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Szűkre szabott mulatozás
Farsangtemetés: koronavírusos gyászbeszéddel temették el a nagybőgőt
• A tavalyi Hargita 
megyei farsangbú-
csúztató helyszínén, 
Gyergyószárhegyen 
idén is összegyűltek 
a hagyományőrzők – 
helyi szokás szerint 
egy nagybőgőt „te-
mettek el” szombaton. 
Idén a járványhelyzet 
miatt nem egy köz-
ponti helyszíne van a 
megyei rendezvény-
nek, hanem tizenhá-
rom településen külön 
tartják meg a farsang-
búcsúztatást.

B A R A B Á S  O R S O L Y A

A gyergyószárhegyi farsang-
temetés kiállításmegnyitó-
val kezdődött: a Gyergyói 

Fotóklub tavaly februári fotótáborá-
nak résztvevői által a farsangteme-
tésről készített képeket tekinthették 
meg az érdeklődők. „Legalább ké-
pekben tudjuk visszaadni azokat az 
emlékeket, amiket tavaly gyűjtöt-
tünk” – fogalmazta meg Danguly 
Ervin, Gyergyószárhegy polgár-
mestere, aki azt kívánta, hogy jövő 
ilyenkorra ugyanannyian gyűlje-
nek össze a községben, mint tavaly, 
és erőben, egészségben élhessük 
meg ezt az eseményt. A kiállításon 
Buslig Barna, Elekes Károly, Erős 
Zoltán Levente, Hadnagy László, 
Lukács Géza, Mincsor Tamás, Sza-
bó Csaba, Fekete Réka, Borbély 

Bartis Árpád, Incze Szabolcs, Min-
csor Szabolcs, Munzlinger Noémi, 
Munzlinger Attila és Suciu Cristian 
farsangi fotói tekinthetők meg.

Búcsú a mulatozástól

Napsütéses, de szeles és hideg idő-
ben, mínusz 15 Celsius-fokban te-
mették el a telet a Gyergyószárhegyi 
Polgármesteri Hivatal előtti téren. 
Az 1990-es évek elején felelevenített 
népszokás szerint a községben egy 
nagybőgőt temetnek el ilyenkor. A 
hangszer eltemetése a zenétől, mula-
tozástól való búcsúzást jelképezi. Az 
eredeti gyászszöveg már nincs meg, 
egy székesfehérvári változat alapján 
évről évre más rigmusokat monda-
nak el. Nem meglepő módon ezúttal 
a koronavírus is többször megjelent 
a szövegben. Imádkoztak, hogy 
egyetértés legyen a faluban, de azért 

is, hogy „ne kelljen karanténozni, 
Munzlinger doktorhoz (a gyergyóre-
metei háziorvoshoz – szerk. megj.) 
ne kerüljenek, mert nem mindegy, 
hogy beutalnak a kórházba vagy 
átutalnak a számlánkra”. Végül azt 
kívánták, hogy: „kapja bé minden-
ki a vakcinát”, ennek megfelelően 
műanyag fecskendőket osztogattak 
a jelenlévőknek. A szertartás végén 
élő zene kíséretében körbetáncolták 
a Gyergyószárhegy feliratú bőgőt, és 
bár nem voltak sokan a hagyomá-
nyos temetésen, a böjt előtti vidám 
percek a hideget és a vírust is elfe-
ledtették a jelenlévőkkel.

Gyergyószentmiklóson vasár-
nap 13 órától online program volt, 
amelyen felelevenítették a farsangi 
hagyo mányokat. Ezt élőben lehetett 
követni a Gyergyószentmiklósi Műve-
lődési Központ Facebook-oldalán. A 
hétvégén egyébként a tervek szerint 

Csíkcsicsóban, Csíkszentdomokoson, 
Csík szentkirályon, Cso botfalván, 
Csík borzsovában, Csík menaságon, 
Csíkszent simonban és Gyergyóditró-
ban is megtartották a farsangtemetést.

A megyei farsangbúcsúztatók feb-
ruár 17-én érnek véget, a program: 
február 16-án 12 órakor Kászon altízen 
a kultúrotthonnál kezdődik az ün-
nepség (bikaütés is lesz a kászonim-
péri hídon), 18 órától a gyergyóreme-
tei farsangtemetés online is követhető 
lesz, 19 órától pedig Szentegyházán, a 
Gábor Áron Művelődési Házban lesz 
az Ördögbetlehem bemutatása. A me-
gyei farsangbúcsúztatók február 17-
én 10 órakor Alsósófalván, a Sükösd 
Ferenc Általános Iskolánál zárulnak.

Az 1990-es évek elején 
felelevenített népszokás szerint    
Gyergyószárhegyen egy 
nagybőgőt temetnek el

▾  F O T Ó :  S U C I U  C R I S T I A N

Udvarhelyszék

Hargita megye

A farsangtemetésről
Ősrégi szokás vidékünkön a 
nagyböjt előtti farsangtemetés. 
A kereszténység előtti hitvilág 
továbbélése ez a hagyomány. 
A tél elmúltának, szimbolikus 
„eltemetésének” sok vidám-
sággal, álarcos felvonulással 
és tréfás jelenetekkel tűzdelt 
ünnepe. Az ősi pogány hit késői 
megnyilvánulásai a telet elűző 
tűzgyújtás, a maszkok és mon-
dókák, valamint a nagy zajjal és 
felfokozott vidámsággal lefoly-
tatott ceremónia is. Vidékenként 
változó a rituális temetés menet-
rendje és a hozzá kapcsolódó 
népszokások. A gonosz telet 
általában egy felöltöztetett 
szalmabábu (Illés) jelképezi, 
aki súlyos beteg, és betegségét 
egy „orvos” állapítja meg. Majd 
kimúlik, és elkezdődik a siratás, 
búcsúztatás, sok élcelődéssel 
és a falu lakóit és elöljáróit sem 
kímélő „méltatásokkal”. Ezután 
a tömeg utolsó útjára kíséri a 
telet, és a falu határában vagy 
egy erre kijelölt helyen elégetik 
a szalmabábut. A kíséret állato-
kat, ördögöket és egyéb furcsa 
figurákat megjelenítő jelmezek-
ben nagy hangoskodással és 
csörömpöléssel kíséri a bábut 
utolsó útjára. 1990 óta a Hargita 
Megyei Kulturális Központ és 
Hargita Megye Tanácsának 
védnöksége alatt minden évben 
más-más helyszínen rendezik 
meg a hagyományőrző csopor-
tok farsangbúcsúztató sereg-
szemléjét, ahol a megye összes 
néprajzi tájegysége képviselteti 
magát – idén azonban a koro-
navírus-járvány miatt erre nem 
volt lehetőség. (Forrás: Hargita 
Megyei Kulturális Központ)

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

N agyjából kétszáz ember vett 
részt a negyedik alkalommal 

megrendezett szentegyházi böllér-
napon, ahol összesen tizenegy 
csapat nevezett be a meghirdetett 
főzőversenyre. Ezek közül kilenc 
a helyszínen vágta le a disznót, 
amelynek feldolgozását végig lehe-
tett követni a leöléstől egészen a kol-

bászkészítésig. Bárki vásárolhatott 
húst, ugyanakkor a fi nomságokat is 
meg lehetett kóstolni a sátrak között 
barangolva.

A hagyományok bemutatása

Márton Attila Albert, a szentegyházi 
gazdaegyesület csapatának egyik 
tagja elmondta, nagyon hiányzott 
már, hogy közösségben lehessenek, 
hiszen erre nem sok lehetőség volt az 
utóbbi időben a járványhelyzet mi-

att. Ők egy helyben nevelt disznót vá-
sároltak meg, ami fontos, hiszen így 
tudják, miként nevelték a jószágot. A 
sertés levágásával és feldolgozásával 
a hagyományok továbbörökítésére 
törekedtek, hiszen – mint a gazda 
mondta – erre egyre kevesebb lehe-
tőség van napjainkban. „A disznó ta-
lán az egyetlen állat, amelynek min-
den részét fel lehet használni, és ezt 
tesszük mi is” – fogalmazott Márton 
Attila Albert. Rámutatott, a megtisz-
títás után a vastagbélbe véres töltelék 
kerül, a vékonyba kolbászhúst tölte-
nek, a hólyagban pedig zsírt tárol-
nak. A gazdák sátrában egyébként a 
megszokott, sósan, borsosan és fok-
hagymásan elkészített – puliszkával 
és savanyú káposztával tálalt – le-
csi-pecsin kívül igazán különleges, 
zsírban pirított szalonna is készült. 

Utóbbit szintén fokhagymával és 
sóval ízesítették. A hosszú húsok, a 
szalonnák és a sonkák bükkfamosz-
tos füstöléssel történő tartósítását a 
helyszínen is bemutatták. Meg volt 
elégedve az eseményen tapasztal-
takkal Csergő Imre, a főzőverseny 
zsűrijének egyik tagja, aki csapaton-
ként egyedi, mégis a környéken ha-
gyományosnak mondható ízvilágról 
számolt be az ételek megkóstolása 
után. Mint mondta, egyebek mellett a 
disznók levágását, feldolgozását, az 
ételek fűszerezését, az asztal megte-
rítését, a higiéniát, valamint a sátrak 
feldíszítését is értékelték.

Hiányzott az együttlét

Fontos, hogy a hasonló rendezvé-
nyek lehetőséget biztosítanak a fi a-

talabbak által már kevésbé ismert 
hagyományos módszerek továbbörö-
kítésére, ugyanakkor közösségko-
vácsoló szerepük is van – jelentette 
ki lapunknak Lőrincz Csaba szent-
egyházi polgármester. Közölte, már 
jó ideje érződött az embe-
reken, hogy nagyon vágy-
nak egy hasonló közösségi 
eseményre, ezért is tartotta 
fontosnak a disznótor meg-
rendezését, aminek érdeké-
ben jóváhagyásokat kértek 
a hatóságoktól. A hatályos 
járványügyi előírások miatt 
legtöbb háromszáz fő részvéte-
lét engedélyezhették, ugyanakkor 
hangosbemondón keresztül folya-
matosan emlékeztették a jelenlévő-
ket a távolságtartás és a maszkvise-
lés kötelezettségére.

Disznóvágás Szentegyházán: bejáratott módszerrel dolgozták fel az állatokat
• A járványhelyzet miatt korlátozott létszámmal ugyan, de 
megtartották vasárnap Szentegyházán a közösségi disznó-
tort, ahol a hagyományokat követve dolgozták fel a serté-
seket. Egyebek mellett lecsi-pecsi, véres és májas hurka, 
valamint kolbász készült a helyszínen. 




