánják 
fel eleveníteni, megélni és 
továbbadni. Az pedig csak 

úgy képzelhető el, ha meg 
is élik ezeket a szokásokat, 
ezért működtetik tájházként, 

nem múzeumként, ahol nem 
szabad a kiállított tárgyakhoz 
nyúlni. Itt kézbe lehet venni 
a szerszámokat, szőni is le-

het a százéves szövőszéken, 
fonalat lehet fonni a rokkán, 
sőt még palacsinta is süthető 
a sparherden, vagy lángos a 
kemencében, mindenkinek 
az óhaja szerint.

Tervezgették egy eredeti, 
döngölt földből készülő ház 
építését is, amihez azonban 
egyelőre nincs meg a szük-
séges pénz, de a helyet fenn-
tartják számára. Talán nem 
is annyira a pénz, inkább a 

munkaerő kérdése az egész, 
hiszen manapság építészek 
bizonyára nem vállalnák 
földből döngölt, zsúpfedelű, 
szabadkéményes háznak az 
építését. 

A meglévő tájház szemlél-
tetőanyagával mellesleg sok 
munka van, hiszen a legtöbb 
szerszám fából készült, amit 
a tartósításhoz kezelni kell. A 
lovas kocsi nyáron a szabad 
ég alatt áll, ezért azt rend-
szeresen kell karbantartani. 
Ebben a barátok közül leg-
többet Köles Sándor és fe-
lesége, Rózsika segít, rajtuk 
kívül segíteni szokott Gyu-
ricza Mária is. A kemencét 
a nagybácsi, Márkos Dávid 
építette, mindenféle kalá-
csot, tejfölös lángost, de már 
kenyeret is sütöttek benne. 
Azt Piroska gyermekkorában 
a nagyanyjától tanulta, aki 
rendszeresen sütött kenye-
ret, sőt unokáját is odarakta 
dagasztani a tésztát. Akko-
riban olyan – finom – ke-
nyereket sütött, hogy azok a 

hűvös kamrában egész héten 
elálltak, s jóízűek maradtak. 
Mivel maga is a nagyanyjá-
tól tanulta a hagyományos 
háztartási teendőket, köte-
lességének érzi átadni e ta-
pasztalatokat az unokájának, 
Tóth Dorottyának, aki ugyan 
még csak harmadikos, de 
máris komolyan érdeklődik 
az efféle érdekes munkák 
iránt. Éppen ezért megmu-
tatta neki, hogyan kell ka-

lácsnak, illetve kenyérnek 
kifűteni a kemencét, a nyári 
konyhában elmagyarázta 
neki a palacsintasütés tit-
kait, de bevezette a szövés 
tudományába is.

Együtt élő nemzetiségek 
szimbolizálása

Tulajdonképpen a közvet-
len környezetben egyre keve-
sebb segítség kínálkozhat, hi-
szen nemcsak Tornyán, de a 
környékbeli településeken is 
kifogyóban vannak az olyan 
őshonos magyarok, akiknek 
nem idegen a hagyományos 
földműves élet és munka. 
Nemcsak a magyar, hanem az 
őshonos román, szerb, sőt a 
roma lakosok is igencsak fo-
gyatkoznak, helyükbe a bete-
lepülők lépnek, akik számára 
mindez idegen. Mivel Tornya 
mindig vegyes lakosságú te-
lepülés volt, rendszeresen 
együtt ünnepeltek, megosz-
tották egymás örömét, segí-
tettek egymásnak, megélték a 
többnemzetiségű létet, ezért 

a magyar jellegű tájházba 
román, szerb, sőt roma ele-
meket is bevittek.

A háziasszony betessékel a 
tisztaszobába, aminek a köz-
ponti részét a hagyományos, 
dunnával, párnával szoká-
sosan vetett ágy foglalja el, 
a helyi román népviseletet 
szemléltető hímzett ingek, 
alsószoknyák, sőt a beván-
dorolt máramarosi román 
viseleti elemek is láthatók, 

Az utcaajtó mellett, a fedett tornácon van kifüggesztve a han-
gulatos cégtábla, ami a Pro Pir Kult Egyesületet népszerűsíti

A sárga tökökkel ékesített lovas kocsi mögötti szín tele van 
földművelő szerszámokkal

A falusi, hagyományos tisztaszoba, vetett ággyal, dunnával, 
párnákkal

Lassan már nem férnek el egyetlen asztalon a Tóth Piroska és Suttyák András által elnyert díjak, 
kitüntetések

Dóri a szövőszéken tanulja a rongypokróc készítésének a tudományát

A falusi berendezések többségével együtt a kézi hajtású gabo-
naszelektor is üzemképes

Élő hagyományok a szórványban
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amelyekkel azt szimbolizál-
ják, hogy a bevándoroltakat 
befogadták, azok is alkal-
mazkodtak a helybeli nép-
hagyományokhoz. A szerb 
nemzetiséget a szerb népvi-
seletbe öltözött fiú és leány 
szemlélteti. A helybeli roma 
kultúrát is szeretnék bemu-
tatni, de eddig csak cigányos 
mintázatú fejkendőt kaptak 
tőlük, noha bebizonyította 
a helybeli romáknak, hogy 
1853-ban a Jankó, a Matula 
és a Kolompár családok in-
gyen házhelyet kaptak a lete-
lepedésre Tornyán. Az egyik 
pécskai Krajcár-leszármazott 
ígért egy hegedűt a  roma 
sarok számára, de még nem 
kapták azt meg.

Megélni, továbbadni  
a hagyományokat

A kiállítási anyag létszá-
mára vonatkozó kérdésünk-
re Tóth Piroska elmondta: 
még nem volt idejük ponto-
san számba venni a szerinte 
több száz tárgyat, mivel a 
tájházban csak nyáron tar-
tózkodnak. Olyankor viszont 
olyan sok a látogató, hogy 
örvendenek, ha a kiállítá-
si anyagot rendben tudják 
tartani. Idén október végéig 
közel 500 látogatója volt a 
tájháznak. Köztük visszajáró 
vendégnek számítanak a len-
gyel fiatalok, a Csiky Gergely 
Főgimnázium lengyelországi 
testvériskolájának a diákjai, a 
csikys diákok, a nagyzerindi 
képzőművészeti alkotótábor 
résztvevői. Pécskáról is sokan 
felkeresik a házat, a makói 
román közösség küldöttsége 
is járt már náluk. Unokájá-
nak, Tóth Dorottyának az 
osztálytársai is rendszeresen 
meglátogatják a tájházat.

Mivel Dórit érdekli a szö-
vés, gyakran szőnek együtt, 
hogy beletanuljon. Amikor 
ott jártunk, akkor is gyako-
roltak az anyai nagymamá-
jáéhoz hasonló szövőszéken, 
amit a nagymama házának új 
tulajdonosától kaptak. Gyer-
mekkorában maga is sokat 
tanult szőni, sőt fonni is a 
nagyanyjától, ezért úgy érzi: 
az unokáját, Dórit is meg kell 
tanítania. A néhány rokkájuk 
között is van használható, 
azokon gyakorolja a fonalké-
szítés tudományát. Az anyai 
dédnagyanyja, faluszerte is-
mert nevén Örzse néni volt 
Tornyán a koszorúgyártó 
asszony, aki krepp-papírból 
mintázta meg a temetési ko-
szorúk virágait. Azon kívül 
eljegyzési, virágokkal díszí-
tett kosarakat is készített. 
Azokat régi fényképeken 
látta, ahol az édesanyja és a 
keresztanyja van megörökít-

ve egy-egy díszes kosárral. 
Maga gyermekkorában segí-
tett neki krepp-papírt pödör-

getni, amit nagyon szeretett. 
Éppen ezért figyel oda azokra 
a gyerekekre, akiket érdekel, 
hogy maradandó élmények-

kel gazdagodhassanak.
Amellett, hogy látogatókat 

fogadnak a tájházban, maguk 
is rendszeresen vesznek részt 
hagyományőrző rendezvé-
nyeken. Idén ötödik alkalom-
mal voltak a magyarországi, 
szarvasi hagyományos disz-
nótoron, de kolbásztöltő és 
töltöttkáposzta-versenyekre 
is eljárnak. Eddig a töltött 
káposztával, de az utóbbi 
időben a kolbászgyúrással is 
nyertek díjakat, amelyek arra 
sarkallják őket, hogy minél 
jobban képezzék magukat. 
A szerbiai Csókára is rend-
szeresen elmennek az álla-
tok legelőre hajtását felidéző 
Szent György-napi ünnep-
ségre. Ezek a versenyek mind 
a hagyományok megtartását 
tűzik ki célul. Ugyancsak 
Szarvason az egykori, kézi 
szerszámokkal végzett ara-
tást felelevenítő versenyen 
is jártak, ahol Tóth Piroska 
marokszedésben az I. helyet 
érdemelte ki.

Felkelteni az érdeklődést
Közben hazaért a munká-

ból az élettárs, Suttyák And-
rás is, akinek első dolga volt 
az udvar elkerített részében 
futkározó két, anyányi bá-
ránynak az abrakoltatása. 
Amint azok meglátták, rög-
tön a kerítéshez futottak, 
majd boldogan ropogtatták 
az edényben felkínált szemes 
kukoricát. András elárulta: 
télen, amikor amúgy is beköl-
töznek Aradra, megbeszélik, 
eldöntik, hogy a következő 
idényben milyen újításokat, 
jobbító módosításokat foga-
natosítsanak a látogatók fi-
gyelmének, érdeklődésének 

a felkeltéséért. Idén mintegy 
félezren látták a tájházat, kö-
zülük sokan beleírták a ven-

dégkönyvbe a véleményüket, 
az itt szerzett benyomásaikat. 
E vélemények jelentős részé-
ben azt kifogásolták, hogy a 

kiállított tárgyak mellé nem 
csatolták az elnevezésüket, 
használati céljukat, illetve 
módjukat. Éppen ezért jövőre 
egy olyan füzet megjelenteté-
sét tervezik, amelyben szere-
pelnének a tárgyak, eszközök 

nevei, használati módjuk. 
Sokan rákérdeztek a kiállított 
anyagnak a számára. Nos, 
sok használati eszközből több 
is van, ezért ha valahol a me-
gyében a tornyaihoz hasonló 
gyűjtemény születne, nagyon 
szívesen adományoznának, 
illetve ottaniakra elcserélné-
nek azokból az eszközökből, 
amelyekből több található a 
gyűjteményükben. A kiállított 
tárgyakat megpróbálták kint, 
illetve bent használtakra, to-
vábbá a felhasználásuk, illetve 
a mesterségek szerint csopor-
tosítani. Példának okáért egy 
helyen mutatják be a gabona 
vetésétől a betakarításon ke-
resztül a tárolásához is szüksé-
ges szerszámokat, kellékeket. 
A faluban egykor működött 
kisiparosok szerszámai, kel-
lékei szakmákra elkülönülve 
jelennek meg. Ugyanígy a 
disznóvágással kapcsolatos 
szerszámok, felszerelések, a 
nyári konyha eszközei is csak 
ott találhatók.

A házban látható kiállítási 
anyagban nemcsak a paraszti, 
hanem a polgári életben hasz-
nálható kellékek is vannak, 
amelyek komoly eszmei érté-
ket képeznek. Példának okáért 
van egy I. világháborús irány-
tűjük, amit egy tornyai ember 
úgy viselt a háborúban, hogy 
a zubbonyára tűzött iránytű 
mellett feleségének a fülbe-

valóját is állandóan hordozta. 
Ugyanakkor a tornácon, illet-
ve a szobákban felakasztott 
petróleumlámpákba maga 

vezette be a villanyt, este szé-
pen, ráadásul petróleum- és 
füstmentesen világítanak. 
Nemcsak a lámpák, hanem a 
kiállított anyagnak nagyjából 
a 80%-a is működőképes. En-
nek szemléltetésére bemutat-

ta, hogyan működik a kézzel 
hajtható gabonaszelektor.

A házban található törté-
nelmi sarokban helyet kap-
tak a falu egykori főurával, a 
Marczibányi családdal, illetve 
az általuk a faluba telepítet-
tekkel kapcsolatos tárgyak, 
valamint a falusi, naiv mű-
vészek által készített festmé-
nyek, fafaragások, feszületek, 
kivarrt vagy hímzett falvédők. 
A legtöbb felajánlás a házi ál-

dásos varrottasokból, párna-
huzatokból, kézimunkákból 
történik. Akikkel találkoznak, 
azoknak folyton hangoztatják: 
ha a padláson lomtalanítanak 
és valamilyen fa szerszámot a 
tűzre szánnak, inkább adnak 
helyette tüzelőt, ha azt a táj-
házba hozzák. Nemegyszer 
megesik, hogy egy-egy régi 
használati tárgyat egyszerűen 
bedob a gazdája az udvarra. A 
régiségek nemcsak Tornyáról, 
hanem a környékbeli Pécská-
ról, Szederhátról, Nagyvarjas-
ról, sőt, a határon túli Batto-
nyáról is hozzájuk vándorol-

nak. Az adományozók nevét 
bevezetik a vendégkönyvbe is.

Mivel kerekes kútjuk már 
van, a birkaakol mellé egy ere-
deti gémeskutat is elképzeltek. 
Annak már a beszerzését is 
eltervezték, egyik barátjuknak 
a tanyájáról fogják Tornyára 
szállítani a kútágast, a gémet 
és az ostort.

Fontos a tapasztalatcsere
Mivel az ember mindig ta-

nulhat, maguk is részt vesznek 
számos, a népi hagyományok 
őrzését felkaroló rendezvé-
nyen. Jóleső érzés, hogy évek 
óta rendszeresen meghívják 
őket a Krassó-Szörény megyei 
Almásvölgybe, ahol egy óbod-
rogi származású pedagógus 
dolgozik, aki a munkája mellett 
tetemes régiséggyűjteményt, 
illetve tájházat is létrehozott. 

Ő alaposan témában van, hi-
szen a fia a Temesvári Múze-
umban dolgozik. Ezen kívül 
más, hasonló rendezvényeken 
is rendszeresen megjelennek, 
általában nem főzni mennek, 
hanem az eseménynek megfe-
lelően díszítik ki a főzőhelyet. 
Éppen ezért, ha meghívják 
őket valahova, mindig más dí-
szítőelemekkel jelennek meg. 

Ezeken a helyeken díjazzák az 
eseménynek megfelelő díszí-
tőelemek segítségével kiala-
kított hangulatot. Úgy érzik, 
sikerrel szerepelnek, mert az 
emlékkönyvükbe történt be-
jegyzések, illetve a sajtóban 
az eseményekkel kapcsolat-
ban megjelenő tudósítások 
általában magasra értékelik 
a munkájukat, és arra enged-
nek következtetni, hogy méltó 
módon képviselik a települést, 
a megyét, sőt az országot is. A 
sikerüket példázza, hogy egyre 
több helyre hívják meg őket, 
de a zsúfolt programjuk miatt 

nem tudnak minden meghívás-
nak eleget tenni.

Amikor idén megszervezték 
a Tájházak találkozóját, 104-en 
fordultak meg az udvarukon.

A külön asztalon kiállított el-
ismerő oklevelek és díjak között 
több szól a szarvasi idénynyitó 
disznótorok valamelyikéről. 
A legutóbbin, a töltöttká-
poszta-főzésben I. helyet; a 
2015-ben szervezett Frisskol-
bász-versenyen II.; a szerbiai 
Csókán megszervezett verseny 
főzőhelyéért II. díj; 2011-ből 
különdíj, a legutóbbi Csabai 
Kolbászfesztiválon elnyert díj, 
illetve talán a legértékeseb-
bek a 2012-ben mindkettejük 
által elnyert, Pécska Város 
Tanácsának a Kiválósági díja, 
hogy csak néhányat említsünk 
az eddig kiérdemeltek közül.  
Szinte minden eseményről 

gazdag fotóanyagot készíte-
nek, a képeik sokszor bejárták 
a világhálót, ahol nem magu-
kat, hanem a tornyai őshonos 
néphagyományokat, a műve-
lésükhöz készült használati 
eszközöket, a népi kultúrának 
a megtartását, az utódoknak 
történő továbbadását próbál-
ják népszerűsíteni.

BALTA JÁNOS

Az anyányi bárányok jóízűen ropogtatják a gazdi által felkínált 
szemes kukoricát

A kézi kukoricavető gépet is ki lehet próbálni

A bejárat előtti, népviseletbe öltöztetett terasz őszi hangulatot 
áraszt

Korhű öltözékben egy gazda és egy gazdasszony fogadja a vendégeket

A rokkán való fonás is kellemesebb, ha nagymama és az unoka közösen gyakorolják
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Az állhatatosság és céltudatosság példaképei

Több száz éneket tud a kisiratosi Szalbek kórus
Arad – Az Almási Gábor által dirigált kisiratosi Szal-
bek kórus több szólamra, kánonban, igen fegyelme-
zetten énekelve, bűvöli el rendre a hallgatóságát. 
A karvezetővel, Almási Gábor történelemtanárral 
beszélgettünk

– Mennyi munka van a 
csapat fegyelmezett szerep-
lésében, amivel élvezetesen 
adja elő a csöppet sem kön�-
n�ű énekszámokat?

– Valóban sok munka van 
benne. Ez fokozódik fellépé-
sek előtt, amikor az is mege-
sik, hogy egy hétig naponta 
próbálunk. Csendesebb idő-
szakokban hetente egyszer, 
szerdán este szoktunk pró-
bálni 9 órától vagy télidőben 
6 órától. Nem mindenki jön 
el rendszeresen a próbákra, 
fellépés előtt azonban sokkal 
komolyabban vesszük.

– Amint látom, a kórus 
tagjai között gazdálkodók, 
vállalkozók és pedagógu-
sok vannak. Mindn�ájan 
időt tudnak szakítani a sok 
próbára?

– Nem mindig vagyunk 
ott mindnyájan, de általá-
ban igyekeznek részt venni a 
próbákon. Példának okáért, 
olyan pedagógusunk is van, 
aki Kisiratoson tanít, de Bo-
rosjenőben lakik, ezért vaká-
cióban nem kis áldozat lehet 
ott lennie a próbán.

– Mennyi felkészülést igé-
n�elt a Népdaltalálkozón 
való fellépés?

– Elég komoly munka volt, 
hiszen előadtuk a Székely 
fohászt, a 100 évvel ezelőt-
ti doberdói súlyos harcokra 
emlékezve három katonadalt, 

utána Bárdos Lajos Tréfás 
házasítóját több szólamra. 
Ezen éveket dolgoztunk úgy, 
hogy hozzáfogtunk, majd 
egy-egy fellépés előtt félretet-
tük. A balatoni dalokat már 
előadtuk a tavalyi minősítő 
versenyen, Sátoraljaújhe-
lyen. Végül a Dana-dana, a 
legnehezebb dalunk követke-
zett, amin rengeteget, szinte 
két és fél hónapot dolgoz-
tunk, hetente több próbával. 
Mert az emberek nem igazán 
ismerik a kottát, inkább me-
morizálják, ezért egy-egy dalt 
apró darabokra szedünk szét, 
részletekben próbáljuk a ne-
hezebb részeket annyiszor, 
ahányszor szükséges.

– Történelemtanárként 
önnek van-e zeneképzett-
sége?

– Hivatalos zenei képzett-
ségem nincs, műkedvelőként 
vezényelem a kórust, de vala-
mikor zenetanárnál gitározni 
tanultam, a kottát ismerem, 
műkedvelő zenész vagyok. 
Engem kértek fel a kórus 
vezetésére, noha addig soha 
nem vezényeltem.

– De hát eg�, több szólam-
ra, kánonban előadott zene-
mű betanítása, levezén�lése 
nem lehet könn�ű…

– Amikor 2004-ben elő-
ször gyűltek össze a helybeli 
gazdák kórusalakítás céljá-
ból, mintegy 30 lelkes ember 

vállalkozott rá. Mivel engem 
kértek fel a vezetésére, elha-
tároztuk, hogy kánonban is 
énekelünk, csakhogy, a nehéz 
volta miatt, a jelentkezőknek 
a fele kimaradt. Akik azon-
ban maradtak, megtetszett 
nekik a bonyolultabb ének-
lés, ami kihívással jár. Mert a 
nehezebb kórusművek ének-
lése komoly kihívás, aminek, 
ha valaki egyszer megfelelt, 
az lelkierőt, kedvet ad neki a 
folytatáshoz is.

– Idén hol szándékoznak 
még fellépni?

– Egyelőre szeretnénk be-
fejezni az elfekvő daraboknak 
a betanulását. Ezek főként 
egyházi jellegű énekek. Egye-
lőre van egy meghívásunk 
decemberben Lőkösházára, 
utána adventben karácsonyi 
összeállítással szeretnénk 

fellépni a mi templomunk-
ban, esetleg máshol is. Me-
zőkovácsházára szoktunk 
még eljárni, de nem akarom 
túlzsúfolni az embereket, kü-
lönösen mezőgazdasági kam-
pány idején.

– Hán� éneket ismernek?
– Pontosan nem tudom, de 

több százat.
– Honnan szerzik be, ki 

sokszorosítja a hozzájuk 
szükséges kottákat?

– Itt-ott találok egy-egy 
kottát, amit sokszorosítok. 
Két évvel ezelőtt részt vet-
tem a Bolyai Nyári Akadé-
mia karvezetői képzésén, 
Székelyudvarhelyen. Oda 
történelemtanárként csöp-
pentem be zenetanárok közé, 
mert akkor éppen nem volt 
történelemtanárok részére 
továbbképzés. Fantasztikus 

élmény volt, sokat tanultam. 
Az előadott Dana-dana éne-
ket is onnan hoztam.

– Most már értem, hol ta-
nulta az igen nagy fegyelmet 
igén�lő darab betanítását. 
Én csodáltam, mil�en szépen 
előadták…

– Első olvasatra nekem is 
nagyon megtetszett. A beta-
nulásához nagyon sok idő, 
lelkesedés és kitartás szük-
séges. Le a kalappal a kórus-
tagok kitartása, lelkesedése 
előtt. Van, amikor egyetlen 
hang miatt többször újra 
kell próbálni, az cizellálásra 
szorul.

– Nem fog�-e el eg�es 
kórustagoknak a türelme 
a többszöri újrapróbálás 
miatt?

– Nem, mert mindig, min-
dent közösen megbeszélünk. 

Ahogy ők türelemmel tanul-
nak, én is türelmet tanúsítok 
irántuk. Egyébként a fellé-
péseket is mindig közösen 
beszéljük meg. Példának 
okáért, az egy évvel ezelőtt 
megszervezett Sátoraljaújhe-
lyi Nemzetközi Kórustalálko-
zó nagyon nagy kihívás volt, 
akárcsak az, amikor az aradi 
színházban, október 6-án fel-
léptünk. Mert a népdalfeldol-
gozások terén otthonosabban 
mozgunk, könnyebben össze 
tudunk állítani egy műsort. 
Október 6-ára azonban tel-
jesen más jellegű műsorral 
kell készülnünk. Tehát nagy 
gondot fordítunk a műso-
runk anyagainak a kiválasz-
tására is.

– Hol szoktak próbálni?
–  A községháza udvará-

ra nyílik egy kis terem, ahol 
rendszeresen találkozunk és 
próbálunk, fellépések előtt 
azonban a nagykultúrott-
hon színpadán szoktunk 
próbálni, hogy a nagyterem 
akusztikájához is szoktassuk 
a hangunkat.

– Köszönöm a beszélgetést 
és további sok sikert, állha-
tatosságot kívánok önnek 
és a Hallai Erzsébet, Kása 
Piroska, Kovács Anna, Lévai 
Ildikó, Németh Anikó, Pol-
gári Andrea, Straub Judith, 
Varga Erzsébet, Andó Lász-
ló, Dani Lajos, Gál Ferenc, 
Godó Ferenc, Hallai János, 
Nag� Mát�ás, Németh Ti-
bor, Rajcsek Lajos és Almási 
László alkotta Szalbek kórus 
minden tagjának!

BALTA JÁNOS

Almási Gábor vezényletével, a több száz éneket ismerő Szalbek kórus fegyelmezetten énekel

Élő magyar népszokások Hunyad megyében
Hunyad megyében a középkori magyar falvak la-
kossága mára már szinte teljesen kipusztult, vagy 
elrománosodott. Lozsádon, Rákosdon, Hósdáton, 
Alpestesen találni még egy-egy kisebb közösséget, 
a beolvadás miatt azonban a hajdani szokások elhal-
ványodtak. Legélénkebben az alig száz esztendeje 
– 1890 és 1910 között – Dévára, Vajdahunyadra, Szt-
rígyszentgyörgyre, Csernakeresztúrra betelepedett 
bukovinai székelység őrzi hagyományait, sőt utóbbiak 
tudatosan igyekeznek feléleszteni azokat a szokáso-
kat is, melyek a kommunizmus éveiben kivesztek. 

ŐSZI ÜNNEPEK
Népviseletben, 
lovas kocsikon

Csernakeresztúron a nyár 
munkával telik. A lakosság 
többsége komolyan gazdál-
kodik: gabonát, zöldséget ter-
mel, állatokat tart. Nyáron, 
ha csak tehetik, kinn vannak 
a földeken. A régi kalákák 
emléke azonban kiveszett. 
Ma minden család egyénileg 
próbál boldogulni, s többnyi-
re gépekkel végzik a szántást, 
vetést, aratást, betakarítást. 
Új hagyomány lett a telepü-
lésen a vendégfogadás is. A 
keresztúriak bő két évtizede 
indították el a faluturizmust, 
mely ma már sok család szá-
mára jelenti a megélhetést. 
A vendégfogadás azonban 
még a mezei munkáknál is 
több odafigyelést igényel. A 
nyári ünnepek, az újkenyér, 
az aratóünnep így teljesen 
feledésbe merült. 

Az ősz beköszöntével vi-
szont újra gyakorivá válnak 
az ünnepnapok. Szeptem-
ber elején a Szent Kereszt 

Felmagasztalására tartott 
búcsúünnep indítja az őszi 
események sorát. Hajdanán 
ilyenkor lovas kocsikkal ér-
kezett a rokonság a dévai, 
vajdahunyadi, sztrigyszent-
györgyi, bukovinai székely 
telepekről. Manapság autóval 
jönnek, jóval kevesebben, de 
azért minden családnál van 
ilyenkor vendég. Az ünnepi 

menü különleges fogása a töl-
tött kakas vagy tyúk. – Ilyen-
korra már akkorák a jércék, 
hogy látni lehet melyik kakas, 

melyik tyúk. S a régiek azt 
mondták, az öreg kakasnak el 
kell mennie a búcsúra, hogy 
helyet hagyjon a fiataloknak 
– meséli Szabó Juliánna. 

Az ősz egyik legszebb ün-
nepe a szüreti bál. Ennek 
nincs pontosan megszabott 
ideje, attól függ, mikor feje-
zik be a faluban a szüretet. Az 
ünnepség szekeres felvonu-

lással kezdődik, a falu fiatal-
jai népviseletbe öltözve lovas  
kocsikon, lóháton ülve hajta-
nak végig a falun, énekelve. 

Ilyenkor a gazdák meg szok-
ták vendégelni őket. Aki ké-
szül a fogadásukra, kis asztalt 
tesz ki a kapu elé, rajta itallal, 
üdítővel, süteménnyel. A me-
net megáll, a fiatalok leszáll-
nak a kocsikról, táncolnak 
egyet, majd kortyolgatnak, 
falatoznak a finomságokból. 
A menet a falu kultúrháza 
felé tart. –  Itt mindig fel-
díszítjük a termet, szőlővel, 
kukoricával, pántlikával, 
akárcsak a szüreti menet sze-
kereit. És mindig fonunk két 
szőlőkoszorút. Egy kisebbet, 
amit kisorsolunk, illetve egy 
nagyobbat, amit árverezni 
szoktunk. Az a legény vagy 
férfi, aki az árverezésen el-
nyeri a koszorút, bálkirály 
lesz, s választott párja a bál-
királynő. Az árverezés után 
ők ketten nyitják meg újra a 
táncot. Az utóbbi évtizedek-
ben a bálon mindig fellép a 
hagyományőrző tánccsoport 
is. Ilyenkor a hagyományos 
bukovinai székely táncok 
kerülnek terítékre: a hétfé-
lés, a silladri, a csárdás és a 
tappantós – mondja a hagyo-
mányőrző csoport vezetője.

Külön helyi hagyomány-
ként említi az Erzsébet-bált. 
Mint mondja, ez különös 
jelentőséggel bír a közösség-
ben, hiszen az 1994-ben ala-
kult Hagyományőrző Egye-
sület még az év november 

19-én, Erzsébet napján avatta 
fel a helyi népi kultúra em-
lékeit őrző Tájházat. Azóta 
minden évben megülik a 
batyus jellegű Erzsébet-bált. 
– Ezt mindig a táncosok szer-
vezik, és meg szoktuk hívni 
azokat is, akik már kinőt-
tek a csoportból. Nagyon jó 
hangulatú bálok ezek, sokat 
szoktunk játszani. Például 
olyanokat, hogy a régi és az 
új táncosok felállnak sorba 
egymással szemben, és ver-
senyt járnak egy-egy táncot. 
Vagy olyat is játszunk, hogy 
egy újabb és egy régebbi pár 
eljár egy-egy rigmust a hét-
félésből. Az ügyesebbek min-
dig jutalmat kapnak, akinek 
gyengébben megy a tánc, az 
büntetést. Például meg kell 
csókolnia ezt vagy azt, vagy 
be kell bújniuk az asztal alá, 
meg ilyenek – meséli Szabó 
Juliánna. Az Erzsébet-bál 
után gyakorlatilag leállnak a 
mulatozások a faluban. Kata-
lin-bált ritkán szerveznek, s 
Szent Andrással már megjön 
a karácsonyi böjt. 

 Böjtidőben szerdán és 
pénteken húsmentes napot 
tartanak. Reggelente fő fo-
gás lesz a túrós puliszka, ami 
disznóvágás táján sült hurká-
val társul. A fő étkezésekhez 
főleg krumplit, paszulyt főz-
nek ilyenkor. 

Folytatása a IV. oldalon
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Folytatás a III. oldalról

TÉLI ÜNNEPKÖR
Disznótoros

A Mikulás-járás szintén 
hagyomány a faluban. A 
gyermekek nagy izgalommal 
várják az ünnepet, gondo-
san kitakarítják cipőiket és 
lesik a Mikulást. A jelenlegi 
plébános már sok esztende-
je minden alkalommal fel-
kér két-három férfiembert, 
hogy Mikulásnak öltözve 
járják végig a falut, és osz-
szanak ajándékokat. Apró 
meglepetés szokott lenni, de 
a gyerekek nagyon örülnek, a 
kisebbek verssel is készülnek, 
ha netalán azt kérne tőlük 
cserébe a Mikulás. A szülők-
től, nagyszülőktől is kapnak 
mindig valamit. A dió és alma 
kötelezően bekerül a cipőcs-
kékbe, úgyszintén a virgács 
is. – Nem adunk pénzt cifra 
nyomorúságra, a virgácsot itt 
vágjuk a faluban, faluszélen. 
A gyermekek azt is várják az 
ajándék mellé. 

Nagy élmény az aprósá-
gok számára a disznóvágás, 
disznótoros vacsora is. Ez a 
szokás ma is elevenen él a fa-
luban, szinte minden család 
tart disznót, amit karácsony 
előtt szoktak levágni. Régen 
még szalmával perzselték, s 
az a nagy tűz igen emléke-
zetes élmény volt a gyerme-
keknek. Ma már gázégővel 
történik a perzselés, de így 
is nagy az öröm. Persze sok 
a munka is. Ilyenkor össze-
gyűl a nagyobb család, komák 
is segítenek. Reggel hatkor 
szokták leszúrni az állatot, 
s elkezdődik a feldolgozása: 
sonka, szalonna, kolbász, má-
jas, véres  hurka, disznófősajt, 
tepertő készül belőle. Déltájra 
el szoktunk készíteni egy da-
rab húst máléval, de ezt csak 
olyan kutyafuttában fogyaszt-
ják el. Este aztán megüljük a 
disznótort: kolbászt sütünk, 
s krumplival, tormás piros 
céklával fogyasztjuk. Ilyenkor 
már mindenki fáradt és ráér, 
hosszan eltartanak a disznó-
toros vacsorák – meséli Szabó 
Juliánna. Régen az asszonyok 
a friss hájból el is készítették 
az első adag hájast estére. Ma 
már inkább félreteszik, és ka-
rácsonyra, illetve szilveszter-
re sütnek hájastésztát. 

Advent idején Csernake-
resztúron minden reggel fél 
hétkor tartják meg a hajnali 
szentmisét, rorátét. Régen 
reggel hatkor kezdődött, em-
lékszem, nagyanyám nagy 
hóban vezetett minket vi-
harlámpással a templomba. 
Manapság egy kicsit később 
van, s a kisgyerekek nem na-
gyon jönnek, de azért, aki te-
heti felnőtt, ott van a hajnali 
szentmisén – mesélik.

Külön eseménye az ad-
ventnek a Szent Család- já-
rás. Karácsony előtt kilenc 
nappal egy-egy kisebb közös-
ség (család, baráti kör) tagjai 
elkezdik látogatni egymást a 
Szent Család képével, mint-
egy jelképezve a két évezred-
del ezelőtt történteket. Min-
den este másnál száll meg 
a Szent Család. A látogatók 
énekelnek, imádkoznak, a 
háziak egyszerű étkekkel lát-
ják vendégül őket. 

A karácsony előtti napok-
ban ismét felgyorsul az élet 
a konyha táján. A háziasszo-

nyok sütnek-főznek: készül 
a húsleves, sültek, galuska és 
sütemények. Szenvedejestén 
a nagyobbacska gyermekek 
(12-13 éves korig) énekel-
ni járnak az ismerősökhöz, 
szomszédokhoz, rokonokhoz. 
Karácsonyi dalokat adnak 
elő, leginkább a Menn�ből 
az angyalt és a Leszállt az 
ég dicső királ�a kezdetű éne-
ket, amiért almát, diót, sza-
loncukrot kapnak cserébe. A 
családok közben feldíszítik a 
karácsonyfát, mai napig sok-
felé gyújtanak gyertyát, és al-
mát, festett diót is aggatnak a 
fára. A család együtt várja az 
angyalt, majd csomagbontás 
után gyors vacsora van, mert 
mindenkinek mennie kell az 
éjjeli misére. 

Karácsonyi katonajáték – 
„zsidózás”

Az igazi ünnepi étkezés ka-
rácsony első napján délben 
van, ilyenkor újra összegyűl 
a nagy család. Délután már 
gyülekeznek a fiatalok is. A 
lányos házaknál ülnek össze, 
a legények külön készülnek 
az esti katonajátékra. – Ezt a 
szokást, a lányok karácsonyi 
megéneklését még Bukoviná-
ból hoztuk magunkkal. Mai 
napig fennmaradt, és mos-
tanában egyre több érdek-
lődő érkezik ilyenkor a falu-
ba, megnézni a „zsidózás” 
néven is emlegetett szokást. 

A legények két bandába ve-
rődnek, egy fiatalabb és egy 
idősebb csoport van. Egész 
adventben készülnek a kará-
csonyi éneklésre, tanulják a 
szöveget, a dallamot, a sze-
repüket, álarcot készítenek, 
majd karácsony estéjén, ze-
nészek kíséretében keresik fel 
a lányos házakat – mesél a ka-
tonajátékról Szabó Juliánna. 

A zsidózás élő hagyomány 
a szomszédos dévai bukovi-
nai székelytelepen is. Az első, 
1904-ben készült feljegyzé-
sek is innen származnak. A 
katonajáték főszereplője a 
beköszöntő (a hajdani köny-
ves), aki ünnepi jókívánsá-
gokat tolmácsol a házigaz-
dáknak illetve a két katona, 
akik huszárruhába öltözve 
(vagy legalább huszárcsákó-
val a fejükön) egymást túl-
szárnyalva adják elő hazudós 
mondókáikat. A többi fiatal 
„zsidónak” öltözve, azaz kis-
sé ijesztő és rongyos, foltos 
maskarában érkezik a ház-

hoz, ahol megtáncoltatják a 
lányokat, asszonyokat. Külön 
szerepe van a kisasszonynak, 
egy lányruhába öltözött le-
génynek, aki a legmókásabb 
szokott lenni. A lányok persze 
igyekeznek kitalálni, hogy ki 
rejlik a maskara mögött, de 

nem mindig járnak sikerrel. 
A katonajáték szövege sokat 
módosult az évek folyamán.  
Az első Hunyad megyébe 
települt bukovinai székely 
nemzedék szóhasználatában 
még az állt, „amikor Szent 
Istvánnnál Dél-Erdélyben 
voltam”, később a „császár-

ral” helyettesítették állam-
alapító királyunk nevét, ma 
már csak egyszerűen így 
mondják: „amikor a király-
nál...”.  A „zsidók” álruhái is 
tükrözték a korok változását, 
a történelmi, politikai esemé-
nyeket. Eredetileg a „zsidók” 
bundákba, kozsokba öltöz-
tek, de az utóbbi tíz eszten-
dőben volt rendőr, vasutas, 
sőt a bányászmozgolódások 
idején bányászruhába öltö-
zött „zsidó” is. 

A divathullámok a csujo-
gatásokban is megmutatkoz-
nak: a mai csujogatásokban 
már a miniszoknyáé a fősze-
rep. Maguk a szereplők is vál-
toztak, a könyvest beköszön-
tő helyettesíti, az adományo-
kat gyűjtő szamár kimaradt 
a katonajátékból, azonban 
megszaporodtak a katonák, 
mai kifejezéssel élve zsidók. 
Innen ered a katonajáték új 
neve is, a „zsidózás”. 

Érdekes módon ez az el-
nevezés alig három évtizede 

alakult ki, és nem igazán 
lehet rá magyarázatot adni, 
hogy miért keresztelték át 
a karácsonyi katonajátékot. 
Igaz, az utóbbi években egy-
re nagyobb szerepet kapnak 
az álarcba öltözött „zsidók”. 
Régen csak az volt a felada-

tuk, hogy riogassák fel a lá-
nyos házakat, ahol fogadták 
a katonajátékot, és gyűjtsék 
kulacsba a pálinkát, amit 
aztán másnap, a karácsonyi 
bálon jóízűen felhörpintet-
tek. Erre amúgy manapság is 
nagy gondot fordítanak. Van 
egy gyűjtő zsidó, aki azzal 

foglalkozik, hogy tarisznyá-
ba tegye a lányos házaknál 
szerzett italt, süteményt. Ezt 
egy „biztonságos” pincében 
raktározzák, s ünnep másod-
napján ez kerül az asztalra a 
karácsonyi bálon. 

A katonajáték alkalmával 
Keresztúron az Istvánokat is 
megéneklik, az Íme eg�kor 
Szent István kezdetű dallal. 

Csernakeresztúron külön-
leges tartozéka a katonajá-
téknak, hogy pontban éjfél-
kor a legények kimennek a 
temetőbe megénekelni a fi-
atalon elhunyt leányokat is. 
– Ezt a szokást mai napig be-
tartják, és minden karácsony 
estén megszakítják a házról 
házra járást, és pontban éj-
félkor felcsendül az ének a 
temetőben. Szinte az egész 
faluban hallani lehet, és pár 
percig mindenki az elhunyt-
jaira gondol – mondja Szabó 
Juliánna. 

Míg karácsony estéjén a 
fiatalok a lányok megének-

lésével vannak elfoglalva, a 
felnőttek is egymást látogat-
ják, karácsonyi énekekkel 
köszöntve a barátokat, roko-
nokat. Ilyenkor is szokás a 
kínálgatás. 

December 28-án, a   pró-
szentek ünnepén aztán a 

kisebb gyermekek kerülnek 
a figyelem központjába. A 
legénykék már kora reggel le-
vágják a fűzfavesszőt, amivel 
a délelőtt folyamán elmennek 
a lányokhoz aprószentekezni, 
azaz megpaskolni őket jókí-
vánságok kíséretében. Ezek 
szövege szintén állandó vál-

tozásban van, együtt halad a 
világgal. Régen a felnőttek, 
férfiak, apák is vesszőt vág-
tak, megfonták, és megapró-
szentekezték a leánygyerme-
keiket. Manapság ez az ün-
nep már inkább a legénykéké. 

Az év utolsó napján délig 
tart a sütés-főzés, ilyenkor 
fő a kocsonya, a lencse, sül 
a disznó, a pénzes hal. Ma-
jorságot semmiképp sem 
szabad fogyasztani, mert az 
hátra kapar. A disznó viszont 
előre túr, haladást hoz, a hal 
és a lencse pedig gazdagsá-
got, bőséget. Este elmennek 
a hálaadó szentmisére, majd 
elköltik a szilveszteri vacso-
rát. Éjfélkor szokás vissza-
térni a templomba egy rövid 
imára. Reggel aztán újévkö-
szöntők ébresztik a túl soká 
lustálkodókat. Többnyire 
gyermekek jönnek, de csalá-
dok is látogatják egymást. A 
gyermekek jókívánságaiért 
pénzbeli fizetség is jár, meg 
persze néhány szaloncukor. A 

karácsonyfákon lévő szalon-
cukrot amúgy csak házszen-
telés után szabad megkóstol-
ni. Fontos tartozéka még az 
újévnek, hogy kizárólag férfi 
lépheti át először a küszöböt, 
az asszony szerencsétlensé-
get hoz.  

Modern guzsalyas
Az új esztendő másodnap-

ján kezdődik el Csernake-
resztúron a házszentelés. – 
Amint kiteszi a lábát a pap, 
beköszönt a farsang – mond-
ja tréfásan Szabó Juliánna. 
Farsangi időszakban sok a 
mulatság, manapság is gyak-
ran járnak össze az emberek. 
A régi guzsalyas kiment a 
divatból, mióta nincs fonni 
való gyapjú meg kender, de 
az asszonyok mostanában is 
összeülnek kézimunkázni. Ez 
egyfajta modern guzsalyas. 
A hangulat azért a régi, reg-
geltől estig együtt vannak, s 
a háziasszony főtt búzával, 
főtt kukoricával, bikkfagalus-
kával kínálja őket. A bikk-
fagaluska tulajdonképpen 
kukoricakása, körülbelül 
rizsszem nagyságúra őrölt 
terekbúzából készül – ma-
gyarázza a hagyományőrzők 
vezetője. 

Farsang idején volt legin-
kább divatban régen a csisz-
lálás is. Ez gyakorlatilag any-
nyit jelentett, hogy néhány 
baráti család vagy rokonok, 
komák összejöttek egy-egy 
háznál, s mindenki hozott 
valami enni-inni valót, aztán 
együtt eltöltötték a délutánt, 
estét. Manapság ritkábban 
van erre példa. 

Farsangfarkán természete-
sen megrendezik a farsangi 
bált is. Ilyenkor újra a hagyo-
mányőrző tánccsoport viszi a 
prímet. – Farsangban sokat 
szoktunk próbálni, ilyenkor 
inkább ráérünk. S általában 
minden próbára hoz valaki 
valami finomat, fánkot, csö-
rögét, egyéb kelt tésztát. A 
farsangi mulatságon aztán 
bemutatjuk a tudományun-
kat – mondja Szabó Juliánna. 

A farsangot húshagyó ked-
den nagy lakoma zárja. Igazi 
ünnepi menü kerül az asz-
talra töltött tyúkkal, sülttel, 
galuskával. Aztán hamvazó-
szerdával beáll a böjt. Ezen 
a napon csak egyszer szabad 
jóllakni. Ezt ma is sokan be-
tartják. Böjt idején pedig a 
szerda és a péntek a húsmen-
tes nap. Ilyenkor természe-
tesen szünetelnek a mulat-
ságok, lassan elkezdődnek 
a tavaszi munkák a mezőn, 
s húsvét táján újra indul az 
élet a faluban. 

GÁSPÁR-BARRA RÉKA
Köszönet Szabó Juliánnának, 
a Csernakeresztúri Hagyo-
mányőrző Egyesület vezetőjé-
nek az adatközlésért.
Felhasznált irodalom: 
Magyar Néprajzi Lexikon, Aka-
démiai Kiadó – 1977, Bp.
Makkai Endre–Nagy Ödön: 
Adatok a téli néphagyománya-
ink ismeretéhez, Budapest ,1997
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A melléklet megjelenését a
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Az Arad megyei magyar 
településeken élő néphagyo-
mányok között egyedülálló-
nak számít a fazekasvarsándi 

maszkázás. Mert böjt előtti 
furfangos szokások máshol 
is léteznek, de egy ilyen nagy, 
szervezett tömeget megmoz-
gató, az egész településre 
kiterjedő hagyomány csak 
Fazekasvarsándon él. 

Az emberemlékezet óta 
virágzó maszkázás eredetét, 
lebonyolítási módját Man-
guci Erzsébet nyugalmazott 
óvónővel vitattuk meg.

Amint elmondta, a masz-
kázás hagyományára maga 
az 1940-es évekig tud visz-
szatekinteni, az édesapja 
elbeszélései alapján, aki ak-
kor regruta volt. Mivel ez a 
szokás akkor már komoly 

hagyománnyal rendelkezett, 
bizonyára régóta művelték. 
Hogy mióta, maga sem tud-
ja pontosan annak ellenére, 

hogy megpróbált dokumen-
tálódni, idős emberektől is 
érdeklődni, de így is csak az 
1940-es évekig tudott az idő-
ben visszatekinteni. 

Mivel mindig hamvazó-
szerdán tartják, a farsang 
végét, a böjt kezdetét jelenti. 
Régen a regruták szervezték, 
akiket abban az évben soroz-
tak be katonának, akár 25-
30-an is voltak. Manapság 
azonban, amikor kevés gyer-
mek születik, ráadásul már 
nem is sorozzák be őket kato-
nának, összefognak a külön-
böző generációk maszkázni.

Szokás szerint reggel ko-
rán indulnak, a legrosszabb 

ruhákba öltöznek, vékony 
szalagokra vágott vagy tépett 
ruhaanyagokkal díszítik ki 
magukat, álarcot öltenek, 
rossz kalapot tesznek a fe-
jükre, majd kiabálva, nagy 
zajt csapva kergetik a te-
let. Régen a szemüknél és 
a szájuknál kivágott haris-
nyát húztak a fejükre vagy 
bekormozták az arcukat. 
Ugyancsak korommal ken-
ték be a lányok vagy azoknak 
a gazdáknak az arcát, akik a 
látogatáskor nem adtak ne-
kik semmit.

Mert ugye, nem ingyen 
járták a falut. Minden házat 
felkerestek, előttük seperték 
az utcát, majd bementek, 
hogy munkájukért tyúkto-
jást, kolbászt, szalonnát kér-

jenek jutalmul. Ha mégsem 
kaptak semmit, átmentek a 
hátsó udvarba és a tyúk alól 
kivették a tojást. Az ilyen 
csínytevésekért nem illett 
megharagudni, de általában 
mindenki előre elkészítette 
a maszkázók járandóságát.

Ha a maszkázók elégedet-
tek voltak, a ház előtt szépen 
sepregettek, hogy a tavasz, a 
böjt, a megtisztulás időszakát 
jelképezzék. Behívták őket a 
házba, megvendégelték a ha-
gyományos farsangi fánkkal, 
amit vájlingszámra sütöttek 
ilyenkor.

A lányok arcát a móka ked-
véért kormozták be, meghív-
ták őket az esti bálba, ahol 
fúvószenekar szolgáltatta a 
talpalávalót. Mivel 1940-ben, 

amikor Manguci Erzsébet 
édesapja regruta volt, még 
az Essig József Kultúrház 
nem épült meg, a maszka-
bálokat az Arató- vagy a 
Benedek-kocsmákban tar-
tották, vagyis a kocsmá-
rosok szervezték meg. Bál 
előtt átöltöztek, mert az 
egész napos maszkázás alatt 
rongyos jelmezeik alaposan 
bepiszkolódtak, de volt, 
hogy a maszkázók a sok kí-
nálgatás közepette „eláztak” 
kívül-belül. A maszkabálon 
a szülők, vagyis az anyák 
megsütötték az egész napi 
maszkázás alatt begyűlt kol-
bászt, szalonnát és tojást, 
amit közösen elfogyasztot-
tak. Fazekasvarsándon volt 
eset, hogy egy-egy évben 
elmaradt a szüreti bál, a 
maszkázást viszont mindig 
megszervezték.

Manapság kevesebben, 
de töretlenül

Legutóbb mintegy 20-an 
maszkáztak, tizenévesektől 
huszonévesekig. Rendsze-
resen bemennek az óvodá-
ba is, ahol szintén farsangi 
fánkkal szokták várni őket. 
Néhány évvel ezelőtt még 
az iskolaigazgató is fogadta 

őket, manapság azonban az 
új vezetőség nem engedi az 
órákat zavarni.

A maszkázást az egész 
település a magáénak érzi, 
a parókián, a helyi rendőr-
ségen, sőt a községházán 
is rendszeresen fogadják 
őket .  Román családok-
hoz nem mennek, de van, 
amikor barát román fia-
talok is beöltöznek, a ve-
gyes házasságok családjai 
is fogadják őket. A felső 
tagozatos iskolások,  ha 
nem öltöznek be, legalább 
hordják a maszkázók kosa-
rait, amelyekbe az adomá-
nyokat gyűjtik, az ő arcuk 
is be van feketére kenve, 
manapság nem korommal, 
hanem cipőkrémmel.

Torockón is maszkáznak
A Manguci Erzsébet által el-

mondottakat a vendége és ba-
rátnője, az anyaországban élő 
Erdélyi Judit azzal egészíti ki, 
hogy Nagyszénásról – ahol 
lakik – minden évben kirán-
dulást szerveznek a Fehér 
megyei Torockóra, a busó-
járás néven ismert maszká-
zás megtekintése, filmezése, 
fotózása végett. Ott is, a fa-
zekasvarsándi gyakorlathoz 
hasonlóan, jelmezt öltenek, 
felkeresik a családokat. 

Fazekasvarsándon  
új hagyomány teremtődik?

A faluban hagyományte-
remtő szándékkal, a helybeli 
Katica Egyesület tavaly első 
alkalommal szervezte meg a 
település szülötteinek kerek 
évfordulós találkozóját. Az 
összejövetel nagy siker volt a 
tízévenként születettek köré-
ben, ugyanis még 80 évesek is 
örvendhettek az újratalálko-
zásnak. Egy jókora tortával 
mindnyájuknak megünne-
pelték a születésnapját, sőt 
a kerek házassági évforduló-
sokat is felköszöntötték. Idén 
november 21-én, szombaton 
kívánják újra megszervezni 

a kerek évfordulósok talál-
kozóját – mondta el érdek-
lődésünkre Gyurkócza Tün-
de óvónő.

Örvendetes kezdeménye-
zés, hogy a hagyománytisz-
telő fazekasvarsándiak a régi 
maszkázás mellett egy újab-
ból, ugyancsak az egész te-
lepülést, sőt az elszármazot-
takat is megcélzó hagyomá-
nyos rendezvényből, a kerek 
évfordulósok évente meg-
szervezendő találkozójából 
kívánnak hagyományt te-
remteni. A sikerhez viszont 
az is szükséges, hogy a hely-
beliek támogassák, egy em-
berként álljanak a szervezők 
mellé, akiknek sok sikert 
kívánunk!

BALTA JÁNOS

Fazekasvarsándon töretlen a maszkázás hagyománya
A legutóbbi maszkázók csapata, elöl az adományokat tartalmazó kosarakkal

Manguci Erzsébet nyugalmazott óvónő ismertette a fazekasvar-
sándi maszkázás hagyományát

Melléklet

A maszkázókat az óvodában is rendszeresen fogadják, ahol szintén farsangi fánkkal vendégelik meg őket


