Hagyományok Erdélyben
Az erdélyi tanulmányi utunk során lehetőségünk volt kisebb és nagyobb városba, településre
ellátogatni, ahol különböző néphagyományokkal is találkozhatunk. A kirándulás előtt a
következő kérdésekre szerettünk volna választ kapni:
-Hogyan ünneplik a pünkösdöt Erdélyben?
-Van-e valamilyen sajátos pünkösdi hagyományuk?
Pünkösd közéletével lehetőségünk volt megismerkedni hogyan is ápolják a határon túli
embertársaink hagyományaikat. Pünkösd a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb
keresztény ünnep. Az erdélyi néphit szerint, ha e napon szép az idő, akkor jó lesz a bortermés.
Egyes vidékein ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei különböző
ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték
össze ügyességüket.
Érdekelt minket, vajon milyen hagyományok erednek Erdélyből? Milyen sajátosságai vannak
a vidéknek?
Erdélyben a legtöbb hagyományhoz, népszokáshoz ének és tánc kapcsolódik, éppen ezért a
néptánc a közösség összetartó ereje. Rengeteg népmese, népballada, szólás-mondás, legenda
(Tordai hasadék legendája) származik a vidékről.
Különösen szép látványt nyújtanak az Erdélybe látogatóknak a székely motívumokkal díszített,
kézzel faragott kapuk. Az egyes kapukat a birtok tulajdonosa sok időráfordítással és gondos
munkával teszi egyedivé. A faragott és festett kapuk elengedhetetlen részei az erdélyi
népszokásoknak. Ezen kapuk a székely kultúra visszatérő motívumaival és elemeivel gazdagok.
Legszembetűnőbbek azonban az indák és növényi alakzatok. Az organikus mintázatok között
találunk tulipán ábrázolásokat is, amelyek a Közel-Keletről származnak. Minden mintának van
rejtett jelentése. A többször is felbukkanó Nap és Hold motívum az élet körforgására kívánja
felhívni a figyelmet. A kapukat továbbá idézetekkel gazdagítják, amelyek bölcsességtől kezdve
bibliából idézett gondolatokat, illetve nem egy esetben áldásokat tartalmaznak. A székely kapuk
mind egyediek, a készítőjük saját kézjegyét viselik.
Ha a székely kapukkal nem is a nagyobb városokban találkozunk, de a falvakban rengeteg
példát találunk a hagyományok őrzőire.

Húsvéti szokásaink közül a tojásfestés, locsolás, fadíszítés innen ered. A rovásírást már
honfoglaló őseink is használták azonban Erdélyben széles körben elterjedt mai napig. Az
Erdélyben élő emberek többségének mestersége kötődik az állattartáshoz, földműveléshez (pl.:
kovács, szűcs, ács, szabó). Korondon a vásárban megismertük a gyapjúfeldolgozás,
szőnyegkészítés termékeit és a kézzel készült kerámiákat.
A néptánc mint művészet és mint szórakozás is megállja a helyét. A néptáncosok egyedi, ám
mégis egységes ruhát hordanak. A klasszikus népviseletben táncoló diákoknak tanúi voltunk a
Medve-tónál, ahol pünkösdre készülődve táncoltak. A néptánc természetesen klasszikus
népzenére történik, ahol a táncoló sokaság rabul ejti csodálóját.

