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Napjainkban tapasztalhatjuk, hogy a falusi közösség-
ben, de még a rokoni körön belül is gyakran elkülönülnek 
az emberek egymástól. Ezért úgy érezzük, hogy köte-
lességünk megörökíteni, hogyan éltek egy évszázaddal ko-
rábban az emberek a környékbeli székely falvakban.

Hogy milyen volt a régi falusi élet Alsóboldogfalván, 
azt falunk legidősebb emberei adták tudtomra: Balogh Mi-
hály 91 éves, Petre Rozália 94 éves, Török Ida 87 éves, Ke-
lemen Dénes 86 éves, Gagyi Lajos 87 éves. Adatközlőim 
gyerekkorukban személyesen tapasztalhatták a majd egy 
évszázaddal korábbi falusi élet jellegzetességeit, a kor 
szokásait.

Elmondásuk szerint a férfiak és a nők népviseletben 
jártak, saját maguk által készített ruhadarabokat viseltek. A 
vásottabb, kopottabb ruhadarabokat viselő ruhaként hasz-
nálták. Ünnepnapokon a nők szőttes anyagból készített pi-
ros szoknyába, fodrozott nyakú és ujjú fehér ingbe, fekete 
farkasfoggal díszített piros mellénybe öltözve mentek a 
templomba, mulatságokba. A székely ruha elmaradhatatlan 
tartozéka volt a nőknél a hímzett kötény, a férfiaknál a fe-
kete lajbi és a fekete kalap. Vasárnap és ünnepnapokon 
kemény szárú csizmát viseltek télen és nyáron egyaránt. 
Nyáron sem tudott olyan meleg lenni, hogy a székely fér-
fiak ne a vásottabb székely harisnyájukban szántsanak, ves-
senek, kaszáljanak, kapáljanak.

A múlt század elején minden egyes székely faluban szo-
rosabb volt az egymás iránti kötődés. A falusfelek együtt vi-
gadtak, amikor annak volt az ideje. Ha bajban volt valaki, 
együtt búsultak. Ha valakit kár ért, leégett a háza, elégett a 
télire elraktározott takarmánya, azonnal gyűjtést szervez-
tek, újjáépítették a házát, összegyűjtötték a télire való szé-
nát. 

A falu lakói nehéz fizikai munkát kellett végezzenek 
megélhetésükért, mégis vígság, jókedv, vigadozás jel-
lemezte mindennapi életüket. Minden vasárnap délután a 
késő estébe nyúlóan táncmulatságokat szerveztek. A szá-
zad elején a faluban zsidó korcsmárosok voltak. Falunkban 
éppen három létezett, de közülük egyik, egy Herman ne-
vezetű, a korcsma épületét egy szobával toldotta meg, 
amely akkora méretű volt, hogy a falu mulatni akaró ifjú-
sága elfért benne. A leleményes korcsmáros ezzel tönkre-
tette üzlettársait, a másik két zsidó korcsmáros rövidesen 
más faluba költözött.

Farsang idején a falu három részében voltak fonók: Fel-
szegben, Középszerben és Alszegben, külön a lányoknak és 

külön az asszonyoknak. A lányok fonójában minden egyes 
alkalommal a legények is megjelentek, legtöbbször cite-
rával a hónuk alatt. Este 11 óráig fontak, majd a guzsalyokat 
a sarokba állították és elkezdődött a játék (Hogy élsz a pá-
roddal?, Fordulj bolha stb.). De része volt a fonóknak a 
„csillagszámlálás” is, ami azt jelentette, hogy a lány által 
földre ejtett orsót felkapó legénytől az orsót csókkal kellett 
kiváltani, de nem a tömeg előtt, hanem kilépve az ajtón. Vé-
gül a citera hangja mellett éjféléig táncoltak.

Külön ceremóniája volt a lakodalmaknak is. Az ese-
mények a legényes háznál zajlottak, melyekre a vendégeket 
két vőfély hívta meg szalaggal díszített pálcával a ke-
zükben. A következő vendéghívogatót mondták: 

Szerencsés jó napot adjon az Úristen!
Engedelmet kérek, hogy házukba beléptem.
Azt hiszem, tudják, mi járatban vagyok,
Kinek a küldöttje s megbízottja vagyok.
Nagy István testvérünk házasodni készül,
Kinek a számára hívogatni jöttünk.
Kegyelmetek barátságát igazán megnyeri,
Szíveskedjenek hát a menyegzőjére eljönni.
Kéri, a meghívást meg ne vessék,
Személyesen várja, hogy őt megtiszteljék.
Az Isten áldja meg, s vezérelje el
Nagy István házához a legjobb egészséggel.

A lakodalmakba legtöbb 50–70 személyt hívtak meg, 
csak a legközelebbi rokonokat, keresztszülőket, szomszé-
dokat. Nyáron, ha szép idő volt, az udvaron terítettek, a 
csűrkapukat sarkig kitárták, a csűr belsejében volt a meny-
asszonyi asztal megterítve. Ha rossz volt az időjárás, a ház-
ban zajlott le a lakodalom, ez is volt az egyik meghatározó 
oka annak, hogy nem a mai létszámú lakodalmak voltak 
divatban.

Az alábbi mondóka elmondása után a vőlegényes háztól 
elindult a menet a menyasszonyos házhoz:

Tisztelt vendégkoszorú!
Isten szent nevében,
Induljunk el innen, csendes békességben.
Vőlegény urunknak keressük meg párját,
Az Ő drága kincsét, kedves menyasszonyát.
Szerezzünk ma neki öröm boldogságot,
Hozzunk a szívére egy szép gyöngyvirágot.
Először majd Isten hajlékába visszük,
Hol áldás után boldog lesz, úgy hisszük.
Induljunk el innen csendes békességben,

Menjünk a mátkáért a legnagyobb rendben.
E magasztos úton vezéreljen Isten!

A menyasszonyos házhoz érkezve, a kapunál zajló több-
kevesebb mókázás után bekérezkedtek a menyasszonyos 
házhoz. Kikérték a menyasszonyt, majd következett a 
menyasszonyi búcsúztató és a menyasszony búcsúja sűrű 
könnyhullatások között. Ezt követte a templomi esküvő, 
melynek végeztével a templom előtt várakozó, színes 
szalagokkal díszített lovas szekerekre ült a násznép és az új 
párt körbehordozták a faluban. Ennek végeztével a vőle-
gényes házhoz hajtottak, ahol a násznagy e szavakkal adta 
át a menyasszonyt az örömanyának: 

Nagy fáradozásunk nem esett hiába,
Mert egy szép virágot hoztunk be e házba.
Ím, itt a menyasszony, velünk megérkezett,
Tessék, örömanya, fogjon vele kezet!
S ha kedvére való, csókolja is őt meg!

Ezután a vendégek asztalhoz ültek. Az akkori lakodalmi 
ebédnek két fogása volt: a tyúkhúsleves, utána meg a töltött 
káposzta. Kalácson kívül csak a menyasszonyi torta volt di-
vatban, de annyi tortát süttettek, hogy minden vendégnek 
jusson egy-egy szelet. Azért süttették, mert abban az időben 
falvakon a falusi asszonyok nem értettek a tortasütéshez, 
erre a papnékat és a tanítók feleségeit kérték fel. Éjfélkor a 
menyasszonyt felkontyozták. 

Az akkori lakások két helyiségből álltak. Egyik a la-
kószoba volt, s bármilyen kicsi is volt, abban lakott a három 
generáció. Volt még egy nagyobb tisztaszoba, amit „nagy-
háznak” is neveztek. Ebbe a szobába csak ritkán léptek be. 
Itt tartották nyáron a kemény szárú csizmákat a mesterge-
rendára felakasztva, de a megtakarított pénzüket is ide dug-
ták el. Ide ravatalozták fel a halottakat.

Családon belül a családfő szerepét az öregapó töltötte 
be. Ő osztotta ki minden este a másnapi teendőket, de a 
„nannyó” sem adta ki a fakanalat a kezéből, amíg jól bírta 
magát. Mint általában minden székely faluban, Alsóbol-
dogfalván is a birtokrészt a fiúgyermekek örökölték, a lá-
nyok birtokrészét pénzben fizették ki. Ha mégis birtokrészt 
követeltek, kevesebbet kaptak a fiúkénál, de addig nem 
íratták át telekkönyvileg a fiatalasszonyra, ameddig a szü-
lők éltek és meg nem győződtek arról, hogy az új pár egyet-
értésben él, tehát a birtokrész nem marad az esetleg külön-
vált férj tulajdonában (adatközlő: Kelemen Dénes 86 éves).

Amikor „apó és nannyó” annyira megvénültek, átadták 
a háztartást és a mezőgazdasági munkák végzésének irá-
nyítását a fiataloknak, s ők a ház körüli munkákat végezték 
csupán. A nannyók lakást, udvart sepregettek, etették a ba-
romfikat, az apók a meghibásodott mezőgazdasági szer-
számokat javítgatták, s közben jó tanácsokkal látták el a 
fiatalokat. Egyik legfőbb foglalatosságuk az unokákra való 
vigyázás volt.

Gálfalvi Gábor

Papolc Kovászna megyében, Kézdivásárhelytől 26 ki-
lométerre, Zágontól északkeletre fekszik. A faluban nyílt-
szívű és vendégszerető nép lakik, magyarok és románok 
példás békességben. A népességszámlálás adatai szerint a 
falu lakossága 1850-ben 1351 volt (a felekezeti megoszlás: 
248 ortodox, 1053 református, 50 katolikus). 1992-re a 
lélekszám 1321-re módosult (a felekezeti megoszlás: 646 
ortodox, 608 református, 48 katolikus).

Papolcnak nincsenek híressé vált fürdői, gyógy- és 
ásványvizei, nincsenek évezredek történelmét idéző mű-
emlékei, de a hagyományos népi kultúra gazdag világát tár-
ja elénk.

Jelen és elkövetkező lapszámainkban ebből nyújtunk 
ízelítőt.

A mindennapi élet Papolcon: 
ház és ruházat

A hegyvidék ezernyi bája és tájföldrajzi kényszere év-
századokon át meghatározó erővel kényszerítette rá jel-
legzetességeit a székelyek, így Papolc lakóinak életére, 
hétköznapjaira. Nemcsak a gazdálkodás mikéntjét, hanem 
a családi életteret is a maga képére formálta. Ez külsőleg 
leginkább az építkezésben és a ruházkodásban mutatkozott 
meg. A papolci ember fából építkezett, s évszázadokon át a 
maga készítette szőttesekből ruházkodott. 1910-ben a 
népszámlálók által Papolcon talált 672 házból mindössze öt 
épült kőből, téglából, egynek volt kőalapja, egy épült vá-
lyogból, egy sártapasztással, 665 ház pedig fából. Cserép- 
vagy bádogtető 37 épületet fedett, zsúp huszonötöt, zsin-
dely 606 lakást.

A székely családfők többsége értett az építés mes-
terségéhez, s ha építettek, a jó ízlés s a hagyományok sza-
vára hallgatva építettek. A régi székely ház jellegzetessége: 
úgy helyezkedett el az udvarban, hogy nem rúgott ki az 
utcára. A ház és az utca között kis virágoskertet gondoztak a 
háziasszonyok. A ház faboronákból épült, agyagtapasz-
tással kívül-belül, fehérre vagy kékre meszelve. A tetőzet 
széles eresze alatt faoszlopos tornác futott végig. A tornác-
ról tágas konyhába nyílott az ajtó, ez a helyiség egyben 
mindennapi lakószobául is szolgált. A konyhából nyílott a 
kamara, a jobb módú családoknál pedig a középső szoba, 
abból pedig az utca felőli tisztaszoba. Amennyiben két-
szobás volt a ház – és ez volt általánosabb –, úgy népesebb 
család esetében a tisztaszobában több fekvőalkalmatos-
ságot helyeztek el, feladva a hagyományos berendezés sza-
bályait.

Tavasztól őszig az élet fő színtere a nagyházzal szemben 
épült nyári konyha volt. Itt kapott helyet a kenyérsütő ke-
mence. A nyári konyhával épült egybe a gabonás.

A 18. századig a papolci jobbágyság bútorzata kevés és 
egyszerű volt. A lakás berendezését a célszerűség alakította 
ki. A legegyszerűbb bútorféleségeket barkácsolók és falusi 

Régi idők falusi élete

Népi kultúra Népi kultúra

Papolc 
népművészete és népélete

Fotó: Balázs Ödön
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