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A Jóisten gondoskodott arról, 
hogy otthon, szûkebb hazá-
jukban érezzék magukat a 
Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban megtartott székely 
bál résztvevõi, hiszen estefe-
lé úgy elkezdett havazni, hogy 
attól még a Hargita sûrûjében 
élõ barnamedvék is táncra per-
dültek volna örömükben, ha lát-
ták volna, mi történik Érden, az 
Alsó utcában. De Ábel ismerõsei 
csendesen aludták téli álmukat 
a Keleti-Kárpátok rejtekhelyein, 
száraz barlangok mélyén, Érden 
pedig a mulatozni vágyó szé-
kelyek természetesnek vették, 
hogy nem hazudnak a meteo-
rológusok, akik nagy havazást 
ígértek erre a szombatra is. Úgy 
fél nyolc körül már mindent 
beborított a nagy fehérség, és 
ha az ember becsukta a szemét, 
akkor Csíkkarcfalván, vagy a 
Kászonok völgyében is gondol-
hatta volna magát, ahol a far-
sangi idõszakban néha szétrúg-
ják a kultúrotthonok falait az 
ottani legények, hogy megmu-
tathassák országnak-világnak, 
ki a legény a gáton. 

Lassan érkeztek a székely bál 
résztvevõi, akik minden évben 
közösen töltenek egy éjszakát 
farsang derekán. A baráti társa-
ságok ismerik egymást, hiszen 

évek óta együtt mulatnak, és 
most már rangja van a széke-
lyek báljának, hiszen nemcsak 
Érdrõl, hanem a közelebbi és 
a távolabbi településekrõl is 
érkeznek vendégek. 

– Tudja, uram, az ízeket 
nem lehet elfelejteni, azok 
beleégetõdtek emlékeinkbe, és 
a legváratlanabb pillanatokban 
törnek fel. Most már megszok-
tuk, hogy az anyaországiak pad-
lizsánnak hívják a vinetét, és 
mi is ilyen elõkelõen kérjük a 
sarki zöldségestõl, de elkészí-
tési módját csak mi ismerjük 
igazán – avatott be az asztali 
finomságok egyik titkába egy 
hozzáértõ hölgy.

Mert tudni kell, hogy az egész 
ott kezdõdik, amikor az ember 
augusztusban vásárol harminc-
negyven kilogramm vinetét, 
akarom mondani padlizsánt, 
a szabadtéren meggyújtják a 
tüzet, aztán szépen megsütik. 
Forgatni kell sûrûn, nehogy 
megégjen, aztán sebes mozdula-
tokkal meg kell tisztítani a héjá-
tól, ki kell csepegtetni a keser-
nyés ízû olajos lét, utána pedig 
mélyhûtõben tároljuk, ünnepi 
alkalmakkor pedig apróra vág-
juk a hagymát, megsózzuk, és 
csendesen adagolni kezdjük a 
szép sárga olajat, majd miután 

kikavartuk, feldíszítjük para-
dicsomszeletekkel, és máris 
fogyaszthatjuk az különleges 
finomságot.

A székely bál résztvevõinek 
több helyen is kínálták a höl-
gyek a jóféle padlizsánkrémet, 
de a sült kolbászok, hurkák 
és hússzeletek sejtetni enged-
ték, hogy még vannak helyek a 
világon, ahol nem felejtették el 
végérvényesen a disznóvágások 
kora hajnali és esti örömeit.

A fölösleges kalóriáktól 
viszont nem kellett tartani, mert 
a Bonyhádról érkezett zenekar 
tagjai nem pihentek, és másokat 
sem engedtek pihenni. Illés Anti 
és zenekara máskülönben is ott-
hon van Érden, hiszen évek óta 
õk szórakoztatják farsang ide-
jén a székely bál résztvevõit. 
Gazdag repertoárjukban jól 
megfér egymás mellett a szé-
kely népdal és a lakodalmas 
nóta, de ez senkit nem zavar, 
hiszen az össznépi nagy mulat-
ságban mindenki ismer minden 
éneket.

A távoli otthonra, a szülõföldre 
emlékeztettek a népviseletbe 
öltözött idõs és fiatal emberek, 
akik büszkén járták a lassú 
magyarost vagy a gyors csár-
dást. Otthonosan mozogtak a 
székely férfiak ruhadarabjaik-

ban, amelyek szorosan tapad-
tak a testhez. Nagy sikere volt 
a fehér posztónadrágnak, a szé-
kely harisnyának. Hogy melyik 
vidékrõl hozták magukkal a 
ruhát, azt meg nem mondom, 
csak azt lehet tudni, hogy a 
székely harisnya zsinórzata vál-
tozik vidékenként vagy falun-
ként. És ha már az okoskodás-
nál tartunk, akkor elmondjuk, 
a harisnyához zsinórszegésû, 
félkemény szárú fekete csizma 
és sima kézelõs, csukott gallérú 
fehér vászon- vagy gyolcsing 
illik. Az ingre fekete, szürke, 
helyenként fehér, piros vagy 
kék mellényt öltenek. 

Természetesen székely 
menyecskék nélkül mit sem ért 
volna az egész farsangi mulat-
ság. Aki még nem látott közelrõl 
szép népviseletet, szombaton 
éjjel megismerhette a székely 
nõi viselet legfõbb darabjait: a 
kétrészes felsõruhát, a derék-
ban korcba szedett rokolyát és 
a mellényt. Nagy tapsot kaptak 
a Bukovinai Székely Népdalkör 
asszonyai és lányai, akik ízelítõt 
adtak a távoli õsök népdalaiból. 

– Tulajdonképpen már 
nem fájnak, begyógyultak a 
régi sebek – mondta az egyik 
hölgy, majd hozzátette: õseink 
Moldvába menekültek a meg-

Hargitai környezetben vigadtak a székelyek

Emlékeket idézõ 
ízek és viseletek

torló osztrák fegyverek elõl, 
amikor 1764-ben Mária Terézia 
erõszakos sorozása a madé-
falvi vérengzésbe torkollott. 
Az 1700-as évek végén Hadik 
András tábornok összegyûjtötte 
a Moldvában szétszóródott szé-
kelyek egy részét, és letelepítet-
te õket Bukovina öt falujában, 
egy évszázaddal késõbb, 1883-
ban pedig az Al-Duna mellé, 
Hertelendyfalva, Sándoregyháza 
és Székelykeve községekbe 
települt mintegy 4000 ember. 
Kálváriájuk tovább folytatódott, 
Bácskából is menniük kellett, 
és csak a második világháború 
után rendezõdött nagy nehezen 
a bukovinai székelyek sorsa.

A bukovinai székelyek leszár-
mazottai aztán új hazára leltek 
Érden, ahol befogadták õket, 
akárcsak azokat az erdélyie-
ket, akik a késõbbi idõkben 
telepedtek át Magyarországra. 
Vannak köztük sikeres embe-
rek, és vannak kevésbé sike-
resek. Nagy szerencse, hogy 
egy évben egyszer fehér asztal 
mellé ülnek, ahol összehozza 
õket a szülõföld szeretete. Ez 
pedig új erõt ad újabb tizenkét 
hónapra.

 Papp János

Szépen mutat a bukovinai székely 
népviselet
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