
Dévai székely népszokások 
A Tolna megyei Bukovinai Székely Hagyományőrző Tábor évről-
évre összegyűjti a Magyarországon élő, s az Erdélybe, az 
Aldunavidékére került, egykor Bukovinában élt székelyek fiataljait, 
hogy itt a gondosan megtervezett programú táborban bővítsék is-
mereteiket, erősítsék identitásukat, gazdagodjanak élményben, ér-
zelmekben. A táborban egy-egy hagyományismereti dolgozat a be-
lépő. A sok értékes pályamunkából a következőkben kettőt közlünk, 
az egyiket egy ma is Déván, a „csángótelepen " élő leány, a másikat 
pedig egy onnan is továbbköltözött, szülei révén Bukarestbe került, 
de népét el nem felejtő fiú írta (Szerk.) 

Dévai székely gyermekek játékai 
A gyermekjátékokat és a régi dévai emlékeket édesapám biztatására, az ő segítsé-

gével és irányításával gyűjtöttem. Tizedik osztályos koromban hallottam először 
ezekről a játékokról. Leírtam és megtanultam őket játszani. A nyári vakáció letelte 
után, miután Déváról visszautaztam Bukarestbe, az itteni román barátaimat is meg-
tanítottam néhány játékra. Legjobban a sintérezés tetszett nekik és elnevezték 
„ojnának". Az „ojna" egy román népi labdajáték. 

Főleg azokat a játékokat írtam le, amelyeket ma már nem játszódnak a gyermekek, 
csak apáink, nagyapáink emlékezetében élnek. Legfőbb jellegzetességük az ügyes-
ségi próbatétel: amelyik játékos nem ügyes, nem tud jól szaladni, nem tud célba 
dobni, vagy reggel nem tud korán kelni, hogy a tehenet kihajtsa idejében a legelőre, 
azt társai játékból megbüntetik, vagy kicsúfolják. Az is jellegzetes a dévai gyermekjá-
tékokra, hogy román kifejezéseket is találunk bennük. 

Sintérezés 

A játéktér legtöbb esetben a nagyudvar volt, a nagykaputól a csűrig, vagy ha csűr 
nem volt a „hátsó" kapuig. A játékosok száma nincs meghatározva. Kiszámolással 
megválasztják az „öreg sintért", majd a játékosok vonalba sorakoznak az udvar felső 
részén. A sintér a felsorakozott gyermekekkel szemben áll, két, három lépés távolság-
ról a labdát a soron következő játékos felé dobja, az pedig tenyerével a labdát igyek-
szik minél távolabbra ütni, hogy ideje legyen arra, hogy a kitűzött célig elszaladjon 
úgy, hogy a sintér által megszerzett és az esetleg utána dobott labda ne találja el. A 
soron következő játékos labdaütése után a célba futott játékos igyekszik visszasza-
ladni a labdaütésre várakozók közé, ahol a sor végén foglal helyet. Szerepcsere két 
esetben történhet: ha az elütütt labdát a sintér kifogja, vagy ha az elszaladó játékost 
az utána dobott labda eléri. 

A sintérezés másik változata az „öreg sintérezés", amely abban különbözik az első-
től, hogy a megbukott - a labdával eltalált - játékosok segédkeznek az öreg sintémek 
az elütött labda megszerzésében és a többi labdaütő játékos megbuktatásában. Az 
utoljára maradt játékos miután elütötte a labdát és elszaladt a kitűzött célig, a helyére 
való visszaszaladás úgy történik, hogy az öreg sintér magasba dobja a labdát, ez idő 
alatt a játékos köteles visszaszaladni a helyére. Három próbálkozásra, három labda-
feldobásra van lehetősége. Az utolsó labdaütő megbuktatásával új játék kezdődik. A 
következő menetben az utolsónak megbuktatott labdaütő lesz az öreg sintér. (Zsók 
Árpád, 44 éves, Déva, 1990.) 
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Bigézés 

Kellékek: 10-12 cm hosszú seprűnyél darab, amelynek mindkét vége hegyesre van 
faragva és egy lapocka, amelynek hosszanti oldalai élesre vannak faragva. Két gyer-
mek szokta játszani. Kört rajzolnak a földre, amelynek átmérője kb. egy méter. Meg-
egyezéssel vagy sorshúzással, eldöntik, melyik marad a körben, a körben maradt 
játékos tiszta, sima helyre helyezi a bigét, majd a lapocka élével az egyik végére üt. A 
fölpattanó bigét a lapocka lapjával a játékos messzire elüti. A körön kívüli játékos úgy 
helyezkedik el, hogy az elütött bigét kezével kifoghassa. Ha a bige kifogása sikerült, 
szerepcsere történik. Ha az elütött bigét a körön kívüli játékos nem fogta ki, akkor a 
bigét az esés helyétől a kör felé dobja. Ha a visszadobott bigét a körben lévő játékos 
nem tudja elütni és a bige körbe esik, akkor szerepcsere történik és élőiről kezdődik 
a játék. Ha a visszadobott, vagy visszaütött bige a kör közelébe esik, a körön kívüli 
játékosnak joga van három próbálkozással a bigét a körbe fújni. Ha sikerül, szerep-
csere történik, ha pedig nem, marad az eredeti felállás. (Zsók Béla 52 éves, Déva, 
1991.) 

Klcslbicskázás 

Két fiú játsza, udvaron vagy járdán, ahol a játékhoz szükséges sima felületet talál-
nak. Egy méternél nagyobb átmérőjű kört rajzolnak a földre, amit két egyenlő részre 
osztanak. Egyik rész az egyiké, másik rész a másiké. Sorshúzással eldöntik, ki fog 
először dobni a bicskával. Az első dobó a bicskát játszótársa félkörébe dobja úgy, 
hogy az a hegyével a földbe álljon. A bicska élének irányában vonalat húz a kör széle 
és átlója irányába. így a játszótárs játékfele két részre osztódott, amelyből az egyik 
részt a bicskát dobó játékos a saját területéhez csatolta. Ezután megismétlődött a 
bicska dobása addig, amíg el nem véti a dobást. Szerepcsere történik: 

- ha dobás után a bicska ferdén áll, ekkor lemérték a föld és a bicska nyele közti 
távolságot. Ha ez kevesebb volt mint két ujj vastagsága, a dobást érvénytelenítették; 

- ha a bicska nem állt bele a földbe dobás után; 
- ha a bicska vonalra esett (ilyenkor azt mondták, hogy varga); 
- ha a bicska a dobó területére esett; 
- ha a bicska a körön kívül esett. 
A játék akkor ért véget, ha a győztes társa játékterületét talpalatnyi nagyságnál ki-

sebbre szűkítette le. Általános szabály, hogy a dobónak mindig a saját területéről kell 
dobni a bicskát társa játékterületére. (Szitás József 53 éves, Déva, 1990.) 

Játék homokkal 

Ketten játszódják. Az egyik gyermek homokot merít mind a két kezével, majd a 
homok mennyiségét megmutatja játszótársának és ezt mondja: 

- Ennyi tetű van a fejedben. 
Ezután a maradék homokot feldobja és dobás közben ezt mondja: 
- Ennyit anyád kiszedett. 
Közben a két kezét gyors mozdulattal kifordítja, ujjait összeszorítja, hogy a feldo-

bott homok mennyiségéből minél több a kifordított kézfejekre hulljon. Miután a 
játszótárs tudomásul vette a kézfejeken visszamaradt homokmennyiséget, újból a 
maradék homok feldobása következik, s közben ezt mondja: 

- Ennyi tetű maradt. 
A feldobott maradék homokot a markába fogja ki. Ezután szerepcsere történik. A 

játékosok arra törekednek, hogy a játék végén minél több homok (tetű) maradjon a 
markukban. (Zsók Béla 50 éves, Déva, 1990.) 
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Játék sárral 

Legtöbbször eső után játszották az utcán a ház előtti árokban, vagy a járdán. Min-
den játékos sárból tenyérnyi nagyságú fészekhez hasonlító alakzatot formál magának 
úgy, hogy az oldala vastagabb legyen, mint az alja. Ezután óvatosan egyik kezükbe 
vették a megformált játékdarabot, beleköptek és ezt a mondókát mondták: 

Ptüj, ptüj, ptüj, 
Kukubánye, szarbezánye, 
Enyém legyen a szerencse! 

Vagy: 
Ptüj, ptüj, ptüj. 
Kukuványe, cseteványe, szarbezánye, 
Enyém legyen a szerencse. 

Ezzután a játékdarabot üres részével lefelé fordították és azt erősen a földhöz vág-
ták. Az üres részben besűrített levegő pukkanást hallatva kitört. A lyuk körül keletke-
zett felkunkorodott sarat összegyűjtötték kis gombócokat gyúrva, félretették. Ez volt 
a szerencse. A szerencse sár összegyűjtése a többi játékos ellenőrzésével történt, hogy 
csalás ne történjék. A maradék sárból újból formálták a játéktárgyat és sorban megis-
mételték a dobást. A játék többszöri megismétlése után a szerencsecsomókat össze-
hasonlították. Az volt a győztes, akinek nagyobb csomót sikerült összegyűjtenie. 
(Szitás Erzsébet 63 éves, Déva, 1990.) 

A játék varázsmondókájában van három értelmetlen szó: kukubánye, vagy 
kukuványe, cseteványe, szarbezánye. Ebből a három szóból egynek az értelmét meg 
tudom magyarázni, mert előfordul egy román gyermekmondókában is. Ez a szó: 
szarbezánye, ami annyit jelent: Levesszürcsölő. A mondókában helytelenül van 
kiejtve, de helyesen így hangzik soarbe zeama (szoárbe zeámá). Magyar értelmezése: 
tátottszájú, málészájú. 

Liggászás 

A benevezett játékosok (6-10 fiú) kezükben kihegyezett, vagy élesre faragott végű 
bottal, kartávolságra vonalba felsorakoznak. Minden játékos a helyét kb. 20 cm 
átmérőjű körrel jelöli meg. A felállási vonaltól 10-15 m távolságra botot szúrnak a 
földbe. Ez lesz a célpont. A felállás sorrendjében a játékosok botjaik eldobásával 
igyekeznek a célpontnak felállított botott eltalálni. Elvetés esetén, amíg a játékos az 
elhajított bot után szalad, társai a helyét megjelölő körből minél több földet igyekez-
nek kilopni és elhordani. Az ellopott maréknyi földet minden játékos a saját helyére 
viszi. A célponttól botjával visszaérkező játékos, ha valamely játékostársát nem találja 
a helyén, botját játékostársa körébe teszi vagy megérinti botjával. 

Ezáltal kötelezi a rajtakapott játékost a föld visszaadására. A célbadobást a felállás 
sorrendjében háromszor, négyszer megismétlik. A célbadobás után következik a 
lyukak betömése, majd a játék kiértékelése, vagyis a játékosok „kibenzinozása". 
Közösen felülvizsgálják egymás helyét. Ha valamelyik játékosnak a helyéről annyi 
föld van ellopva, hogy az ellopott föld helyét nem tudja betömni, akkor azt a játékost 
kibenzinozzák: két erősebb fiú - egyik a lábánál, másik a hónalja alatt - megfogja a 
megbüntetett játékost, felemelik és a fenekét háromszor, négyszer a kikapart és 
betömetlenül maradó lyiukba verik, amit a többi játékos nagy élvezettel végignéz, 
esetleg segédkezik a büntetés végrehajtásában. Sorban minden vesztes játékost 
kibenzinoznak. (Szitás József 52 éves, Déva, 1990) 
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Kutyászás 

Ebben a játékban a gyermekcsapat minden tagja részt vehet, ha vállalja a játék me-
netében megnyilvánuló durvaságokat. A játékosok választanak maguk közül egy 
kutyát (önkéntes jelentkező is lehet). Rövid nyelvű ostort szúrnak a földbe, majd az 
ostornyele köré minden játékos zálogot tesz. A zálog tárgya lehet: kabát, zsák, vagy 
kisebb méretű pokróc. A zálog beadása után a „kutya" megfogja az ostor végét, 
utánozva a láncra kötött kutyát, körbe jár és őrzi a zálogokat. A játékosok feladata az, 
hogy visszaszerezzék, visszalopják a leadott tárgyaikat. Lopás közben, ha a kutya 
megérinti valamelyik játékost, szerepcsere történik. Ha pedig valamelyik játékos 
visszaszerezte a zálogát, segíthet társainak a zálog megszerzésében. Miután minden 
játékos visszaszerezte zálogát, kijelölnek egy távolságot (30^40 m), amelyen a kutya 
végig kell szaladjon, közben a többiek a zálogukkal, ütik, verik a szaladó kutyát. Ha a 
kutya szaladás közben elesett, tilos volt az ütlegelés. Azonban ahogy felállt és elkez-
dett újra szaladni, folytatódott az ütlegelés. A kutya célbaérése után új játékot kezd-
tek. (Szitás József 52 éves, Déva, 1990.) 

A Lunka bezárása 

Nyári reggel, a tehenek legelőre (a Lunkába) való elhajtása jó alkalom volt a gyer-
mekeknek a játékra, a szórakozásra. Ki fog utolsónak érkezni, ki zárja be a Lunkát, 
kinek a tehenét „gerezdelik" meg, kinek a tehenére teszik a Lunkát bezáró „kulcsot". 
A későn kelőt, az utolsónak érkezőt érheti ez a szégyen, ez a bosszúság, a többi 
gyermek örömére, akik előkészítik vagy végignézik a megszégyenítő műveletet. 

A Lunkába későn érkező gyermek tehenének „meggerezdelésekor" két, három 
kötelet, vagy tehénkötő láncot összekötöttek úgy, hogy az átérje a mezei utat. Két-két 
gyermek megfogta a kötél két végét és felemelték. Mikor a tehén a kifeszített, fel-
emelt kötél alá érkezett, teljes erejükkel a tehén hátán végighúzták, végig 
„gerezdelték" a kötelet addig, amíg a megijedt állat kiszaladt a kötél alól. 

A későn érkező megszégyenítésének másik módja a kulcs tevés volt. Vékony, haj-
lékony növényi szárakat összefontak, hurkot, „kulcsot" készítettek belőle, amit a 
későn érkező tehén szarvára akasztottak, majd ostoraikkal néhányszor megcsapkod-
ták a tehenet, hogy szaladjon el a hajtó elől. (Szitás József 52 éves, Déva, 1990.) 

Zsók Béla 

Babonás hiedelmek és szokások a dévai Csángó-telepen 
A dévai Csángó-telep történetével kapcsolatosan nagyapám, a 80 éves Csobot Ist-

ván elmondása után ezeket jegyeztem le. Az Új-telep, ahol nagyapám lakik, 1910-ben 
alakult. Ekkor telepedett Dévára Andrásfalváról, Hadikfalvárói, Istensegítsből, Fogadj-
istenből és Józseffalvárói körülbelül 30 család. Minden család szántóföldet és házat 
kapott. Sok éven át kellett törleszteni, visszafizetni a ház és a föld árát. Déván volt 
Régi-telep is, de azt már lebontották, helyére tömbházakat építettek. A két telep 
közösen 1940-ben épített egy szép nagy templomot, de már azt is lakótelepi házak 
veszik körül. 

A régi öregek komolyan vették a babonás hiedelmek varázserejét. A babonák és a 
hiedelmek középpontjában leginkább a ház körüli teendők, a gyermeknevelés és a 
párválasztás áll. Ez érthető is, hiszen régen Bukovinából Dévára települt családokban 
7-13 között volt a gyermekek száma, sőt akadt olyan család is, amelyben 15-20 gyer-
mek született. Igaz, hogy csak a felük maradt életben, vagy még annyi sem. A magzat 
vagy a gyermek elvesztését „Isten akaratának" tekintették gyakran ezt mondták; „Isten 
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szerette és elvette", „Nem e világra való vót" „Megkönyörült az Isten rajta". Az életben 
maradt újszülöttet azonban odaadó gondoskodással óvták és nevelték. Bizonyítja ezt 
az a néhány hiedelem és babonás szokás, amelyek a gyermekágyas anya és az újszü-
lött gyermek „megvédésére" volt hivatott: 

- Az állapotos asszony ne egyék kárba ment marhahúsból, mert a gyermek teste 
lefő. lepállik. Ha mégis evett, akkor elégettek egy csontot, hamuját eltették, hogy a 
születendő gyermek nyakát azzal hintsék be. 

- A gyermekágyas anya a hat hétben borozdán keresztül ne járjon, ne kapáljon, 
mert ragyás lesz a termés. 

- A gyermekágyas anya kútba ne nézzen, vizet kútból ne merítsen, mert elmegy az 
ereje, és bogaras lesz a kút vize. 

- Nem volt szabad a gyermekágyas anya ágya szélére ülni, nehogy a tejét vagy a 
gyermek álmát elvigyék. 

- Az első hat hétben meglátogatott gyermeknek „álmot hagytak". A látogató cérna-
szálat szakított a ruhájából, és azt a pólyára helyezte, majd ezt mondta: „Nem kell se 
álmod, se tejed." 

- A feresztővizet élőfa vagy kapufa tövére volt szabad önteni. 
- Ha napnyugtakor a gyermek elaludt, feje alá ollót tettek, hogy a nap ne 

szentüljön a gyermek fejére. 
- Terhes asszonynak a macskát nem volt szabad megvernie, nehogy szőrös gye-

reke legyen. 
- Ha a gyermeket megigízték, késsel vagy ollóval a padlóra és egy vízzel telt csésze 

aljára keresztet rajzoltak, majd elmondtak egy imádságot háromszor, és három szem 
parazsat dobtak a vízzel telt csészébe. Ha a parazsak a csésze aljára szálltak, akkor a 
gyermek „meg volt igízve". Ez után elmondták háromszor a következő mondókát: 

Szem megnézte, 
Szú megszerette, 
Vigasztaló Szentlélek Úristen 
Vigasztald meg vele. 

Jézus, Mária, 
Vedd ki a rossz lelket belőle. 
Vagy: 
Elindul az igizet, 
Megtaláld Szűz Mária. 
— Hová mész, te igizet ? 
— Menyek Orbánka fejébe. 
— Térj vissza, te igizet, 
mert az anyja tiszta szent 
méhéből szülte. 

Ezután a szenes vízzel megkenték a megigízett gyermek homlokát, lábát, nyakát, 
kezét, majd néhány kortyot megitattak vele. 

Szemverés ellen úgy védekeztek, hogy a kisgyermek homlokát egy kis helyen 
megkormozták, vagy rikító színű szalagot kötöttek a gyermek főkötőjére. 

Ont akkor öntöttek, ha a gyermek megijedt valamitől vagy valakitől. Először a víz-
vetést végezték el, majd egy hüvelyknagyságú ólmot a tűzhelyen megolvasztottak, és 
a vetett vízbe öntötték, ahol különböző alakúra formálódott, és így állapították meg, 
hogy mi okozta a gyermek ijedtségét, a betegségét és fájdalmát. Ha az ón tüskés nyíl 
formájában olvadt meg, ez azt jelentette, hogy a gyermeknek túl sok fájdalma van, és 
ilyenkor orvost hívtak. Az ónöntést többször is megismételték, és közben imádkoz-
tak. 

- Hitték, hogy ha a gyermek napközben tűzzel játszik, éjszaka az ágyba pisilik. 
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- Azt tartották, hogy a kicsigyermeket nem szabad átlépni, mert alacsony termetű 
marad. 

Babonás cselekedetekkel próbálták kifürkészni jövőjüket a fiatalok is. Főleg az 
érdekelte őket, ki lesz az udvarlójuk, milyen ember lesz jövendőbelijük. Ezek a 
hiedelmek általában a naptári év jeles napjaihoz kötődtek. 

- Szilveszter napján a lányok papírdarabokra írták a választott legény nevét. Ezeket 
tésztagaluskába gyúrták, és a fővő vízbe betették. A leghamarabb felszínre került 
gombócból kivették a papírt. Amelyik leány választottja volt ráírva, az megy a legha-
marabb férjhez. 

- A lányok néha tésztagaluskát vagy töltöttkáposztát tettek a földre, amelyiknek a 
galuskáját hamarabb ette meg a kutya, az ment a leghamarabb férjhez. Úgy vélték, 
hogy a többiek abban a sorrendben mennek férjhez, amilyen sorrendben a kutya 
elfogyasztja a galuskákat. 

- A lányok, hogy megtudják, milyen lesz az udvarlójuk vagy a férjük, és mikor 
mennek férjhez, egy elhagyott sövénykerítést keresnek, bekötött szemmel tíz karót 
számolnak meg, s az utolsót szalaggal kötik át. Ha az átkötött karó vastag és bogos, a 
jövendőbeli férj erős és gazdag lesz. Ha pedig egyenes és sima, szelíd és szegény lesz 
a férj. 

- Ha a lány hamar akar férjhezmenni, akkor Vízkereszt napján, a házszentelés al-
kalmával a küszöb alá rejt egy gyűrűt, hogy a pap lépjen át rajta. 

A babonás hiedelmek voltak a házkörüli teendők íratlan szabályai. Csak ezek be-
tartásával volt „biztos" a siker, mind a föld megművelésében, mind az állatok tenyész-
tésében. Néhány adatközlő ma is hisz ezekben a babonákban, és szigorúan betartja a 
hiedelem előírásait bár most nem elsősorban mezőgazdaságból élnek. Főleg az 
asszonyok tartották a következőket: 

- A tojásokat a kotló alá tenni csak kötényből szabad, különben nem kelnek ki a 
csirkék. 

- Kotlót csak hétfőn szabad ültetni, semmi esetre sem újholdkor, mert zápok ma-
radnak a tojások. 

- Rózsahulláskor sem szabad kotlót ültetni, mert a kikelt csirkék elhullanak. 
- Kotló alá csak páratlan számú tojást szabad tenni. Miután fészekbe rakták a tojá-

sokat, keresztet tettek rá, és imádkoztak, hogy a tojások ne maradjanak zápok. Ha 
éppen látogató érkezett kotlóültetéskor, így marasztalták: „Üjj meg nálunk, mert nem 
ül meg a kotlónk." 

- A kikelt csirkéket csak karincába (köténybe), szitába vagy szakajtóba rakva sza-
bad az udvarba kivinni, hogy az ülü ne vigye el őket. 

-Szentelt pimpót (barkát) nem szabad a házba bevinni, mert a kotló nem üli meg a 
tojásokat, vagy a kikelt csirkék elhullanak. 

A csángótelepi asszonyok ma már nem szőnek. De az idős adatközlők még emlé-
keznek arra, hogy szövőtevéskor, azaz a szövőszék felállításakor, azt tartották, hogy 
ha beteges asszonylátogató érkezik, szakadozni fognak a szálak. Az egészséges 
asszonylátogatónak örvendtek, mert tudták, hogy könnyen és hamar elvégzik a 
szövőt. 

Adatközlők 
(Déva) Barna Andrásné V. Babes 34. (57 éves); Csemik Antalné 22 Dec. 195. (65 éves); Csobot Ist-

ván 22 Dec. 189. (80 éves); Gergely Izidorné 22 Decembrie 201. (84 éves); Kásler Gergelyné 22 Dec. 
197. (72 éves); Sebestyén (Cékla) Ambrusné E. Varga 3. (70 éves). Felhsználtam továbbá Sebestyén 
Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig (Szekszárd, 1972) 
című könyvét. 

Kelemen Judit Gabriella 

71 


