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Édesanyám ürmösi születésű, nagyszüleim ott élnek. 
Születésem pillanatától életem része Ürmös. Gyakran já-
runk „haza”, ott kereszteltek, ott is konfirmáltam az uni-
tárius templomban. Szeretem ezt a falut, szeretem az ür-
mösieket. Alig voltam négyéves, mikor unokabátyám 
„menyasszony” volt a farsangon, velem lovagolt végig a fa-
lum. Ezért esett választásom egy itteni szokás bemu-
tatására.

Ürmös Délkelet-Erdélyben, Brassó megyében, a Keleti-
Kárpátokhoz tartozó Persányi-hegység napkeleti lábánál 
fekszik. 1642-ben I. Rákóczi György fejedelem adomány-
levelében Ürmöst a Szepességből Erdélybe származó Ma-
urer családnak adományozta. 

Az őslakosságot képező családok székelyek voltak, er-
dőkitermeléssel foglalkoztak. A hagyomány szerint a ha-
tárvédő szerepet betöltő tepői vár védői voltak, majd a tö-
rök-tatár pusztítások elől húzódtak át az erdő másik szélére, 
a mai faluhelyre.

Ürmös szokásrendszerében a székely és a barcasági 
népszokások keverednek. A falusi életforma rohamos áta-
lakulásának következtében az érdekesebb, régi népszo-
kások kivesztek. A ma is élő népszokások közül a kö-
vetkezőket említhetjük meg: óévbúcsúztatás, újévköszön-
tés, farsangjárás, húsvéti locsolás éjjeli zenével, szüreti bál, 
gergelyjárás. Ez a szokás csak itt maradt meg a következő 
formában. 

Szent Gergely ünnepe kezdettől a diákok ünnepe volt. 
830-ban IV. Gergely pápa rendelte el a nap megünneplését, 
I. Szent Gergely pápának, az iskolák, a diákok vé-
dőszentjének a tiszteletére. Március 12-én, Gergely napján 
minden diák páros számú tojást vitt a tanítóknak, taná-
roknak, a lelkészeknek. Cserében a gyerekek pár szem cu-
korkát kaptak. Délután gyerekbált rendeztek, ahová a be-
lépő szintén egy pár tojás volt. A bálnak a neve: Ger-
gelypápa, a bálban a helybéli zenészek zenéltek. A bálba 
kötelező volt és ma is kötelező eljárni az ürmösi táncot, 
melynek menete: lapos csárdás, rendes csárdás, apró csár-
dás vagy ricálás, rózsás csárdás, háromforduló, négylép-
tetű. A bálba a meghívást a falu hirdetője hirdette ki. Há-
romszor belefújt a kürtbe, utána hangosan kiabálta: Fi-
gyelem, figyelem, közhírré tétetik, hogy ma délután négy 
órai kezdettel Gergelypápa lesz az ürmösi kultúrotthonban, 
ahová miden gyereket szeretettel várnak! Zenélnek az 
ürmösi muzsikások. Belépődíj egy pár tojás.

A gergelyjárást 2005-től falujárással elevenítette fel 
Ágoston Margit magyar nyelv- és irodalom szakos tanárnő, 
iskolaigazgató. Ilyenkor a fiatalok a régi népviseletet öltik 
magukra: kefezsinóros muszulyszoknyát, kemény szárú 
patkós csizmát, fekete rojtos hárászkendőt. A lányok haja 
összefonva, színes szalagokkal van átkötve. A fiúk szintén 
székely ruhát viselnek, kalapjuk színes szalaggal van dí-
szítve. Hogy az egész falut végig tudják járni, az iskolában, 
ahonnan indulnak, két csoportra oszlanak. A csoporton be-
lül kiosztják a szerepeket is: a tarisznyás feladata, hogy a 
kapott pénzt összegyűjtse; a „nyársas” két fiú, akik hosszú, 

meghegyezett nyársat visznek, amibe beleszúrják a kapott 
szalonnát, a két „kosaras” az adományozott tojásokat gyűjti 
össze.

A szerepek kiosztása után énekszóval elindulnak a di-
ákok bejárni a falut. Először a szüleikhez, nagyszüleikhez 
kérezkednek be, majd a rokonokhoz. A bekérezkedő fiú 
előre szaladt, és bekiált a kapun: Fogadják-e a gergely-
járást? Ha a válasz az volt, hogy igen, a csoport bement az 
udvarra, ahol terített asztallal várták a diákokat. Ilyenkor az 
egyik diák előreállt, és köszöntötte a ház lakóit:

Gyermeki seregünk, íme, mint látjátok,
Tiszteletet tenni jöve tihozzátok.
Ha boldogon vagytok, azon örvend lelkünk,
Ha szívesen veszik, egyet énekelünk.

Ha a házigazda megengedte, hogy énekeljenek, akkor 
körbeállva éneklik:

Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján,
Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába.
Adjatok szalonnát: Omne dignum leverendum laude,
Hadd csináljunk rántottát: 
Totus kapus de mizerum forum domine.
Adjatok kolbászt: Omne dignum leverendum laude,
Adjatok kakast: Omne dignum leverendum laude,
Hadd kaparjon hét garast!

Az ének után rendszerint a házigazda nyársra húzza a 
szalonnát, és van, hogy mókásan megjegyzi, kenjék be vele 
az iskolát, és akkor a kutyák elhordják azt. A háziasszony 
tojást rak a kosárba és pénzt a tarisznyába. A diákok az ado-
mányokat a következő énekkel hálálják meg:

Áldás, békesség légyen ezen házon
Most és mindenkor, szívemből kívánom.
Gazdájának ne légyen soha semmi gondja,
Fékomadta rossz diákok – rólunk sose mondja!
Hírneve a világot igájába hajtsa,
Az emberkor határáig az Úristen tartsa!
Kedves életpárját is az Úristen éltesse,
Őket együtt minden jóra vezesse, vezesse.
Minden-minden, mit kívánnak, sikerüljön,
Orcájukon mindig boldog mosoly üljön!

Énekük után megkínálják őket. Ilyenkor kapnak pánkót, 
különböző süteményeket, s ha jól el vannak látva, köszö-
netképpen táncra is perdülnek, tréfás énekeket énekelnek:

Elesett a lúd a jégen,
Majd felkel a jövő héten.
Elment a tyúk búcsút járni,
Nem kell aztot visszavárni,
Majd visszajön sülve-főve,
Nem ül többet az üllőre.

Miután végeznek az énekléssel, tánccal, evés-ivással, 
egy diák így búcsúzik:

Köszönjük e háznak szíves indulatját,
Hozzánk megmutatott kegyes akaratját,
Hullassa reátok az ég szent harmatját,
Menjünk el, hagyjuk itt az Úrnak áldását!

Ezután az Áldás, békesség éneklésével elindulnak a 
következő házhoz. Így járják körbe a falut házról házra. Ha 
a kosár megtelt tojással, a nyárs szalonnával, két diák 
visszaviszi ezeket az iskolába, hogy ne kelljen cipelni, és 
legyen hely a következő adományoknak. Az iskolában a ta-
nárok már hozzá is látnak a rántotta készítéséhez, hogy 
mire az éhes diákok visszaérnek, legyen mivel megkínálni 
őket. Miután az egész falut körbejárták, visszamennek az 
iskolába, megszámolják a pénzt. Nagy versengés van, hogy 
melyik csoport gyűjtött többet. Ha a rántotta megsült, 
mindenki asztalhoz ül, és jó kedvvel, jó étvággyal elfo-
gyasztják azt. Délután mindenki részt vesz a Gergelypápán. 

Régen a gergelyjárás során összegyűjtött adományt a 
tanítóknak adták, hogy ezzel is pótolják szerény jövedel-
müket. Ma az adományt az iskola és a diákság javára hasz-
nálják fel.

Ürmös vegyes lakosságú község, ahol együtt élnek 
magyarok, románok, németek, cigányok összetartásban. 
Hagyományőrzésben példamutató közösségnek számít. A 
hagyomány lángja szülőről gyermekre száll. A falu íratlan 
törvényei ma is erősek, az itteni emberek segítenek egy-
máson, éltetik szellemi örökségüket. Én is mindig szere-
tettel és tiszta szívvel megyek Ürmösre, mert otthon érzem 
magam.

Tatár Ágnes Tekla, 
a baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum 

9. osztályos tanulója

Népi kultúra Népi kultúra

Gergelyjárás Ürmösön
(Gergelypápa)

Gergelyjárás

Iskolás gyermekek Gergely-napi (márc. 12.) dramatikus 
jellegű, köszöntő, adománygyűjtő játéka. Az iskolás gyer-
mekek csapatostul házról házra járva verbuválták az isko-
lába a gyerekeket. A katonai toborzás mintájára a szereplők 
gyakran különféle katonai rangokat viseltek, Szent Gergely 
vitézeinek is nevezték őket. A püspököt is meg szokták sze-
mélyesíteni. Sok helyütt leegyszerűsödött, s az egykori sze-
replők közösen énekeltek, csak megkülönböztető öltözé-
kük maradt meg. Maszkjuk jellemző darabjai a csúcsos pa-
pírsüveg és a fakard. A gergelyjárás több szövegből össze-
tett énekének legjellegzetesebb darabja a Szent Gergely 
doktornak, híres tanítónknak az ő napján, Régi szokás sze-
rint, menjünk Isten szerint iskolába... kezdetű ének volt. Az 
énekhez kapcsolódhatott a szereplők tréfás bemutatkozása, 
továbbá jókívánságmondókák stb. A szokás egyik célja az 
adománygyűjtés volt a tanítónak, ki a természetbeni ado-
mányokból (lencse, bab, kolbász, szalonna, tojás) megven-
dégelte a köszöntőket. Az adományok gyűjtését Kosárhor-
dónak, Nyársasnak nevezett szereplők végezték. A szokás 
iskolai ünnepségben gyökerezik, amelyet IV. Gergely pápa 
rendelt el 830-ban I. Szent Gergely tiszteletére. (Magyar 
néprajzi lexikon. II. köt. Bp., 1979. 283.)
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rendelt el 830-ban I. Szent Gergely tiszteletére. (Magyar 
néprajzi lexikon. II. köt. Bp., 1979. 283.)

Ürmös

Az ürmösi unitárius templom
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A Soó Rezső születésének centenáriumára rendezett megemlékezés 2003-ban.
Fotó: dr. Szabó József.

A Soó Rezső emlékét 
őrző emléktáblák. 
Fotó: Balázs Ödön.
Lásd cikkünket 
a 4. oldalon.
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