
és megtanultam, felszedtem nagy-
mamám, édesanyám mellett, azt nem 
tudom nem tovább adni. Nem is meg-
tanítani kell, mert ösztönösen átjön. 
Amikor megszülettem, és édesanyám 
megérintett, átvettem a tudását. És 
ezt továbbadom, akárhol is leszek” – 
mondja a néprajzkutató.

Az is elhangzik, hogy az asszonyok 
általában „az ember” előtt nem szok-
tak szőni, fonni, mert az nem minősül 
munkának a férfi  szemében. Mert 
az állatoknak enni kell adni, főzni 
kell, takarítani, gyermeket nevelni, a 
varrás, fonás haszontalannak tűnik. 
„Nem érdekli őket, hogy honnan van 
rá pénz, és mikor lesz meg egy-egy 
darab a hozományba. Ilyen alkalmak-
kor, guzsalyasban, csírkötözéskor bol-
dogság van, csevegnek, csivitelnek 
egész nap az asszonyok. Valahogy ezt 
a keserves, bánatos, bús életüket ka-
cagva adják elé.”

A csírkötözés után evés-ivás követ-
kezik – többek között ötszáz galuskát 
(tőtikét) készítettek a vendégeknek, 
nem csak káposzta- , hanem szőlő-, 
torma-, céklalevélbe csavarva. Már jól 
benne vagyunk a délutánba, amikor 
készülődni kezdünk hazafelé. Miután 
elkészült a csír, az asszonyok még ki-
csit mulatoznak magukban, majd a 
férfi ak is lejönnek a házhoz, és kez-
dődhet a közös mulatság. Mi ezt már 
nem várjuk meg, és amint a kapuban 
beszélgetünk még egy kicsit búcsú-
zóul a házigazdánkkal, eszembe jut 
a házból kiszűrődő zsivaj, kacagás 
hallatán, hogy milyen csodálatos, 
amikor egy közösséget összefognak a 
hagyományai, és milyen biztonságot 
adó, amikor a közösség ott áll a tagjai 
mellett az élet nagy fordulóin.
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hogy megtanultam. S mikor nekem is 
ment férjhez a leányom, a nagyobbik, 
akkor nekifogtam és mondtam, én 
teszem fel. Meglátták, hogy teszem s 
mondták, hogy gyere csak nekem is. 
Már van húsz-harminc esztendeje is, 
hogy mind tettem csírt, de most már 
fáj a karom, s aszontam a leányomnak 
s a menyemnek, hogy tanuljátok meg 
tü. Aztán megtanítottam őket es. Ilyen 
szép nyirászák, mint nálunk, nincsen 
majdnem sut. Az egész csángó falu-
ban nincs ilyen szép őtözet, ilyen szép 
népviselet, ilyen különös” – magya-
rázza Tamás Magda.

Azt is elmondja, régen „fekete-ve-
resvel” varrták ki az ingeket, később 
kerültek be a színes virágminták. „Az 
édesanyik varrják, de régebben mi 
varrtuk, nem volt iskola, munkahely, 
nem mentünk szervicsbe, anyánk 
mellett meddig férjhez mentünk, 
együtt dolgoztunk. Vaj ha kellett hús-

vétra egy szép új ing, akkor őjszvel, 
amikor bégyültünk a mezőről, akkor 
kezdtünk egy szép inget, és egész té-
len varrtunk, jártunk esténként guzsa-
lyasba.” Magdó néni arra is rámutat, 
itt mindenki tud énekelni, csoportban 
és külön is, ő maga is sokat énekelt, 
sokfelé járt Nyisztor Ilona csoportjával 
fellépni. „Anyáinktól, nagyanyáinktól 
tanultuk. Elmentek aratni búzát, este 
guzsalyasba, nem volt akkor se tévé, 
se rádió, semmi muzika, egyet beszél-
gettek, elmondta mindenki az esetit, s 
utána kezdtek énekelni. S így megta-
nultuk mi es.” Hogy ez így van, arról 
mi is megbizonyosodhattunk, hiszen 
ahogy telt az idő, gyűltek a csírtincsek 
a vasrúdon, fokozódott a hangulat, és 
a dalok is felcsendültek.

A nyirásza hozománya

Karina férje, István, aki a szüleivel ér-
kezett, elmondja: szülőfalujában, Di-
csőszentmártonban persze nincsenek 
ilyen előkészületek a lakodalom előtt. 
„A vőféllyel van a menyasszonykikérés 
reggel, utána mennek a templomba. 
Mi itt is, és ott is megtartjuk a nagyböjt 
után április végén, május elején, ha a 
vírushelyzet megengedi.” Kiderül, az 
édesanyja (aki maga is beállt a csír-
kötő asszonyok közé dolgozni) és az 
édesapja is először járnak Pusztinán.

A húsvét utáni három vasárnap 
mindegyikén az asszonyok hajnali 
négykor elmennek a menyasszony-
hoz, hogy a pártát feltegyék a fejére.

„Ez többórás munka, amíg fel-
varrják, a rongyokat belevarrják a 
hajamba, a gyöngyös pántlikákat is 
belevarr ják, pénzt tesznek a köze-
pébe. Más falvakban már nincs csír-
kötözés, csak Pusztinán tartják még 
mindig. Minden vasárnap kivágnak 
valamennyit a csírből – így rövidül, 
fogy a leányság is, ahogy közeledünk 
a lakodalom felé –, és ha vendég jön 
a házhoz, a levágott csírdarabokat rá-
szórják a fejére. Az esküvő után pedig 
a koronán maradt csírt is le lehet szed-
ni, a keresztanyák, násznagyok nya-
kába szokták tenni” – ezt már Karina 
magyarázta, miközben bemegyünk 
az egyik szobába, hogy mutassa meg 
a hozományát. A kézzel fűzött színes 
gyöngysorait is szemügyre vesszük, 
azt is megtudjuk, egy menyasszonyra 
rengeteg gyöngyöt szoktak felkötni.

Ingek, karincák, tarisnya, padra 
valók, kendezők sorakoznak a szek-
rényben, gondos és pontos kezek 
munkáját dicsérik. Pusztinán azt 
tartják, amint az anya megszülte a lá-
nyát, onnantól egész életében szőni, 
varrni, fonni fog. És akinek több lá-
nya is van, ott bizony igencsak nehéz 
dolga van az anyának.

„Amiután megszülettem vagy édes-
anyám vett egy gyöngyöt, egy gomo-
lyát, vagy varrt valamit, vagy nagy-
mamám szőtt egy bernicét. Ezeket 
lehetetlen két hónap alatt elkészíteni. 
Ugyanakkor Pusztinán az asszonynak 
nincs arra pénze, hogy vegyen fona-
lat, gyöngyöt, mindig ő kell előkerít-
se valahonnan. Az ember nem tudja, 
hogy honnan kerülnek ezek ki, úgy 
tartják, ez az asszony dolga. Ezért is 
kell ezt szinte egy életen keresztül 
csinálja, mert rögtön a lakodalom 
előtt sem pénze, sem ideje nem lenne 
egyszerre előteremteni. Édesanya is 
mindig félretett egy-egy kicsit. Nagy-
tatám testvére, Magdó néni örökké 
azt mondta, hogy az anya abban a 
percben, ahogy megszülte a leányát, 
tudja azt, hogy mennyi keserűséget 
és mennyi örömöt fog egybe magával 
vinni. Azért keserűség, mert egy lány 
életében sok munka van, sok keserű, 
amit az ember, a férfi  nem tud és nem 
is érdekli, s azért öröm, mert lánya 
van és férjhez adja. De ez a keserű-
ség, bú és öröm egybe van egy lány 
születésénél” – bólogat Karina, majd 
a hímzett menyasszonyingét mutatja, 
amelyet napra pontosan két éve pró-
bált fel először, épp egy guzsalyasban. 
„Egy ilyen elkészítése egy téli munka 
egy asszonynak, mert a menyasszony 
édesanyja varrja meg. Ez a koboros 
ing, a legdíszesebb pusztinai ingünk, 
ezt veszi fel a nyirásza, amikor férj-
hez megy, ezt veszi fel a keresztanya, 
a násznagyné, mikor eskit, ezt veszi 
fel, amikor keresztel valakit, és a min-
ták örökké társadalmi presztízsként 
kerülnek fel.” Hozzáfűzte, amikor 
először vette fel a nyilvánosság előtt 
a menyasszonyinget, az édesanyja 
nagyon izgult, mert, ha egy szem is el 
van vétve a hímzésben, az asszonyok 
észreveszik és megszólják. És mivel 
éjjelente varrt a legtöbbet és guzsa-
lyasokban, mert máskor nem volt idő, 
előfordulhatott volna, hogy „van egy-
két szem megvétve”. Egy ilyen ingnek 
tehát nagy értéke van.

Csírkötözéskor boldogság van

Megcsodáljuk a fejfedőt is, amelyre 
majd jönnek a gyöngyös pántlikák 
és a csír, és amelybe horgolt darabok 
is kerülnek. Ezt is az édesanyja ké-
szítette. „Én mindent megtanultam 
tőle, szőni, varrni, horgolni, nyomta 
a kezembe. Városon élek, egyetemre 
járok, fejlődök a világgal együtt, de 
azt, amit egykor magamba szívtam 
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„Koronája 
megvan a fejé-
re, most a csírt 
felkötözik, és 
vannak nálunk 
az ingek, a 
karinca. De ma 
nem öltözik 
ebbe, húsvét-
ba, amikor 
hamarabb a 
pap kihirdeti. 
Háromszor. S 
aztán negye-
dikszer nuntá-
zik.”

A nőknek jó 
alkalom ez a 
találkozásra, 
kacagásra

Ezúttal 130 csírtincset készítettek a lányok és az asszonyok

Mindenkinek megvan a feladata

kötözés




