
N
emrégiben mutat-
tuk be a Liget portá-
lon Fazakas-Tímár 
Karina pusztinai 
néprajzkutatót, és 
az akkori beszélge-

tésünkkor derült ki, hogy fontos ün-
nepség lesz február 6-án a szülőfalu-
jában. Pusztinán ugyanis még mindig 
él a csírkötözés hagyománya. Felkere-
kedtünk hát, és ők szívesen fogadtak.

A fi atalasszony és férje, István az 
ősszel már megtartották a polgári es-
küvőt Csíkszeredában, a járványhely-
zet miatt viszont az egyházi esküvőt 
halasztották. A pusztinai lakodalmat 
azonban sok esemény előzi meg. Mi-
vel épp farsangi időszak van, guzsa-
lyasokat is tartanak a faluban, és ezt 
fonták össze ezúttal a csírkötözéssel.

Készülnek a csírtincsek

Mint kiderül, a csírkötözést avagy 
pártakötözést minden nyirászának 
(menyasszonynak) megtartják a fa-
luban. Többnyire három alkalommal 
veszi fel a menyasszonyi viseletet és 
a hozzá tartozó pártát, régen olyan is 
volt, hogy hatszor-hétszer – tudjuk 
meg az asszonyoktól, akik megérkezé-
sünk után nem sokkal körbeveszik a 
fi atalasszonyt, hogy lemérjék, milyen 
hosszú csírtincseket kell készíteni a 
koronára, amelyet aztán a nyirásza 
fejére illesztenek. 
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A férfiak több-
nyire távol 
maradnak a gu-
zsalyas, csír-
kötözős háztól 
ilyenkor, ez a 
nők találkozási 
helye, mulat-
sága.

Ködös időben indulunk 
útnak Csíkszeredából 
szombat reggel, Moldva is 
egy másabb arcát mutat-
ja, mint amikor legutóbb 
tavasszal jártunk itt. De 
amennyire szomorkás kint 
az idő, a pusztinai Tímár 
család házában annál 
vidámabb a hangulat. Már 
megérkezésünkkor nagy a 
sürgölődés, asszonyok és 
leányok serénykednek a 
házban, és ahogy telik az 
idő, egyre-másra érkeznek 
újabb és újabb vendégek 
a nagy eseményre: Faza-
kas-Tímár Karina lakodal-
mának előkészületeire.

A csírtincsek elkészítése nem túl 
szapora munka, meglehetősen idő-
igényes, szükség is van a sok ügyes 
kézre, hogy a hosszú deszkák két 
végébe ütött szegekre feltekerjék a 
csillogó, vékony szálakat. Ezekből a 
tincsekből mintegy 130 darabot kell 
készíteni, amelyeket a két ajtófélfa 
közé illesztett vasrúdra akasztanak. 
„Régebb volt, amelyiknek vastagabb 
volt a szála, azt bádogból hasították. 
Mondta édesanyám, mikor nyirásza 
volt, ment az úton, szólott a fején. 
Úgy is mondták, táblacsír. Mindig 
ilyen nyüzsgés van ilyenkor. Amikor 
anyámék voltak, csinyálták télben, 
mert nyáron foglaltak voltak a mezei 
munkával. Aztán később nyárba, kint 
az udvaron. Most farsangban kell ezt” 
– magyarázza az egyik asszony. Egy 

másik idős asszony pedig mutatja, 
hogy hogyan kell kötözni a csírt. „Ta-
nuljátok meg, mert Pusztinába még 
eljöttök. Mi csángósan beszélgetünk, 
de érted. Koronája megvan a fejére, 
most a csírt felkötözik, és vannak ná-
lunk az ingek, a karinca. De ma nem 
öltözik ebbe, húsvétba, amikor ha-
marabb a pap kihirdeti. Háromszor. S 
aztán negyedikszer nuntázik. S aztán 
teszi be a járomba a nyakát” – mond-
ja, és mosolyog közben.

Tud-e fonni, szőni 
a fi atalasszony?

Időközben elkészülnek az első csír-
tincsek, a leányok pedig színes fona-
lakkal apró, fényes csokispapírokat 
kötöznek rájuk. „Presztízsnek számít 
a társadalomban, hogy a menyasz-
szonynak mennyi csír van a koszorú-
ján, és milyen vastag a bog, amit a fe-
jére feltesznek. Az asszonyok egy idő 
után nézik, hogy mennyi van még, 
hogy a menyasszony édesanyja ele-
get készített-e elő” – avat be Karina, 
miközben mi az újságíró kollégákkal 
rá-rácsodálkozunk ennek a közös-
ségi eseménynek a különböző moz-
zanataira. De nemcsak a búsanya 
„vizsgázik” ilyenkor, hanem a lánya 
is. Mert ha már guzsalyas, előkerül 
az orsó, és miközben régi története-
ket is felelevenítenek, azt is elmond-
ják, hogy a fi atalok közül már nem 
mindenki tud fonni, nem is tudják, 
„hogy fogják a kezikbe”, csak a tele-
font tudják „hajtani”. És elhangzik a 
kérdés, hogy vajon Karina tud-e? De 
ő kivágja magát, hogy tud fonni is, 
kötni is, varrni is.

„Jó napot! Adja az Isten szerencsés 
órában” – lépnek be az ajtón az újon-
nan jövő asszonyok. A férfi ak több-
nyire távol maradnak a guzsalyas, 
csírkötözős háztól ilyenkor, ez a nők 
találkozási helye, mulatsága. Amúgy 
sem lenne mihez kezdjenek ott az asz-
szonyok között, hiszen csírt nem kö-
tözhetnek, mivel úgy tartják, hogyha 
mégis, „leszakad a füyürűjük”.

Minél szebb, minél díszesebb

Itt mindenkinek megvan a feladata, 
az idős asszonyok a csírkötegekről, 
azaz moszorokról tekerik egy bodza-
fából készült csőre a csírt, hogy le-
gyen ahonnan feltekerni a csírkötőre. 
Gyorsan járnak a kezek, de a nyelvek 
is peregnek. Jó találkozási alkalom 
ez, még egyik a másiktól tanul, még 
számba veszik, hogy ki fog megháza-
sodni a közeljövőben, még elbeszélik 
a falu, a jelen és a régmúlt történése-
it. „Tanuljátok meg, mert ha a bábák 
(ti. öregasszonyok) meghalnak, ti kell 
csináljátok” – mondják a leányok-
nak. Igyekeznek, hogy mire megérke-
zik a „specialista”, az a személy, aki 
felvarrja a koszorúra a csírt, legyen 
meg a célul kitűzött darabszám.

A virágokkal díszített fejkoszorút 
(koronát) is megmutatják, amelyre a 
csír és a gyöngyös szalagok kerülnek. 
„Minél szebb, minél színesebb kell le-
gyen. A kihirdetéskor is összegyűlnek 
a nyirásza házánál az asszonyok, roko-
nyok, inkább az ifj úság, s az, aki teszi. 
Aki még régen tette a csírt nyirászák-
nak, az meghalt. De engem addig 
hívott le vasárnap reggel, hogy gyere 
Magdó segíteni, s én addig láttam, 
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Nagy odafi gyeléssel öltöztetik 
a menyasszonyt az asszonyok

#Pusztina
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