
Áldom, magasztalom seregeknek Urát, 
Hogy megadta nékünk ez karácsony napját. 
Buzgó szívemből kívánom kenteknek, 
Hogy a föld zsírjából bovint vehessenek. 
Hogy a mennybe mehessenek, 
Aranykoronát nyerjenek. 
Ezt kívánom kigyelmednek, gazduram! 

Keresztyén halandó, álmodból serkenj fel, 
Miglen megtisztellek köszöntő' versemmel! 
Örvendj jó keresztyén e dicső estének, 
Zengjen ajkaidról hálaadó ének. 

Bethlehemi pásztorok öröménekléssel, 
Ünneplik ez estét víg örvendezéssel. 
Jézus születése nagy isteni jóság, 
Minékünk végtelen, teljes irgalmasság. 

jézus születése nekünk új világot 
Nyitott fel szívünkben s fénnyel 
mennyországod, 
Mint a feljövő nap bíborló sugara, 
Sötétséget űz el tündöklő világa. 

Sokan jövendölték, sokan óhajtották 
jézus születése hajnalát, hogy lássák. 
Fel is derült egyszer, dicsőén ragyogva, 
Mint harmatos virág, mikor ki van nyílva. 

Látszik napkeleten, mint árassza fényét, 
Hívja Betlehembe napkeletnek bölcsét. 
És mely nagy örömmel sietnek a bölcsek, 
Látván a csillagot, mint vezérli őket. 

Látják, miként ragyog az istálló felett, 
Melyben a nagy király szűztől megszületett. 
Megszületett az ég hatalmas királya, 
Kinek istálló volt fényes palotája. 

Emeljétek fel hát ti is fejeteket 
A magas egekre és örvendezzetek. 
Hála legyen a mi mennyei Atyánknak, 
Meg megkegyelmezett a föld lakójának. 

Tótszegi Anna, Bonc és Antal Márton nyo-
mán közreadja 

Boldizsár Zeyk Imre 

Az ember, a természet és a társadalom 
ökonómiája egy moldvai csángó ember 
gondolkodásában* 

Arról kívánok felvillantani néhány képet, hogy miként igyekezett egy moldvai csángó 
gazdálkodó megtalálni a helyét a tájban, a természeti és emberi környezetben. Ez a csángó 
ember Pusztinán élt, és amikor én megismertem már csak két bottal tudott vánszorogni, mert 
fadöntés közben még az 1950-es években megnyomorodott. 

Ha még száz esztendőn át járhatnék Moldvába, a csángómagyarok közé, akkor sem találnék 
olyan emberre, beszélgetőtársra, adatközlőre, mint amilyen a pusztinai Kaszáp István volt. 

Adatközlő!? Milyen keveset érő, semmitmondó kifejezés, mégis milyen gyakran használják 
a néprajzgyűjtők ezt a lélektelen szót. Hiszen nem mondom, akad olyan is, akivel a 
kapcsolatunk valóban csak „adatra" és „közlésre" szorítkozik. Én azonban ott a Szeret, a 
Beszterce és a Tatros vidékének magyar falvaiban elsősorban barátokra, lelki társakra leltem 
gyűjtőútjaim során. Olyanokra, akik megosztották velem a néphagyomány aranyfedezetével 
hitelesített tudásukat, rámbízták gondjaikat, megosztották velem örömüket és bánatukat. 
István bácsi közülük is kiemelkedett bölcsességével, egyéniségének varázsával, a részleteket 
összefogó pillantásával és határozott értékítéletével. Dehogy „adatokat közölt" - bár mindent 
számon tartott. Szemléletemet, gondolkodásmódomat formálta, szellemét sugározta rám, 
titkaiba avatott. 

* Elhangzott 1997. december 7-én, az MTA Munkabizottsága által a 80 éves Timaffy László tiszteletére 
rendezett tudományos felolvasóülésen, Győrben. 
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Ő maga sem szégyellte, hogy mindenkitől igyekezett tanulni. Nemcsak a mezei munka, a 
paraszti gazdálkodás fortélyait leste el mások sikerességéből, vagy éppen kudarcaiból, de 
befogadta példaképeinek gondolatait, világnézetét is. Bizonyság rá, hogy őket idézte 
olykor-olykor, mikor a maga érzéseit akarta kifejezni, azoknak kívánt nyomatékot adni. 

Azt mondja egyszer, mikor a mezei munka szépségéről, lélekemelő voltáról beszélgettünk: 
„Én mikor éjjel n mezőn háltam, s a galatx a fejem alá tettem, azt gondoltam, hogy a mennyországban 
vagyok." S mindjárt feltört egy emlék annak illusztrálására, hogy miért érezhette ő ezt olyan 
csodálatosnak: 

„Megkérdeztem egyszer egy bácsit, egy öreg embert. Eszes ember volt! 
- György bácsi, kend eszes ember, mi tette kendet arra rea, hogy a födmunkát ölelje meg? 
- Te István - aszongya -, szabadabbnak érzem magam. Én a katonaságnál es megállottam lenne, de 

nem szerettem, hogy parancs alatt legyek. A szondáknál2 mester voltam, jó pénzeket kaptam. Ott sein 
szerettem, te! Ezt öleltem meg, mert szabadabbnak kaptam."' 

Ez a „szabadság" természetesen nem szabadosságot, a Kakuk Marci-k könnyelmű világát 
jelentette, hanem azt, hogy a maga uraként kívánt élni, a maga törvényei szerint akart 
dolgozni, ha kellett - robotolni. Pontosan ismerte képességeit, s azt, hogy ezekkel a 
képességekkel mit kell és mit nem szabad csinálnia. 

„Én ilyenekvei nem foglalkoztam, tuggya-e. Én serény ember voltam, örökké oda mentem lenne, ahol 
többet szerejzek. Nem hogy lapáttal szárogassak.4 Inkább egy embernek megfizettem s én tettem azt, mit 
csak én tudtam. Tavasszal szántottam, aztán mentem fuvarozni Konstancába. Amíg a kapa bejött, addig 
Konstancából megtértem. Mikor a kapa elfogyott, esént mentem, s fuvaroskodtam. Mikor béjött a 
kasza... akkor baj volt: kellett kasználni es, takarni es, az asszonynak abban az időben kellett menni 
kendernyi is, de kellett mennünk aratni es. Akkor fogadtam embert." 

A paraszti gazdálkodás rendjének ez a magabiztos áttekintése újra és újra megragadott az 
István bácsival való beszélgetések során. Aki gyűjtött már Moldvában, az tudja, a csángókra 
általában jellemző, hogy a hagyomány régiesebb elemeit ismerhetjük meg tőlük, mint a 
Kárpát-medencén belül élő magyaroktól. De kevesen vannak, akik el tudnak szakadni a 
részletektől, akik rendszerezni tudják ismereteiket. Ezért is volt különösen élvezetes 
számomra az István bácsival való beszélgetés. 

„Tuggya-e, nem volt akkor es jó. Akkor es nem volt jó, mert a gazdaembernek, mikor végzette a kapát, 
akkor béjött... hamarébb a zabkaszálás, melyiket zó'den vágtad le a marháknak. Még nem végezted le, 
máris menny s a virágos kendert szedd ki. Az szaporátlan munka volt: szálanként szedd ki, s a másikat 
se tapodd le, ugye idegent sem tudtál belécsapni.5 Az asszony kellett mennyen oda, az ember kellett 
mennyen takarni.6 Akkor kellett menni hordani. Az még nem fogyott le, jött az a kicsi búza, jött akkor a 
zab, rendbe. Jött a faszujka7 Azt ki kellett szedni, nem tudtad megvárni a törökbúza8 megérjen. Egyik 
munka a másikat érte. 

Csudálkozom én most, hogy nezem: van egy Ijányom, igaz, hogy a közgazdálkodásban9 es dolgozik, s 
az ura állásban van. 14 rudacskájuk van,10 s úgy megöli magát. Hát akkor azt a sok fődet, hogy tudtuk 
mi megdolgozni? Hét-nyolc hektárt..." 

Az igazán eredményes gazdálkodást természetesen akkor sem az jelentette, ha valaki 
időben elvetett, betakarított, hanem ha a jövedelmet forgatni tudta, s a birtokot gyarapította. 
Kaszáp István ennek is mestere volt. Visszaemlékezéseiben nem is az eredmény mértéke 

10 

1 hantot 
~ olajkutaknál 
3 találtam 
4 kézicséplés, nyomtatás után széllel szemben szórták a szemet és a polyvát, hogy a kettőt 

elválasszák. Itt a nem különösebb szellemi erőfeszítést igénylő munkát jelképezi. 
5 beleengedni 
0 szénát gyűjteni 
7 bab 
8 kukorica 
" közös gazdaságban 

10 kb. 500 négyszögöl 

3 

5 

6 

8 
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ragadja meg az embert, hanem a stratégia átgondoltsága. Mutatja ezt, ahogy 40-50 esztendő 
múlva is pontosan vissza tud rá emlékezni. 

11 12 
„Hamarébb, amikor még rekut katona voltam, hazajöttem a nyári koncsétba, s egy szomszédom itt 

adott el három rudat ne... idebé a Fenekbe. Én azt a három rudat megvettem. A szomszédom egy szegén 
ember vót, s atta el. S én nem engettem másnak aggya, itt volt mellettem, megvettem. Aztán még egy 
nyomorúságban megszorult hejzám jött mindcsak, aszontn hogy béáll nekem. " Reavett, hogy esztenát 
csinyájjak, s akkor még adott egy rudat,14 s lett négy rúd. Aztán kimnradott az út mellé, de még 
maradott négy rúdra, s akkor azt es megvettem. Mikor azt es megvettem, esztendőre itt elbontottam a 
házat, levittem, s oda formáltam egy központot. A nagy házat innét levittem, de az istálló ittmaradott, 
mint egy telin. ' Akkor én lementem a központba, ott korcsmát nyitottam, s ott laktam 25 esztendőt." 

A „birtok" építésének fontos stratégiai eleme volt, hogy az apránként vásárolt területek 
lehetőleg egymás mellett legyenek. így egy-egy földdarabka a vevőként jelentkező szomszéd 
számára sokkal nagyobb értéket jelentett, mint másnak. A földszerzés azonban nem volt 
könnyű, hiszen kevés volt belőle. Okkal-móddal, sokszor csavaros eljárásokkal azonban szert 
lehetett tenni egy-egy darabra. Eközben a maga teljes józanságával érvényesült a gazdasági 
élet minden törvényszerűsége. István bácsi ezt is pontosan érzékelte, hiszen ezek szerint 
kellett élnie. 

„Volt egy szegény bácsi, elment a faluból. Szegény ember volt s volt neki egy lánya. Az férjhez ment 
vót egy erdészhez, s őes elment a leánya után. S azt mondtam neki: Péter bá, ne menjen el, met kend 
szegény ember. Ne adja el a házacskáját. Met ebben n faluban azt mondták vót, hogy n szegény ember n 
nagygazda faluban megél. Met kap pénzvei, kap pénz nélkül; ha munka kell, knp munkát, ahová menjen 
munkálni. Ha kend elmegy oda Rikityénbe, ottagyon kend honnat kap egy lejt? Ottan elvész étlen. 

Ott van egy darabocska surina} nzt kend ndja el. Ne nekem ndjn, hogy azt mondja, én azétt mondom. 
Adja el. Me az kendnek nem gazdaság, nz kendnek szegénység. Me lássn-e, hogy még n csokánnyáétt17 

sem száncsák meg. Hn tavasszal nincsen pénze, akkor én nzt mondom: én megszántom Péter bá, de a 
csokánnyáétt nem szántom meg. De ha kend jön öt napszámot a nyáron kapálni, akkor én kendnek 
megszántom a darabját. 

S akkor nem kizsákmányoltam azt az embert?" 
Pusztina - többségében szorgalmas lakosságú, de kishatárú település - megélhetésében 

fokozott szerepet kapott az árutermelés. Allatokat, terményt vittek piacra, s adtak el az 
idelátogató kereskedőknek, a mezőgazdaság szempontjából holt időben pedig vesszőkosarat 
fontak, s azzal járták a piacokat. A század elején még jelentős volt a fazekasság is. Föld 
azonban kevés volt, ezért - mint minden egészséges közösség - rajokat bocsátott ki magából, 
közelebbi és távolabbi vidékekre. így az otthonmaradottaknak is volt reményük arra, hogy 
földhöz juthatnak. Kaszáp István természetesen azok között volt, akik a leghamarabb 
fölismerték ezt a lehetőséget. 

„22 dnrnb földet vettem. Adtnm el két ökröt, s vettem egy dnrnb földet. Kénlódtam a tehenekvei, amíg 
másokat neveltem. Mikor két jó lovat szereztem, hogy a kapumat rontották le, akkor adtam el jó pénzért 
őket, s vettem rossz csikót, akkor neveltein másokat, s úgy...úgy... 

18 
Többnyire mind mentek el, s szálltak el a szegénységtől. Egy vérém elment Himiusbn bé lakni, azt 

mondta, ott jobb földek vannak, s ott 10 prezsina annyit ér, mint 30. S itt eladta, mondta nem adja 
idegennek, ha én megveszem. Megvettem tőle. S melyik magyarföldre elment, mind csak úgy..." 

Kaszáp István személyiségének teljességéhez tartozik, hogy nem rabszolgaként dolgozott. 
Képességei lehetővé tették, hogy ne legyen más szolgája, egyénisége pedig hozzásegítette, 
hogy ne legyen a maga munkájának a rabja sem. Örömét lelte a kemény fizikai munkában is, 

11 újonc, regruta 
~ szabadságra 

13 elszegődik hozzám 
14 36 négyszögöl 
15 szállás 
16 szántóföld 
17 kukoricaszárért 
18 rokonom 
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büszkén mesélte, hogy a munkák összetorlódása idején hétszámra éjszaka is kaszált, de az 
jelentette az igazi boldogságot számára, ha az eszével tudott elérni valamit. 

Bolondja volt a lónak: meglátta bennük a praktikusság mellett a szépet is. Se szeri se száma 
a lovaival kapcsolatos emlékezéseknek. Talán a legjellemzőbb az, amelyik mutatja: akár-
mennyire is kedvét lelte egy-egy pár lóban, kitűzött és mindenekelőtt való céljaiért, a birtok 
gyarapításáért, még azoktól is meg tudott válni, ha úgy hozta a sors. De - mint mindennek -
annak is megadta a módját. 

„Télbe, hogy jártnm n fnluk közt, hát megkoptam Grigorénban egy csitkót}9 De egy olyan csitkót 
kaptam meg, hogy amikor hoztam haza, hát én fogtam a kötőféken, s táncolt, rángatott, hogy a kalap a 
fejemből kiszökött. Nem tudtam a kalapot felvenni, me ha elcsaptam lenne félkézvei, hogy vegyem fel a 
kalapot, akkor elszalasztottam lame. Olyan csitkót vettem. Hazahoztam, de miesinájjak, még kéne egyet 
vegyek. El kell adnom akkor a tehenyemet... me fínőm kettővót. 

Eladtam az ünői, s akkor innét a szomszéd faluból az esyik ember vett s nevelt egy csitkót, hogy a fia 
csináljon katonaságot... annak azt mondták esztámbás.2 S az olá azért vette vót a csitkót a fiának. De 
erőst talált az enyémvel, mind a kettő pisztenóg21 volt. Mondtam a bácsinak, add el a csitkót, 
megveszem, nekem egy ilyen van. Mit aggyak érte? Aszongya nem adja el a lovat, me a fiának akarja 
felnevelni, hogy a fia csinálja lóhátán a katonaságot. 

Én elmentem - pénztáros vótam - a néptanácsához. Mikor este hazajövök azt mondja a feleségem: 
idejárt egy bácsi, azt mondta, mondjam meg neked, hogy ha acc 800 lej párát22 s megveszel [neki] egy 
bácsitól egy asztag szalmát, akkor a csitkót nekedadja. Hát a társát 2000 frankon23 vettem, s emmég 
ugyan jobb vót. Megyek egy bácsihoz s mondom: 

- János bá, elaggya-e a szalmát? 
- Eladom te. 
- Mit aggyak érte? 
- 800frankot. 
Kivettem a 800frankot, megfizettem a szalmát s megyek ki. A bácsinak mondom: 
- No, ideadod-e a csitkót? 
-Na- aszongya - megszorultam, sok n marhám, nincsen kostom,24 s ha megveszed Joan Sípostól a... 
- Megvettem, s ne a 800frank, me így mondtad a feleségemnek. 
- Vedd a csitkót. 
Vettem a csitkót s 1600-al elhoztam, s a másikat vettem vót 2000-rel. 400frankot nyertem. De olyan 

két csitkót csináltam! Igaz aztán zaboztam őket, nem jártattam, met én nem fuvaroskodtam vélik. 
Tavasszal kiheréltem - mind a kettő armaszár25 vót - , s olyan két csitkót csináltam, hogy nem tuttam 
felülni a szekerre, míg a feleségem meg nem fogta a kötőfékszárat. Megfogta, akkor én felültem, 
megfogtam a gyeplőket. Akkor mondtam: 

- Állj félre asszony s nyisd ki a kapukat! 
Hol megheréltem aszonták, csak nagy terűre ne tegyem. Há nagyok votak, két esztendős felesek vótak, 

csak őszön lettek három esztendősök s e vót tavasszal. Azt mondta az aki herélte, hogy minél jobban 
hordozom, annál jobb. Ne haggyam el, hogy megmeredjenek. Nappal szántottam s éjjel legeltettem. 
Szerdán megheréltettein, s úgy hordoztam szombaton estig, aztán három napra levettem a kelusokat, 
azokat az izéket, amivel megcsíptették, hogy az inak száradjanak le. Szántottam vélik s kapáltain. 
Mentem velük a búcsúra... cifraságnak csak, arra használtam. Szénámat is béhordtam velük, de még 
keccer is feldőtöttek, me futták el. 

S akkor még kaptam egy darab fődet s a csitkókat el kellett adni afődér. Idetalált egy tanító... me a híre 
elment, hogy én mit kockárkodom26 s eljött. 

19 csikót 
20 Lóval való katonai szolgálat, amikor a ruha, a ló és a nyereg is a sajátja volt. 
21 kesely 
22 . . pénzt 
23 régiesen franknak nevezték a lejt 
"4 kosztom, takarmányom 
' csődör 

2<' szélhámoskodom (cojcar, román) 
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Kivettem a szekerbe, egyiket köttem egyik felől a másikat másik felől, de örökké szöktek keresztül egyik 
a másikhoz, marakodtak. Aszongya: 

-Hámba mennek-e? 
-Igen. 
- S jól húznak-e? 
-Jól. 
- S meg lehetne-e lássuk? 
- Meg, hogyne. 
Felhámoltunk s mentünk. Hágóra megakasztottuk a szekeret, megnezegette, kioldotta ezt a kereket, 

megakasztotta a másikat, hogy lássuk melyik fog jobban. Azok úgy húztak, mint az ökör, nem voltak 
elrontva. 

No, megnézegette s kérd engemet: 
- Kaszáp bácsi, mit kérsz értük? 
- 7000 lejt. 
- Azt adok! 
Erőst megszerette, igaz szeretnivalók is vótak s három esztendősek. S azt mondja: hetet adok, de 

mondd meg van-e valami hibáik? 
Mondom: van! Az a hibáik van, hogy mikor nincsenek hámban, olyan csendesek, mint egy tehén. 

Mikor béhámoltad, a gyeplőt ne csapd el. Mikor a gyeplőt elcsapod, tudd meg, akkor nincsenek. 
Elfutnak, s téged otthagynak. Na, mondom, úgy szeresd, hogy ne mondd, hogy nem mondtam meg: a 
gyeplőt ne csapd el, mikor béhámoltad. Mikor künn vannak, akkor játszódnak, táncolnak, nem marnak, 
nem rúgnak, megállnak, csendesek. 

Aztán még vettem lovakat s fuvaroskodtam Konstancába." 
Kaszáp István értékrendjében fő helyet a teljesítmény elismerése jelentette, akár lóról volt 

szó, akár önmagáról. Színes egyéniségéhez azonban az is hozzátartozott, hogy nemcsak 
többet és főleg eredményesebben dolgozott másoknál, de élni is tudott a megszerzett javakkal. 
Még nyomorékká válva is kiegyensúlyozott, derűs lelkű emberként ismertem. Történeteiben 
mindig fölvillant a humor bölcsessége. „Az értelmes [vagyis az értelemmel végzett] munka -
mondta egyszer - , jobban fogyajsza az embert, mint a mezei munka. Mint tátám mesézte: megy a 
kocsiba a bojér,28 s látja, hogy egy bácsi kaszál. Héjj - mondja a kocsisnak -, be jó ennek. Fendegel s 
mendegel; de jaj nekem, mert ráz a szeker." 

Máskor azt kérdeztem tőle: miként őrizték meg a szőlőt a madaraktól? „Sehogyan", hangzott 
a válasz, „mert a madarak, csak az őrészüket eszik meg, s nem a miénket." 

István bácsi arra is megtanított, hogy mi ennek a bölcs, lelki kiegyensúlyozottságának a 
titka. Az olyan ember nagyvonalúsága, aki tud örülni minden eredménynek, szerzeménynek, 
de tud veszíteni is! A kudarc, a veszteség nem töri össze, túl tudja magát tenni rajta. Erre is 
megvolt a példabeszéd: „A cigány őrzötte a diót, de a csókák elvitték. Egy csóka felragadott egy diót, 
s a cigány: hiiss... hiiss... hiiss..., amíg az átal nem ment a vízen. Miután a csóka átalment a vízen, 
aszongya: imrná legyen az édesapám lelkéért." 

„Hogy akkor se maraggyon jába!29 Tuggya-e?" 
Ez a „semmi se essen hiába" elvű bölcsesség segíthetett neki abban, hogy derűs lélekkel 

viselje testi elesettségét. 
„Megegyeztem mindenvei, tuggya-e. De nincs egésségem, s ez nagy hiba. Nagy, nagy, nagy. ImmA 

most megbocsásson maga es, megbocsásson az Isten es. Még úgy sem vagyok, hogy várjam a halálomat... 
nem halok meg... nem halok meg. A szivart30 elhaltam, a pálinkát elhattam, a bort nem hagyom el. Ha 
meghalok sem hagyom el. Ha meghalok, meghalok egy pohár borral a kezemben. 

Ennek a bölcs csángó öregembernek az emlékét felidézve köszöntöm ünnepeltünket, az 
ugyancsak bölcs, ha nem is éppen öreg, mindössze 80 esztendős Timaffy Lászlót. 

Halász Péter 
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' cigarettat 

40 


