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I. 

FOLKLORISZTIKAI 
KUTATÁSTÖRTÉNET 



1. A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPRAJZI 
GYŰJTŐ- ÉS KUTATÓMUNKA 1949-től— 1953-ig 

A múlt év decemberében* néhány fórum: így a Magyar Szó „Nyílt 
színtere", a Magyar Kultúrtanács közgy űlését megelőző  néprajzi meg-
beszélés, de még inkább az Újvidéken tartott országos jelleg ű  múzeológus ta-
lálkozó néhány igen érdekes múzeológiai és néprajzi kérdést vetett föl, még-
hozzá több szempontból. Különben is, nálunk már régen vita tárgya a népi 
hagyomány kérdése és fölértékelése, épp ezért a további magyar vonatkozású 
néprajzi gyűjtő- és rendszerez őmunka, valamint a munka helyes irányának 
megszabása érdekében, úgy hiszem, nem lesz hiábavaló, ha ezen a helyen 
is elmondunk egyet-mást az elért eredményekr ől, a hibákról, a tisztázatlan 
kérdésekről magyar vonatkozásban és, ha a kérdés megkívánja, általánosab-
ban is. 

A néprajz kérdése ma nálunk különösen id őszerű, hisz háromévi gya-
korlat van már mögöttünk, ezenkívül azért is, mert két vajdasági múzeum 
is (a zentai és a szabadkai) főleg magyar néprajzi kutató-gyűjtőmunkát végez 
majd az 1953-as évben. Az igazgatóktól hallhattuk, hogy összesen 100+200 
ezer dinár áll majd rendelkezésükre magyar néprajzi célokra, s ehhez hozzá- 
adhatjuk még a Magyar Kultúrtanácsban el őirányzott kétszázezer dinárt is. 
Nem nagy összeg, de ha viszonyítjuk az el őbbi évek költségvetéséhez, mégis 
jelentős. S van még valami, ami úgy gondolom, megkönnyíti majd a vajdasági 
magyarság néprajzán dolgozó emberek munkáját, s ez: a magyar közéleti 
munkások s közvéleményünk egy része is több megértést tanúsít ma már 
a néprajz iránt, mint a közelmúltban. S ez a részükr ől eddig hiába várt 
erkölcsi támogatást jelenti majd. 

Hogy a néprajzi gyűjtő- és kutatómunka nemcsak magyar vonalon, 
de az ország minden részén és majd minden nemzetiségénél (kivéve a vaj-
dasági múzeumok kollektív, szerbhorvát vonalon folyó néprajzi munkáját) 
miért volt szervezetlen, s hogy a közéleti munkások legnagyobb része miért 
tanúsított meg nem értést a néprajzi kérdések iránt, annak f ő  okára pontosan 
rámutatott néhány beszámoló és felszólaló is a múzeológusok tanácsko-
zásán. A legnagyobb baj az volt, s egyeseknél még ma is az, s őt a régi iskola 
néprajzosainál is bizonyos fokig, hogy a néprajzot olyan tudománynak te-
kintették és tekintik, amelynek semmi gyakorlati jelent ősége nincs és nem 
lehet. Sokan tévesen úgy gondolják, hogy a néprajz feladata a múltból 
még hátramaradt, különösen érdekes népi tárgyak-adatok halmozása. Mások 
viszont úgy gondolták (nálunk, vajdasági magyaroknál különösen az utóbbi 

* 1952 decemberéről van szó. -- A szerkesztő  megjegyzése. 
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időben ütötte föl fejét az ilyen káros felfogás s tért hódított a sajtóban és 
néprajzi értekezleteken is), hogy eleget teszünk a népi kultúrhagyomány 
ápolásának, ha „kampányszerűen" nekifogunk, mondjuk, csak népdalok 
gyűjtésének. 

A néprajz ugyan még fiatal tudomány, de az eddigi gyakorlat — még 
világviszonylatban is, ha akarják -- azt mutatja, hogy „kampánymunkát" 
még a néprajz sem t űrhet. (Hacsak nem a tárgyi néprajz, de az is csak ki-
vételes esetekben !) Ha komoly eredményeket akarunk elérni, akkor föl-
tétlenül meg kell szerveznünk a kollektív és tervszer ű  gyűjtő- és kutató-
munkát. Ezenkívül gyökeresen ki kell törölnünk az emberek tudatából a káros 
felfogásokat is a néprajzról. A néprajz nem jelentheti az egzotikus és érdekes 
tárgyak, a népéletre, népm űvészetre vonatkozó adatok egyszer ű  halmozását. 
A néprajz a maga teljességében kell, hogy vizsgálja az életet, a maga határain 
belül természetesen, és a maga módszereivel. Az etnosz fejl ődését és alaku-
lását, nemcsak múltját, de jelenét is, mégpedig azért, hogy rájöhessen egy-egy 
népcsoport fejlődésében, alakulásában érvényesül ő  törvényszerűségekre. 
Hogy ezt az átfogó, széleskör ű  feladatát teljesíthesse, ahhoz el őször mégis 
a részletkérdéseket kell tisztázni egy-egy falun, népcsoporton belül: 
így a települési viszonyokat, a migrációkat, a település földrajzát, a házat, 
a népi életmódot, az egyes foglalkozási ágakat, az íratlan jogszokásokat, 
érintkezését más népekkel és a különböz ő  hatásokat, a viseletet, a nép m űvé-
szetét, zenéjét, dalait, meséit stb. De öncélúan ezek közül egyikhez sem 
nyúlhat senki, mert feltétlenül zsákutcába jut. Épp ezért szükséges itt az 
alapos, átgondolt, talán hosszú évekre el őre lefektetett egységes keretterv 
és kollektív munka. Minden egyéb irány (ahogy magyar néprajzi vonalon 
eddig is tapasztalhattuk nálunk Vajdaságban, s őt ahogy a beszámolókból 
kitűnt, az ország más részein is) eredményezheti ugyan egy-egy néprajzi 
kérdés fölvetését, esetleg . tisztázását is. Eredményezheti, mondjuk, egy-egy 
foglalkozási ág, egy-egy népviselet, a népi gyógykezelés stb., megismerését, 
de összefüggő  néprajzi képet népünkr ől így sohasem kaphatunk. Pedig 
a célunk épp ez kellene, hogy legyen. 

Ma a haladó néprajzi tudományos és gy űjtőmunka világszerte ezen az 
úton halad. A múzeumok feladata is széleskör űbb lett ezzel. Nemcsak 
tudományos, de nevel ő  jellegé is van ma már a múzeumoknak. Egy-egy ki-
állítás sem lehet többé csak érdekes és ritka érték ű  tárgyak bemutatása, 
hanem valóságos tanulmány kell hogy legyen egy-egy néprajzi kérdésr ől, 
foglalkozási ágról, egy népcsoportról vagy a népi élet teljességér ől. És, hogy 
ilyen célkitűzések nemcsak nálunk érvényesülnek, politikai okok miatt, 
ahogy azt egyesek nagyon tévesen magyarázzák, hanem más országokban is, 
azt világosan bizonyítják azok a kiállítások és a haladó néprajzosok tollából 
kikerült tudományos munkák, amelyekről múzeumi szakfolyóiratainkban 
épp úgy olvashatunk, mint a külföldi Die Kunst, Arts és Nationalzeitung 
hasábjain. Álljon itt példának két külföldön megrendezett néprajzi tematikai 
kiállítás címe is : Firenze, 1949: „Az olasz ház a XIV. sz .-tól a XIX-ig"; 
Párizs, 1950: „A népi fazekasság -századokon át". 

Világosan bizonyítja ezt a célkit űzést a mi vajdasági múzeumaink 
munkája is, amely néhány évi kemény szervez ő  munka és előkészület után, 
1949-t451 kezdődően, elsőnek valósította meg hazánk területén a kollektív 
gyűjtő- és kutatómunkát, főleg a régészet, természetrajz és a szerbhorvát 
néprajzi munka vonalán. Magyar vonalon, sajnos, nem, s ez nem a múzeumok 
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hibája, hanem a miénké. De munka ezért folyt így is. Hogy mit tett a Vaj-
dasági Múzeum 1949-től 1954-ig a magyar néprajzi kiállítások megszervezése 
terein, azt a következ ő  adatok bizonyítják: 1949-ben Bajmokon szervezett 
magyar néprajzi kiállítást, 1950-ben pedig Csantavéren. Ugyanebben az 
évben nyílt meg a Zentai Múzeum is, s annak keretében az els ő, állandó 
jellegű, magyar néprajzi gy űjtemény is. 1952-ben pedig a Magyar Ünnepi 
Játékok keretében a szabadkai múzeumban szerveztek magyar néprajzi 
kiállítást. 

A Bajsán, Bajmokon és Csantavéren megnyitott, nem állandó jellegű  
kiállítások célja elsősorban a néprajz iránti érdekl ődés felkeltése volt és a 
néprajz iránt érdeklődő  emberek esetleges toborzása. Ugyanakkor gyakorlati 
haszna is volt, mert a falusiak jóvoltából néhány kölcsönzött tárgy átkerült 
a múzeum tulajdonába. A néprajz iránti érdekl ődés felkeltését célozta 
ezenkívül az a tíznapos tanfolyam is, amit 1949-ben szerveztek Újvidéken 
a Magyar Tanítóképz ő  negyedik osztálya és a Tanárképz ő  Főiskola magyar-
szakos növendékei részére. 

Mivel Vajdaság nem rendelkezett magyar, de más nemzetiség ű  egyetemi 
végzettségű  néprajzossal sem, a Vajdasági Múzeum, hogy mégis megindít-
hassa a gyűjtő-kutatómunkát a nemzetiségek között is, három tanfolyamot 
szervezett. Az egyiket Karlócán, 1949 nyarán, a másikat 1950 májusában. 
Ennek éppúgy, mint a harmadiknak, amelyet 1951 szeptemberében tar-
tottak meg, gyakorlati jellege volt inkább, s mindegyiken részt vett a szerb 
és horvát küls ő  és belső  múzeumi munkatársakon kívül egy-egy ruszin, 
szlovák, román és -egy magyar hallgató is. 

Hogy a magyar néprajzi gyűjtés érdekében mit tett 1949 óta a Vajdasági 
Magyar Kultúrszövetség (ma: Kultúrtanács)? Azt hiszem, eleget, s mégis 
kevesebbet, mint amennyit tehetett volna. F ő  hibája épp az alaposság hiánya 
volt s az, hogy nem tartott eléggé szoros kapcsolatot azokkal a múzeumokkal, 
amelyeknek feladata a magyar néprajzi tárgyak és adatok gy űjtése, feldolgozása 
és kiállítása volt. Meggy őződésem, hogy az eddigi magyar vonatkozású 
néprajzi munka hibái és fogyatékosságai is innen erednek nagyobbára. A 
közös keretterv hiányzott és az együttm űködés. Minek az, ha nincsenek 
néprajzzal foglalkozó embereink? Mindegyik elfoglalt másfelé is! Ilyen 
hangokat is hallottam már. Van ebben igazság. De ugyanakkor azt is hozzá-
teszem, hogy ez csak részigazság. Eddig is több mint tíz ember dolgozott, 
hol saját szakállára, kedvtelésb ől, hol a Magyar Kultúrtanács szervezte kam-
pányszerű  gyűjtések keretében. Ha ezeknek az emberéknek volna egy közös 
tervük, ha a magyar néprajzzal való foglalkozást nem bíznánk annyira a 
véletlenreg  ha szorosabb kapcsolatot tartanánk fönn egymás közt s a múze-
umokkal is, meggyőződésem, hogy akkor sokkal komolyabb eredményeket 
tudnánk már ma is fölmutatni. 

Természetes, hogy ezek a hibák nem jelentik egyben azt is, hogy a 
Vajdasági Magyar Kultúrtanács nem tett semmit ezen a téren. Nemcsak 
erkölcsi, de anyagi támogatást is nyújtott 1949 és 1953 között. Két néprajzi 
kampányszerű  gyűjtést szervezett. Az egyik csoport Kupuszinát, Doroszlót, 
Gombost látogatta meg. Ennek a csoportnak a tagjai: Greszné Czimmer 
Anna, dr. Sturc József, Herceg János, Sulhóf József, Kovács Sztrikó Zoltán. 
A másik csoport Szlavóniában járt (Szentlászló, Kórógy). A csoport tagjai: 
Penavin Olga, Lévay Anna, Bóna Júlia és Vitkai Gyula. Az így össze- 
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gyűjtött anyagnak csak egy része került nyomtatásra, az anyag másik része 
kéziratban maradt, s őt a gyűjtők egy része még föl sem dolgozta anyagát. 
A kezemben megfordult kéziratok és a nyomtatásban megjelent néprajzi 
anyag alapján a következ ő  képet alkothattam magamnak az 1949-1952 
között végzett néprajzi munkánkról és a munkatársakról: 

Greszné Czimmer Anna dr.: A népi gyógykezelésr ől, a 
babonákról, a szokásokról, az életmódról, a ruházkodásról gy űjtött adatokat. 
A legalaposabb volt a gy űjtők közt, s a legtöbb szakértelemmel kezelte össze-
gyűjtött anyagát a feldolgozásnál. Épp ezért érthetetlen el őttem, miért fekszik 
feldolgozott anyaga még mindig kéziratban. (Csak egy közleménye jelent 
mega a Hídban). 

P e n a v i n O l g a: Összegy űjtött anyagának legjelent ősebb részét a 
szlavóniai népnyelvi adatok jelentik. Ugyanakkor a kórógyi és szentlásžlói 
lakodalmi szokásokat, népballadákat is feldolgozta. Tudtommal egyéb szo-
kásokról is vannak adatai. Feldolgozott anyaga a Hídban látott napvilágot. 

Lé v a y A n n a: A már nem él ő  néptáncokat és népdalokat kutatta 
föl Szentlászlón, és Kupuszinán is gyűjtött ilyen adatokat. Az anyagot még 
eddig nem dolgozta fel. 

B ó n a J ú 1 i a: A szlavóniai magyarság településtörténetér ől, a szent-
lászlóiak népviseletéről, népművészetéről gyűjtött adatokat. Feldolgozta 
Kupuszina, Doroszló, Gombos még él ő  népviseleteit. Adatokat gy űjtött 
a Zenta környéki halászatról és a horgosi és Horgos környéki paprikaültetés- 
és feldolgozásmódról, annak népi eszközeir ől, ezenkívül Kishomok és kör-
nyéke pásztoréletér ől és pásztorlakásairól. Feldolgozott anyagát .a Híd, a 
Rad vojvodanskih muzeja és a 7 Nap közölte. Adatait a pásztoréletr ől, fel-
dolgozatlanul, a Vajdasági Múzeum rendelkezésére bocsátotta. 

T ó t h Antal:  A magyar népdalok legalaposabb ismer ője nálunk, 
a népdalgyűjtés körül mégis meglehetősen keveset tett eddig. 

S u 1 h ó f J óz se f: Népzene- és népdal anyagot gy űjtött Bácska 
észak-keleti részén. Ugyanakkor foglalkozott általánosabban is a vajdasági 
néprajz kérdéseivel, de cikkeiben főleg újságírói szempontok érvényesültek. 
Közleményei a Híd és a 7 Nap hasábjain és a Magyar Ünnepi Játékok c. 
kötetben jelentek meg. 

V i t k a i G y u 1 a: A szentiászlói- magyarság népdalait gy űjtötte össze. 
Anyaga, sajnos, még kéziratban fekszik. Csak néhány népdalt jelentetett 
meg napi- és hetilapjainkban. (Magyar Szó, 7 Nap és Dolgozók.) 

B. Szabó György és Kovács Sztrikó Zoltán: Mind-
ketten rajzaikkal járultak hozzá a vajdasági és szlavóniai magyar népi élet, 
viselet, ház, tánc stb. megismeréséhez. Kovács Sz. Zoltán kiállítást is ren-
dezett Kupuszinán. 

Hogy az eddig végzett munkáról teljes képünk legyen, meg kell emlé-
keznünk itt azoknak a munkájáról is, akik múzeumainkban dolgoznak, tehát 
állandóan és hivatásból foglalkoznak magyar néprajzi kérdésekkel, ezenkívül 
azoknak a munkájáról, kiket nem a múzeumok és a Magyar Kultúrtanács 
segített. Anyagiakkal különösen nem! 

S u 1 m a n M i r k o dr.: A földművelés, a mezőgazdaság alapos isme-
rője. Mint a szabadkai Múzeum igazgatója, területén a horvát mellett magyar 
néprajzi anyagot is gyűjtött. Anyagából a Rad vojvodanskih muzeja közölt. 
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D e g r e l István: Népművészeti adatokat gyűjt. Feldolgozta a 
vojlovicai csángó magyarság tojáshímző  technikáját. Ahogy egyesekt ől hallot-
tam, a magyar népmese- és mondakincs anyagát is gy űjti. Szemelvényeket 
munkájából a Rad .vojvodanskih muzeja tett közzé. 

Tél  J ó z s e f: Szül őfalujának (Gombosnak) néptáncait, népszokásait 
gyűjti, azokból dolgozott föl eddig is egyes kérdéseket. Feldolgozott anyagát 
a Híd közölte. 

Sándor S z i l v es z t e r: Egy ideig a Vajdasági Múzeumnak volt 
külső  munkatársa, s innen tudjuk, hogy Kispiac monográfiájának megírásán 
dolgozott. Hogy mennyire haladt munkájával, arról az utóbbi id őben nin-
csenek adataink. 

S t u r c J ó z s e f: Alapos ismerője Kupuszina szellemi és tárgyi nép-
rajzának. Munkája eddig inkább gyakorlati síkon mozgott, és mint ilyen, 
a legértékesebb nálunk Vajdaságban. 

Katona Pál:  Nemrég került a zentai múzeumhoz. Azóta is nemcsak 
az ottani, meglehetősen rendezetlen és tudományosan fel nem dolgozott 
néprajzi gyűjtemény átrendezésén dolgozott, de adatokat is gy űjtött a paprika 
népi feldolgozásának és ültetésének módjairól, és ahogy értesültünk, a tiszai 
halászatról is. Anyagából eddig még nem tett közzé semmit. 

Új házi E r z s é b e t: A tiszai halászatról, a Zenta környéki pásztor-
életről, a horgosi paprika feldolgozásánál használt népi eszközökr ől gyűjtött 
adatokat. Anyagát a zentai és a Vajdasági Múzeum rendelkezésére bocsátotta, 
feldolgozatlanul. 

Itt kell megemlékeznünk végül egy sajtó alatt lév ő  könyvről is, amely 
a folklórkutatás els ő  könyvterméke lesz nálunk. A könyv teljes anyagát, sajnos, 
nem ismerem. A könyvnek bizonyára lesznek fogyatékosságai, de még így 
is jelentős fordulópont lesz a megjelentetése fejl ődésnek indult vajdasági 
magyar néprajzi. irodalmunkban. A két fő  szerző  : Debeljak Margita és 
Iljin Milica. Ők gyűjtötték össze és dolgozták fel Kupuszina, Doroszló, 
Gombos és Horgos élő  magyar néptáncait. Ezeknek a falvaknak település-
történetéről Herceg János írt a könyvben, a népzenéjükr ől és népdalaikról 
Sulhóf József, népviseletükr ől Bóna Júlia. A rajzos mellékleteket B. Szabó 
György, a felvételek nagyobb részét pedig Brezsán Gyula készítette. 

Ezek után ha bárki megpróbálná összehasonlítani azt a magyar néprajzi 
anyagot, amit 1949 és 1953 között összegyűjtöttünk, azzal a néprajzi anyaggal, 
amit a szerb kutatók gyűjtöttek össze nálunk, Vajdaságban, egykönnyen 
rájöhetne, hogy nemcsak mennyiség, de min őség szempontjából is sokkal 
többet értek el néprajzi kutató munkájukban, mint mi. Pedig számban nin-
csenek többen, de van kidolgozott kerettervük és jól szervezett kollektív 
munkájuk. Vessük föl a kérdést : hogyan dolgozik a Szerb Matica tudományos 
osztályának etnológiai munkacsoportja, amely ezt a kollektív munkát nálunk 
irányítja? Egész vázlatosan érintem csak a munkatervüket: 1949-ben Vajdaság 
minden részén gyűjtötték a szerb népviseletre vonatkozó adatokat, fölosztva 
egymás közt Vajdaságot, az etnosz-határokhoz tartva magukat. 1950-ben 
a földművelésre, mezőgazdaságra vonatkozó adatokat gyűjtötték össze egész 
Vajdaság területén. 1951-ben a településre, a házra, a népéletre vonatkozó 
adatokat gyűjtötték. Végső  céljuk pedig, hogy az így összegyűjtött anyag 
alapján megszerkesztik egy-egy vajdasági szerb etnosz-egység monográ- 
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Máját. S ha ehhez hozzátesszük„hogy figyelemmel kísérik azokat az átala-
kulásokat is, amelyeket a felszabadulás után a Vajdaság egyes falvaiba telepített 
boszniai-hercegovinai, meg macedón ember és közösség átél, akkor minden 
túlzás nélkül mondhatjuk, hogy esztend ők múlva pontos néprajzi képük 
lesz majd a vajdasági szerb nép életér ől, fejlődéséről és az alakulásában meg-
nyilvánuló törvényszerűségekről. 

Ugyanakkor nálunk, magyaroknál, a véletlenre bízott és kampányszer ű  
gyűjtés ugyanannyi év múlva mindenb ől: a népdalokból, viseletb ől, nép-
életből egy keveset tud majd csak fölmutatni, de egységeket, a haladó nép 
rajztudomány szempontjából értékesebbet aligha. Azt hiszem, ennek el-
kerülése végett nagyon jó lenne minél el őbb változtatni eddigi magyar 
néprajzi gyűjtő- és kutatómunkánk gyakorlatán. Ezért volna jó minél el őbb 
összeállítani egy egységes kerettervet és megszervezni a minél szorosabb 
együttműködést egymásközt, s ugyanakkor a Magyar Kultúrtanács néprajzi 
bizottsága és a múzeumok között is. 

A néprajzi célokra kiutalt pénz pedig csak így lenne, véleményem sze-
rint, célszerűen és • gazdaságosan kihasználva. 

Bóna Júlia 
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2. KUKUCSKA VILÁGA 
(Iskola és néprajz) 

Nem a miénk az a gondolat, hogy a néprajz iránti érdekl ődést fel-
ébresszük a tanulóifjúságban. Györffy István ennek az úttör ője, jóllehet 
más indítékok és célok vezették. Mi a néprajzi kutatómunkát nem azzal a 
céllal akarjuk meghonosítani az iskolában, hogy tanulóifjúságunk felkutassa 
és egységbe foglalja egy tájnak — a mi esetünkben Zentának — egész nép-
ismereti anyagát. Munkánk nem is terjed ki a néprajztudomány minden ágára. 
Célunk a jelen pillanatban az ifjúság ilyen irányú érdekl ődésének felkeltése, 
az, hogy tanulóinkat elvezessük a népismeret s a néprajzi kutató- és gy űjtő-
munka ösvényére, megmutassuk a tennivalókat, bevezessük őket a munka 
módszerébe. Ez önmagában természetesen nem elégítene ki bennünket, 
de azokat sem, akik ebben a munkában részt vesznek. Ezzel a kezdeményezéssel 
azt szeretnénk elérni, hogy a jöv ő  értelmiségi és közpályán dolgozó emberei 
nemcsak az iskolai oktatásból ismerjék meg népünk egyéniségét, anyagi 
és szellemi műveltségét, életkérdéseit, gondolatvilágát és temperamentumát 
(már amennyire az iskola ezekre kitér). Nem akarunk hamis képet és szem-
léletet kialakítani tanulóinkban népünk anyagi és szellemi valóságáról. Tö-
rekvésünk tehát arra irányul, hogy er ősebbé tegyük valóságérzetünket, 
fejlesszük reális látásukat. Hisszük, hogy a gyakorlati népismeret, népünk 
szellemi-erkölcsi énjének megismerése dönt ően hat hivatástudatuk kiala-
kítására, életpályájuk megválasztására s kés őbbi életük egész ténykedésére. 
Munkánktól távol áll a „falukutatás" ködös romantikája és a polgári korok 
néptudományának az az -- alapjában véve reakciós -- nép felé fordulása, 
amely kizárólag a faji jelleg vizsgálatában merül ki. 

Ebben a tanévben szerény keretek között szerény munkát végeztünk, 
mindössze tizennégy-tizenöt fiú és. lány mutatott készséget és komoly ér-
deklődést a néprajzi munka iránt, noha kezdetben több mint negyvenen 
vállalkoztak erre. így még kellett elégednünk annyival, hogy . a város peri-
fériájának csak egy részét -- Kukucskát — tettük kutatásunk tárgyává, 
településtörténeti és nyelvi szempontból, a nép anyagi és szellemi m űvelt-
ségének hagyományait s jelen állapotát vizsgálva. Tehát nem részletmunkát, 
részletkutatást folytattunk, hanem összefoglalólag közeledtünk a feltárásra 
váró anyaghoz, kerülve a néprajzi monográfiák részletekbe hatoló . mód-
szerét, az egyes tárgycsoportok aprólékös feldolgozását. A benyújtott mun-
kák alapos kiértékelése után láttuk, hogy többre vagyunk képesek. A ,  tanulók 
törekvése, tárgyszeretete biztosította a vállalkozás színvonalát s valóban fi-
gyelemreméltó kutatásokat végeztek. Ez érlelte meg a gondolatot bennünk, 
hogy a most következő  tanévben hozzáfogunk városunk népismereti anya- 
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gának rendszeres és kimerítő  feldolgozásához és bemutatásához is. Ez bi-
zonyára alaposabb előzetes képzést, szélesebbkör ű  tevékenységet, fokozottabb 
tárgyszeretetet kíván a tanulóktól, de számítva a Városi Múzeum néprajzi 
osztályának anyagi és szaktámogatására, bízunk a gondolat megvalósítható-
ságában. 

Az elmúlt tanévben a zentai gimnázium „Kukucska népe és mesevilága" 
címmel hirdetett néprajzi pályázatot a tanulóknak. Ennek az aránylag új 
településnek a történetét, lakosságának foglalkozását, életmódját, szokásait 
és erkölcsi világát, anyagi és szellemi m űveltségét bemutató dolgozatoknak 
általános jellemzésére elmondható, hogy jó részükön érzik, hogy tanulóink 
a néprajzon els ősorban történelmet értenek, s csak másodsorban önálló 
kutatási eszközökkel és módszerekkel él ő  tudományágat. Ez részben annak 
a természetes következménye, hogy az iskolai tantárgyak tanításának tör-
téneti-szociológiai módszerét önkéntelenül is alkalmazzák a néprajzi ku-
tatómunkában. Tehát többé-kevésbé kialakult szemléletmódról árulkodnak, 
amely alapjában véve helyesnek min ősíthető, de ennek a történelmi látás-
módnak vagy módszernek ott is nyomára akadunk, ahol más, esetleg leíró, 
megfigyelő  vagy gyűjtő  munkára lett volna szükség. Ennek a fejl ődéstörténeti 
szempontnak az er őszakolása legtöbbször oda vezetett, hogy a város történetét 
alaposan feltáró munka hiányában sok botlás, tévedés, kétes feltevés és vi-
tatható értékű  megállapítás került a dolgozatokba. („Kukucska egyid ős a 
várossal", „A XVI. században vándoriparosok keveredtek Kukucska népe 
közé, ezek alapították meg az ún. Lenti-Kukucskát.", „Kukucska 1848-ban 
épült.") A pályázók egy része azonban — a népi hagyomány adatait ellen-
őrizve -- helyesen teszi a városnegyed keletkezésének idejét a múlt század 
közepére. 

A másik meglehetősen nagy fogyatékosság — tanulóifjúságunk rend-
szertelen munkájának és pontatlanságának jellemzéséül említem meg — igen 
kevesen jegyezték le a településtörténetre, a kosárfonó és halászéletre, népies 
elnevezésekre, anekdotákra stb. vonatkozó adatok közl őinek nevét. „Egy 
öreg halásztól hallottam" — „Egy kosárfonó mesélte" — „A kukucskaiak 
azt tartják" -- ilyen általánosításokkal siklanak el a legértékesebb adatok 
közlőinek neve, kora, foglalkozása stb. felett, s így hiányzik a pályázatoknak 
a hitelessége, dokumentáló -- bizonyító ereje, éppen az, ami a néprajzi 
dolgozatokban mellőzhetetlen. 

Ezektől a tíz-tizenöt gépelt oldalnyi terjedelm ű  munkáktól a dolgozatok 
témájánál fogva sem követelhettük meg, hogy mindenre választ adjanak; 
a teljesség igényét sokkal alaposabb felkészültség ű  kutatóknál is sokszor 
mellőzzük. Az ilyen -- mindössze három-négy hónapi stúdiumot igénybe vev ő  
munkáknál pedig egyenesen lehetetlen megkövetlenünk a részletes feldol-
gozást. 

Azonban ettől eltekintve a dolgozatok alapvet ő  fogyatékosságaként kell 
megemlítenem a rajzos dokumentáció szegénységét. Egyetlen egy dolgozat 
ad elfogadható rajzot a kukucskaiak sajátos „tutajos” házépítésének mód-
járól s a halászháló kötéséről. A többiek még olyan önként kínálkozó s néprajzi 
szempontból érdekes anyagkörnél is, mint pl. a kosárfonás, teljesen mell ő-
zik az ősfoglalkozásnak, az anyagi műveltség fejlettségének vagy eredmé-
nyeinek rajzos bemutatását. 

Ennyit általában azokról a (tanulóinknál nemcsak ennél a tárgynál meg-
mutatkozó) felületességekr ől, amelyeket a jövő  évi kutatómunkában okvet- 
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lenül kerülnünk kell. A dolgozatok azonban mást is megmutattak: els ő-
sorban azt, hogy oktatásügyünk csak nyerhet az ifjúság ilyen irányú fog-
lalkoztatásával. Figyelemreméltó az a kedv és odaadó szeretet, amellyel 
tanulóink kényelmi szempontokat félretéve az ilyen -- az ideológiai neve-
lés szempontjából is tartalmas — munka felé fordul. (A gy űjtőmunka 
félévi szünetben, a decemberi ,s januári havas, es ős, hideg hónapokban, 
sokszor igen kedvezőtlen gyűjtési viszonyok között folyt.) A pályázók közül 
sokan igen helyesen látták meg a régebben oly gazdag etnikumú városrész 
néprajzilag értékes anyagának felszívódását, a népi gyöker ű  műveltség elsor-
vadásának okát a század elején rohamosabban meginduló városiasodásban, 

„Megfigyeléseim arra vallanak, hogy nem nagyon mesél ős ez a nép, 
inkább csak élményeit mondja el. Élményekb ől azonban kifogyhatatlan. 
Ezek a sok rosszban nyű tt életek több rossz emléket őriznek, mint mesét, 
s nekik a víz csobogása nem költészet, nekik ez valóság. Ezer fel ől jöttek, 
ezer felől hozták magukkal szokásaikat, meséiket, s ahogy letelepültek, a víz-
zel és a szegénységgel vívott keserves harcban elvesztek a magukkal hozott 
emlékeik is. Az ősi elemeket tartalmazó népköltészeti megnyilatkozások csak 
a városi hatásoktól távol, a maguk zártságában él ők között maradnak meg s 
élnek tovább, de csak addig, amíg a városi kultúra, a városi szórakozások ki 
nem szorítják. Kukucska pedig áttért a fejl ődésnek arra a fokára, ahol meg-. 
szakad a nép mesélő  ösztönének fonala. Teljesen beolvadt a városba, meg-
szűnt külön világ lenni, meghaltak a mesélő  öregek, akik pedig élnek, talán 
már nem is akarták megtanulni azokat. — Kukucska lakói inkább szeretnek 
dalolni, mint mesélni, de dalaik értéktelenek, leginkább m űdalok. így Dankó 
Pistának egyik szerzeményét is népdal fejében énekelték el. Ugyanígy jártam 
a mesével is, újra hallottam azt, amit gyemekkoromban olvastam a mese-
könyvekből.". (Gulyás Gizella, VI. b.) 

A nehéz életfeltételek, a mindennapos szegénység nem mindig mese-
termő  talaj, főleg nem az ilyen realisztikus látású s az anyagi világ minden-
napos tényeibe ütköző  embernél, mint a Tisza-parti halász. Azok a kevés 
mesei elemet magukba foglaló, inkább csak a valóságából kiforgatott, el-
túlzott történetek, amelyeket tanulóink gy űjtöttek, mind a napi realitások 
köréből táplálkoznak, a munkával,- a szerszámmal, a halászattal, a Tisza 
téli vagy nyári életével függnek össze. Apró történeteket mesélnek a szer-
számaikról, a „Jancsi-vasról" s a kosárfonók más eszközeir ől. A halakat is 
beszéltetik: „Találkozik a nagyszem ű  galla a harcsával oszt aszongya a harcsa: 
hej, galla koma, ha énnekem akkora szemem vóna, mint neked, meglátnám 
a halászt mikó elindul hazúrú, oszt nem fogna meg. -- Feleli a galla: hej, 
harcsa koma, ha énnekem akkora fejem vóna, mint neked, szétverném a hálót, 
nem fogna meg a halász." 

Érdekes, hogy hogyan alakítja át a nép a maga képzeletvilága szerint 
a történelmi eseményeket. Valószínűleg az Eugen-sziget közelsége teremtette 
meg a kukucskai ember érdeklődését a táj történelmi multjának egyetlen 
nagyjelentőségű  eseménye, a zentai csata iránt. A csata történetének mondá-
jában felleljük a már jól ismert motívumokat is : a b őrhíd és az aranybilincs 
motívumát. 

„Hát az úgy vót, hogy a török gyütt át a b őrhídon, a herceg csapatá árá 
'lehetett valahun az Oromparton. A herceg kiatta a parancsot, hogy nehogy 
lőjenek, amíg ű  nem gyün vissza -- azzá ement, az ágyút meg otthatta. De 
vót neki egy fészemű  fűzére, ennek meg sehogy se tetszett, hogy a török 

2 	 17 



annyira gyün át a b őrhídon, osz eccé mán nem áhatta, hát közéjük durrantott. 
Épp a híd közepit találta el. Ott is veszett a török. Ezé a herceg arannyal 
bilincsőtette meg a tűzérc." (Közli Tóth Aurél, VII. o.) 

Egészen újszerű  a Jázovó népetimológiája a csata történetének másik 
változatában : 

„A török mán a hidat verte, mikó a herceg meghallotta. Fogott egy kis 
sereget, oszt gyütt Zentára. Mikó ideért, kap egy levelet a császártú, hogy 
ne támaggya meg a törököt, hanem várja meg a nagy csapatot. A hercegnek 
nem vót ideje elolvasni, mert mán gyütt át a török, hanem nekiment. A 
török egyik része itt vót, a másik a másik ódalon, oszt mikó a herceg meg-
támadta űket, a hidat is ellűtték, oszt egymás hátán mentek át a törökök. 
Egész sziget lett a hullákbú, embersziget. A szultán feleségivel Jázováná 
sátoroztott, oszt mikó meghalotta, hogy vesztettek, csak azt mondta neki: 
Jaj Zova, mi lesz velünk! Azé is híjják Jázovának. A többi vezérek irigyelték 
a herceget, oszt bepörőték a császárná. A császár evette a kardját, oszt le-
záratta, hogy kivégzi. De egy napig gondókozott. Másnap hívatta a herceget, 
oszt nemcsak az ű  kardját, hanem az üvét is a derekára kötötte." (Mesélte 
Csabi Mihály — közli Gubás Jen ő, VI. o.) 

A múlt babonáinak maradványai még ma is élnek, noha a fejl ődés már 
beköszöntött Kukucskába is, megváltozott a városrész néprajzi képe. A 
régebben zártabb életet él ő  nép mind szorosabb kapcsolatot tart a várossal, 
a boszorkány-históriáknak, a „bíbájosoknak", javasoknak, vrácsálóknak 
és vajákosoknak mind kevesebb 'a hitelük. Komrásné viselt dolgainak azonban 
még mindig él az emléke a kukucskaiak között. A Komrásnéról szóló tör-. 
ténetek, úgy látszik, egygyöker űek a Selóné históriával, aki azonban a város 
másik részében, a Tóparton lakott. (1. Banó István: Babonás történetek egy 
régi zentai boszokrányról. Ethnographia LIV. 3-4. szám). Hasonló történe-
teket mesélnek Szürke Jánosról, akit a nép egyszer űen „Sindisznó" néven 
ismert. Ma már nincsenek Komrásnék Kukucskában. A lakosság új élet-
foromái, a földműves-iparos-halász szövetkezetek, a fiatalság fölszívódása a 
gyáriparba, a kötelező  nyolcosztályos iskolázás lassan átalakítja Kukucska 
szellemi arcát, az emberek tudatát. Ezt majdnem minden gy űjtő  meg is 
állapítja s -- dicséretükre váljék -- minden nosztalgiától mentesen írják 
a dolgozatukban: „Ahogy a „Lenti-Kukucska" elt űnt a vágóhíd építésével, 
épp így számolja fel a fejl ődés az emberek gondolkozásának régi formáit." 

Kukucska mesevilágának h ősei betyárok (Renkó Kálmán), tolvajok 
(Tüzesetolvaj, Tilinkó), „félkézkalmárok" stb. Valahogy egy kicsit önmagáról 
is mesél ezekben a mesékben a kukucskai ember. A lakosság erkölcsei ugyanis 
meglehetősen szabadosak és lazák. Több történet szól Renkó Kálmánról. 
Renkó nem a Rózsa Sándor-féle betyárok fajtájából való, noha együtt emle-
getik őket. Nem annyira a jogfosztás, a társadalmi kényszerhelyzet állította 
szembe a hatalommal és a törvénnyel,. inkább a haramia-ösztön s a társadalmi 
felelőtlenség. De szegény ember 'volt, aki a hatóságoknak sok borsot tört 
az orra alá s talán ezért is annyira otthonos alakja a kukucskai fantáziának. 
Elfogásának és halálának történetét ma is mesélik. 

„Elfogták Renkó Kálmánt, Szegedre vitték Rádayhó. De akárhogy 
vallatták, nem akart vallani. Raday meg aszonta neki: — Megállj, ha reggere 
nem vallassz, kiszedem a szakállad. Másnap, ahogy Kálmánt f ővitték, ki 
vót neki szedve a szakálla. Ű  maga szedte ki. — Mé tetted ezt? — kérdezte. 
tülle Ráday. — Azé, hogy az úrnak ne legyen vele dóga! -- Ekkó aszonta 
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Ráday, hogy: -- Akasszátok oda, ahun megfogtátok! — Föl is akasztották. 
Még ma is úgy híjják aszt a düll őt, hogy: „Akasztófa düll ő  ..." 

A kukucskaiáknak a hatósággal való szembenállása teremtette meg a 
rokonszenvet Renkó Kálmán iránt. Még ma is sajnálják, gyakran szóba kerül 
a halála. Más változatban így mondják el: 

„Zavarták Ráday kutyái Renkó Kálmánt. Má a Sárgapartra vótak, ott 
osztán Kálmán a nagy partrú egyenest a vízbe ugratott. Uszott át a másik 
partra. Jobban a túlsó felin vót má a Tiszának, amikó hátrafordút oszt 
visszakajátott: -- Megájjatok Ráday kutyái, ezé még meglakótok! — A 
pandúrok meg csak lűttek utána. Oszt eccé csak látták, hogy Kálmán meg-
mozdul a lován oszt a Tiszába esik." (Közli Tóth Aurél VII. o.) 

Tüzestolvaj Tilinkó négyszer lopja meg a királyt, ügyessége miatt 
elnyeri a nép rokonszenvét: „Még ű  a fődön fölű  lesz, semmi bántalma nem 
lesz, mert annyit megtett, oszt lelket nem ölt." (Közli Mikes Erzsébet VI. o.) 
Ennek az általánosan ismert mesének zentai változatát valószín űleg Molnár 
G. Károlytól, az öreg zentai kosárfonótól hallották a kukucskaiak. (A 
kukucskai népmesékr ől és eredetükről 1. Banó István cikkeit a Kalangya 
1943 március, április és júniusi számaiban.). 

Az utca, sarok, oldal, köz, szuk stb. neveket hasonló módon teremti meg 
a nép mint az Akasztófa-dűlőét. Ezeknek az elnevezéseknek eredetét jórészt 
már homály fedi, de még ma is b őven termi őket a népi képzelet s a kukucskai 
fanyar néphumor. 

A Hanyatlöki kocsma onnan kapta nevét, hogy magos lépcs őin gyakran 
megbotlott és hanyattesett az ittas ember. Kukucska nyugati részét a „téme-
tőhátúját", Rómának hívják. A szájhagyomány a névr ől ezt mondja: „Élt 
itt egy fazekas. Messzir űgyütt ember vót, oszt aszt híresztelte, hogy ű  mán 
bejárta a félvilágot. Járt mán Rómában is a pápánál. Dehát az is igaz, hogy 
mesšzirűgyütt ember aszt mond, amit akar. Csak legyen, aki ehiggye. Az 
emberek meg elhitték, neki. Ráérő  idejiben kiült a háza elé a lócájára, szájába 
vette a hosszúszárú pipáját, aminek kupakját ű  maga csinálta, oszt kidüllesz- 
tette a hasát, ami vót neki jókora. Igy pipázgatott. Az emberek meg össze-
súgtak: -=- Nézzétek a római pápát! — Igy asztán ű  Pápa lett, a környék 
mega ahun lakott — Róma. Az maratt ma is." (Tóth Aurél közlése). 

A Nikšićka utcanévnek népetimológiája: „Nyikszi" utcája (Balog Er-
zsébetről, akinek házában valamikor híresek voltak a farsangi mulatozások). 
A Tóni-folyó (a vágóhíd melletti három-négy méter mély kanális) nevének 
eredetére már nem emlékeznek, valószín űleg a kukucskai ember hiúsága 
vagy önérzete nevezte ilyen névvel a kanálist. 

Kukucska a nevében őrzi az elég gyakori veszedelemnek emlékét; a 
Tisza kiáradását. Az apró, rozzant házak — ha ugyan megmaradtak egy-egy 
áradás után — a gyakori utcafeltöltések, sokszor pedig a félméteres iszap-
lerakodások után ablakúkkal majdnem egy szintre kerültek a kocsiúttal, úgy 
hogy lakóiknak valósággal fel kellett kukucskálniok az utcára, ha ki akartak 
tekinteni házukból. Mások szerint a lakosok még nagy árvíz esetén sem akarták 
elhagyni házukat, inkább a padlásra húzódtak fel a víz el ől s onnan kukucs-
káltak, lesték a víz lehúzódását. Itt jegyezzük meg, hogy a „tutaj"-ház onnan 
kapta nevét, hogy könnyen dacolt az árvízzel is. Az ilyen ház úgy készült, 
hogy a házhely négy sarkára oszlopokat vertek le, ezek közé f űzfavesszőből 
fontak „falat", majd kívül-belül betapasztották. A víz legfeljebb a tapasztást 
mosta le, a fonott fal megmaradt s a víz léhúzódása után újra lehetett ta- 
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pasztani. A vertfalú ház viszont összed őlt. Ma már nem építenek igy, az 
állandó feltöltések viszonylag védetté tették a kukucskai házakat az árvízt ől. 

Igen érdekesek a csúfnevek („ráadott nevek"), amelyekkel Kukucska lakói 
kedveskedtek egymásnak. Saját bevallásuk szerint sokszor nem is tudják 
egymás „rendes" nevét. A kézbesít ők és a postások néha napokig keresik 
a címzettet míg ráakadnak. 

„Sindisznó” (Szürke) János a borostás, szakállas arcáért kapta a nevét. 
„Brekusz" Gábor gyermekkorában nyerte ezt a nevet, mert a kecskebékákat 
fújta fel szalmaszálon. „Cibak" Franci -y mint mondják — olyan kemény 
kenyeret sütött, mint a cibak. Egynéhány csúfnév foglalkozást, szokást 
vagy testi fogyatékosságot örökít meg: Késsorfogú (két sor foga n őtt), Gya-
logorvos, Végigüres, Ügyesbajos, Papmacska, Szopik, Hazuckó, Cen zár, 
Gyáras Maris (háza helyén valamikor kénes „masinát" gyártottak). 

A folklór nem öncélú tudomány. Főleg nem az az iskolában, ahol á 
kutatás eredményeit nem halott kartotékok szaporodásával, a cédulák, jegy-
zetek, adatok számszerű  növekedésével mérjük, hanem úgy, hogy mennyire 
tudta a kutató lelkivé váltani a hallott vagy lejegyzett népismereti anyagot 
mennyire tudott azonosulni a feltárt problémákkal, elleste-e, megismerte-e 
a nép szemlélet- és gondolkodásmódját, megértette-e életformáit, lelkiségét. 
Ha ezt elértük, akkor könnyebb dolga lesz az iskolában a történelém, iro-
dalom, a földrajz, a filozófia tanárának is. Az iskola minden korban és 
minden fokon — egy kicsit hajlamos arra, hogy elintellektualizálja az élet-
problémákat, a tanár pedig arra, hogy a négy fal közötti nevel őmunkán 
kívül a tanulás, legfeljebb az olvasás kérdésévé tegye a tanuló életszemlé-
letének kialakulását. A magyar iskolákban — ezzel a ténnyel szembe kell 
néznünk — még ma sem rendelkezünk elegendő  számban olyan oktató-
nevelő  szakemberrel, aki pl. a történelmi őskort a múzeumban, az állam-
építést a termelők tanácsának ülésén tanítaná vagy taníthatná, a nyelvjárások 
megismerését pedig a tanulók népnyelvi kutatásaival mozdítaná el ő. Nem 
térünk ki arra, hogy miért. Éppen ezért tartom célravezet őnek az ismeretek 
gyarapítására, a . gyakorlati és reális életszemlélet kiformálására a tanuló-
ifjúság néprajzi gy űjtőmunkáját, ennek a tevékenységnek pedagógiai-nevel ői 
értékéről vagy tárgyi eredményeir ől nem is szólva, noha ezek sem lebecsü-
lendők. A zentai múzeum néprajzi körkérdésére pl. huszonnégy, földolgo-
zási módjában és tartalmában is igen értékes dolgozatot nyújtottak be a 
gimnázium felsőbb osztályainak tanulói Bácsföldvár, Vrbica, Csantavér, 
Tornyos, Felsőhegy, Ada, Torda, Csóka, B. Arandelovo, Törökkani .sa, 
Jázova, Dolina, Ostojićevo, Mohol, Topolya, Temerin, Adorján és Martonos 
tárgyi néprajzi anyagából: népviselet, szoba-konyha berendezés, határ-, 
düllő-, település-elnevezések tárgyköréb ől. 

A pedagógusnak nem lehet izgalmasabb munkája, mint megfigyelni: 
hogy foglalja rendszerbe a tanítvány az ' el őtte feltáruló világot, mit látott 
meg belőle, mi az, ami felett — mint számára érdektelen néprajzi jelenség 
felett átlép, mi az, ami a kutatás ösztönét felkelti benne. Minden feleletnél, 
szabályos leckefelmondásnál gazdagabb, többet eláruló; hitelesebben valló 
kép ez -- egy néprajzi dolgozat képe -- a tanítványról, aki szemlél, gy űjt 
s megfigyeléseinek lejegyzéséb ől eléd lép a tanítvány, akit te tanítottál meg 
szemlélődni, a tudomány eszközeivel . élni, az emberekkel érintkezni és 
bánni tudni. 

Szeli István 
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3. MAGYAR NÉPRAJZI KUTATÁSOK JUGOSZLÁVIÁBAN 

(Néprajzi és településtörténeti áttekintés) 

Az 1971. év vajdasági könyvkiadásának egyik eseménye Bori Imre 
népköltészeti antológiájának megjelenése volt.' Ez a kis gy űjtemény vállalkozott 
először arra, hogy régi és friss folklórgy űjtések közül válogatva közvetlen 
közelről bemutassa az olvasónak a jugoszláviai magyar népköltészetet, ahogy 
Bori nevezi bevezetőjének első  soraiban, ,;az ismeretlen ismerőst". A . köny-
vecske figyelmeztetett, hogy a néphagyományok szervesen beletartoznak 
a jugoszláviai magyarság kultúrájába, és igény mutatkozik mind teljesebb 
megismerésükre. Bori munkájából az is kitetszett, hogy jóllehet, a néprajz 
munkásainak rengeteg a tennivalója, a jugoszláviai magyarság néprajzi ku-
tatása már eddig is jeles eredményeket mutat föl. Ezek számbavételére vállal-
koztunk. Mielőtt azonban történeti-néprajzi tájanként a település- és népesség-
történetet figyelembe véve bemutatnók, mit végzett a néprajzi kutatás, szük-
séges vázlatosan megismerkednünk tárgyunk szerz őivel, a forrásokkal és 
azokkal a szellemi-irodalmi áramlatokkal, amelyek a néprajzi vizsgálatokat 
ösztönözték. 

I. SZERZŐK ÉS FORRÁSOK 

Bori Imre említett gyűjteményének mottója az a dallammal kísért mon-
dóka, ami 1520 tájáról Pominóczky Fülöp becsei szerzetest ől származik: 
„Bátya, bátya, mely az út Becskerekére? /Uram, uram, ez az út Becskerekére!". 
Ha egészen pontosak akarunk lenni, ezzel a nevezetes zenetörténeti emlékkel 
kell kezdenünk szemlénket. Meg kell azonban mondanunk, hogy nem 
tekintjük a negyedfélszáz esztend ő  múlva kezdődő  néprajzi gyűjtések elő-
futárának, mert nincs folytonosság a véletlenül ránk maradt feljegyzés és 
a néphagyományok megmentésének tudatos törekvése között. A számba-
vételnek a XIX. sz.-ban teljesen új lapot kell nyitnia. 

Az első  magyar népköltési gy űjtemények általában kollektív munkák 
eredményeként születtek. Szervez ő-irányító egyéniségek a korabeli Magyar-
ország egészére kiterjedt gy űjtőhálózat anyagát rendezték sajtó alá. Erdélyi 
János gyűjtői között található a dalokat beküld ő  muzslai Mayer István és 
a nagybecskereki Bárány Ágoston, valamint Karácsonyi Antal, aki torontáli 
népdalokkal és Remelley Gusztáv, aki Pétervárad környéki „néplegendával" 

1) Idő, idő, tavaszidő. A jugoszláviai magyar népköltészetb ől. Válogatta, a bevezetést 
és a jegyzeteket írta Bori Imre. Újvidék, 1971. 
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gyarapította a gyűjteményt. 2) Ipolyi Arnold Törökkanizsáról kapott adatokat 
Magyar Mitológiájához3). Kiss Áron, a máig legterjedelmesebb magyar 
gyemekjátékgyűjtemény szerkesztője munkája előszavában kulai, óbecsei, 
bajsai, padéi és csáktornyai munkatársainak mondott köszönetet 4). Herman 
Ottó 1874-ben hosszabb időt töltött Doroszlón. Sógoránál meghúzódva írta 
meg első  nagy könyvének, a Magyarország pókfaunájának jelentős részét5). 
Már ekkor megragadta figyelmét a Mosztonga mocsarainak különös világa 
és később visszatért, hogy a környéken, illet őleg Apatinbah, meg a közel 
eső  Kopácson anyagot gyűjtsön halászati-néprajzi monográfiájához 6). A 
múlt század utolsó évtizedeire esett Kálmány Lajos népköltészet-gy űjtő  
munkássága is. Az egyetemes magyar néprajztudomány neki köszönheti a 
régi dél-alföldi folklór megmentését. Kálmány igen sokat gy űjtött a Bánság 
északi részén. Lelkészkedésének színhelyei -- Szaján, Csóka, Törökbecse, 
Németelemér, Magyarszentmárton -- szolgáltak támaszpontokul, ahonnan 
gyűjtőútjaira indult, és szinte nincs olyan magyarlakta római katolikus te-
lepülés a Bánságban, ahol meg ne fordult volna 7). 

A századvégen meger ősödtek a helyi erők is. A bácskai és bánsági vá-
rosokban, els ősorban Zomborban és Szabadkán hosszabb-rövidebb ideig 
tudós egyéniségek éltek és dolgoztak: Márgalits Ede, Dudás Gyula, .Érdúj-
helyi Menyhért, Thim József, Iványi István, Gubitza Kálmán, Szentkláray 
Jenő, Ortvay Tivadar, Szabó Ferenc és mások. Az etnográfiát a " magyar 
és a bunyevác népélet jó ismer ője, Bellosits Bálint és a németek kutatója, 
Hajnal (Holzmann) Ignác képviselte köztük. M űködött a Bács-Bodrog 
vármegyei Történelmi Társulat, amelynek évkönyvei, jóllehet az érdekl ődés 
fő  iránya a történetírás és a régészet volt, néprajzi cikkeket is közöltek 8). 
De mind a társulat évkönyveiben, mind pedig a Budapesten megjelen ő  
vezető  magyar néprajzi folyóiratokban, az Ethnographiában (1890—) és a 
Néprajzi Értesítőben (1900—) a bácskai és bánsági vonatkozású néprajzi 
dolgozatók els ősorban nem magyar tárgyúak: Számra a bunyevác és a német 
tematika vezet, majd a szerb, szlovák, ukrán (ruszin) és bolgár lakossággal 
foglalkozók következnek9). Ebben az időben a terület magyar lakosságát 
(értvén itt az 1918 utáni Jugoszlávia magyarságát) nagyon elhanyagolták 

Erdélyi János: Népdalok és mondák. Pest, 1846-1847. I. k. X. o.; II. k. VII. o. A ki 
nem adott kéziratok a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában találhatók. 
Kovács Ágnes kolléganőm szíves fölvilágosítása szerint — melyet e helyen is köszönök 
— Abafi-Aigner Lajos a múlt századi magyar folklórgyűjtés lelkes szervezője és tá-
mogatója kéziratos hagyatékában, R a budapesti Néprajzi Múzeum Etnológiai Adat-
tárban is található bácskai és bánsági anyag. 
Kovács Ágnes: Ipolyi Arnold folklórgy űjteménye a Néprajzi Múzeum kéziratgyűjte-
ményében. Néprajzi Értesítő  (a továbbiakban: NÉ) 1958, 257. 
Magyar gyermekjátékgy űjtemény. Szerkesztette Kiss Áron, Bp. 1891. VI, VIII. o. 
Lambreeht Kálmán: Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor élete és kora. Bp. 1920. 
40-41. 
Herman Ottó: A magyar halászat könyve. Bp. 1887. 5, 13. (A jelzett oldalakon kívül 
a könyv több fejezetében utal a bácskai és baranyai gy űjtésekre.) 
Legbővebb életrajza: Péter László: Kálmány Lajos: Egy nagy magyar folklorista élete. 
Bp. 1952. Lásd még: Katona Imre: Kálmány Lajos, a szegedi és vajdasági magyar 
népköltészet legnagyobb gyűjtője. Híd, 1966. 1118--1126. 
Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat Évkönyvei 1-33. sz. Zombor, 1885-1917. 
Előzménye: Bács—Bodrogh. Évnegyedes folyóirat a helytörténet, népismeret, sta-
tisztika és régészet köréb ől. Szerkeszti Dudás Ödön. Pacsér. 1878. 
A kérdésre lásd: Kósa László: Kelet-Európa népköltészete magyarul. Irodalmi Szemle 
1971/3. Érdemes tudományos feladat lenne ezt a terjedelmes és igen értékes probléma-
kört részletesen számbávenni, teljesítményeit elemezni. 

22 



a gyűjtők és a kutatók. Érdemleges néprajzi munkáról a század elején csak 
Bartók Béla horgosi és Garay Ákos szlavóniai útja kapcsán adhatunk számot. 

Nem csoda, ha az 1920-as években az önállóságát épít ő  vajdasági magyar 
szellemi élet jó ideig elfeledkezett a népi kultúráról. A falu iránti érdekl ődés 
az 1930-as években szinte egyszerre kezd ődött a Kalangyában és a Hídban. 
A Kalangyában legelőbb Batta Péter személyében támadt lelkes híve e 
néphagyományok megmentésének10). Először magyarkanizsai dalgyűjtéseit 
tette közzé11), utóbb a Tisza-mente népéletének más jellegzetességeit igye-
kezett megragadni írásaiban 12). Ő  volt, aki népszerűsítette a Magyarországon 
ekkorra országos eseménnyé nőtt Gyöngyösbokréta-mozgalmati 3) és föl-
vetette egy doroszlói néprajzi múzeum létesítésének tervét 14). Ez utóbbi 
írása talán leginkább jellemzi gondolatvilágát, a népi kultúrához való «köze-
ledését. A Dóroszlóra látogató újságírót meglepi a nyugat-bácskai község 
színes képe. „Rácsodálkozrik" a népviseletre, a szembejöv ő  parasztfigurákra 
és sok minden más, általa érdekesnek, különösnek talált jelenségre. Mi-
közben fölfedezi magának a néphagyomány valós és vélt értékeit, megfo-
galmazódik benne a gondolat: „Ami Kalotaszeg az erdélyi magyarságnak, 
miért ne legyen ugyanaz Doroszló a délszlávországi magyaroknak." Kós 
Károly példájával buzdít a múzeumszervezésre. Ezt az érzésvilágot -- mely 
lényegesen különbözik a Kós Károlyétól -- minden jószándéka ellenére a 
felszínes látás, az elmélyülés hiánya, idilli, hamis népiesség jellemzi. Batta 
maga is bevallja, amidőn a gyűjtésre buzdít, hogy tulajdonképpen nem ért 
a feladathoz és rég hallott-olvasott dolgokra próbálja a figyelmet fölhívni. 
(Kalangya, 1934. 73-75.) Népdalközléseihez írt bevezet ői száz év előtti 
hangot idéznek, a felfedezés hangját. Ez azonban még akkor is anakro-
nisztikus, ha tudjuk, hogy a vajdasági, kulturális élet abban az id őben fel- 
lendülésben, lelkes építkezésben volt. Hiszen a magyar néprajztudomány 
ekkor már' jelent ős értékeket mondhat magáénak, mozgalommá szélesedett 
a falukutatás Magyarországon, Csehszlovákiában és Romániában egyaránt, 
Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenei programja pedig haladt a megvaló-
sulás útján. fgy aztán ezek az írások nem többek színes újságcikkeknél, 
amelyeknek anyagközlő  értékük is kevés. Azért foglalkoztunk részletesebben 
Batta írásaival, mert szemlélete jól jellemzi a falu iránti érdekl ődés egyik 
ágát. Ez a szemlélet kés őbb is nem egyszer hangot kapott a Kalangyában.. 
Kende Ferenc pl. így írt néhány esztend ővel később a megvalósult Gyön-
gyösbokrétáról: „Mint jótékonyan, üdít ő, hűs hullám gyűrűzik a Duna-
bánságban keresztül a Gyöngyösbokréta. Lelkünket fürösztjük benne és 
vidámítjuk szívünket. Szépséges nótáikon elborongunk, víg dalai pezsdítenek. 
Táncaik üteme vérünk iramlását gyorsítja és viseletük káprázatos színei 
szemünket kacagtatja." „Ismerkedés népünk falvaiban rejtett kincseivel a 
meghatottság könnyeit lopja szemünkbe'. . . 15).  

A néprajzi gyűjtésről. Kalangya (a továbbiakban: K) 1934. 73-75. 
Magyar nótagytíjtésünk. K. 1933. 255-261; Leánykáink játékdalai. K. 1933. 433-439; 
Nóták, játékok. K. 1934. 206-209. 
Egy és más a rokkáról meg a régmúlt viseletr ől. K. 1934. 902-905; Felkelő-napos 
oromfalak. K. 1936. 268-271; A fenék horgász. K. 1936. 325-328; A rettenetes 
csók. K. '1937. 126-128. 
Gyöngyösbokréta K. 1934. 744-746. 
Első  lépések a néprajzi múzeum megteremtése felé. K. 1934. 656-663. 
A Gyöngyösbokrétánk mérlege. K. 1936. 380. — Hasonló hangvételű  később: Bod-
roghy Szabolcs: Az anyaföld tisztelete Bácskában. K. 1942. 465-469. 
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Természetesen ez a hangvétel a Kalangyát egészen nem jellemzi, hiszen 
a folyóiratban sem a néphagyomány, sem a parasztság sorsa nem szerepelt, 
nem is szerepelhetett központi kérdésként. 1940 után a falu problémáiról 
már sokkal felelősebben írták a Kalangya -munkatársai, de ezt az id őszakot 
megelőzte a Híd első  folyama. 

1934-ben, amikor a Híd indult, a csehszlovákiai Sarló-mozgalom, 
amélynek elsődleges szerepe volt a haladó szellem ű  magyar falukutatás 
megindításában, már föloszlott. De Romániában dolgoztak az „Erdélyi 
Fiatalok" és Magyarországon egyre terebélyesedett a parasztság iránti 
érdeklődés. Mind több, fiatal értelmiségiekb ől álló csoport jelölte feladatául 
a falu reális megismerését. A kisebbségi fogantatású szellemi áramlat leg-
később érte el a Vajdaságot, és nem véletlenül a Hídban talált fórumot, 
melyet a jugoszláviai magyarságnak az az els ő, már nemzetiségi sorban föln őtt 
nemzedéke indított, mely tudatosan kereste helyét a jugoszláviai valóšágban 
és kevésbé kötötték az 1920 előtti emlékek. Alapjaiban a Sarló 1926-os 
programját hirdették meg, de már magukénak tudták a kés őbbi célkitű-
zéseket, okulhattak a buktatókon és nehézségeken"). „A Sarló mozgalomból 
kinőtt szociográfiai kutatások lehet őségét vitte tovább a Híd a harmincas 
évek második felében, s a Sarló programja élt tovább a Híd munkájában" 
-- írja Bori Imre, aki a folyóirat legjelent ősebb írásainak a sorozatban meg-
jelent szociográfiákat tartja 1?). Bogárdi József Becskerekr ől írt18), Nagy 
János egymásután küldte beszámolóit Muzsláról19). A Hídnak egy ideig 
„A falu" címmel külön rovata volt. Itt látott napvilágot pl. Illés Sándor 
Temerinről, Kókai Károly Bajmokról, Muhi János Moholról szóló cikke"). 
Ezeket az írásokat mindenekel őtt a szociális néz őpont és a felelősségérzet 
jellemzi. Céljuk a falusi lakosság helyzetének föltárása, a társadalom fi-
gyelmének ráirányítása a parasztság nyomorára. Változó színvonalúak, egyik-
-másik nem haladja meg a napi publicisztika színvonalát, de egymásután 
olvasva - egységes vonulattá rendez ődnek. Gyakran szenvedélyes hangúak 
és az erősebb érzelmi hatás kedvéért a korabeli szociográfiák szellemében 
igyekeznek a szépirodalom stíluseszközeivel élni, illet őleg harcosan élezik 
a kérdéseket, sarkítják a mondanivalót. Mégsem igazi szociográfiák. Több-
nyire nélkülözik a pontos, adatszer ű  érvelést. Terjedelmük is igen korlá-
tozott, néha csupán két-három oldalnyi. 

Ismeretes, hogy a Híd 1936-tól fokozatosan tolódott a kommunista 
mozgalom felé, arculata is kezdett megváltozni. A szociális problematika 
továbbra is központi helyet kapott lapjain, azonban a figyelem kiterjedt az 

Donáth György: Induljanak el a vajdasági reg ős ifjak. Híd 1934/1. 8-9; uő . A falu 
és az ifjúság. Híd 1934/3. 16-18; Kolozsy Tibor: Hozzászólás Donáth György: 
Induljanak el a vajdasági reg ős ifjak című  cikkéhez. Híd 1934/2. 18-20; Csuzdi Viktor: 
Falu-község-monográfiák készítése. Híd 1935/4. 6-8. (E tanulmány írójának nem állt 
módjában a jugoszláviai magyar falukutatás történetét kutani. Igy csak a folyóiratban 
szereplő  nevek (Kek Zsigmond, Békássy Zoltán stb.) alapján gondolhat arra, hogy 
a Kolozsvárott tanuló református lelkészjelölteken keresztül közvetlen kapcsolatban állt 
a protestáns hátterű  „Erdélyi Fiatalok" körével.) 
Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék 1969. 270. 
A háromnyelvű  város. Híd 1934/5. • 14-17. 

16) Muzsla. Híd 1934/5. 4-5; Muzsla vasárnapja. Híd 1934/6. 4-6; Lakodalom Muzslán. 
Híd 1934/7. 5-9. (Ez utóbbi adataiban is használható jó néprajzi leírás.) 

20) Illés Sándor: Temerin gazdasági és kulturális helyzete. Híd. 1935/1. 9-10, 2. 4--8; 
Kókai Károly: Bajmok. Híd 1935/5. 6-8, 6. 5-8, 7-8. 7-14; Muhi János: Mól 
jelene. Híd 1935/4. 7-13. 
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ipari munkásságra és az egy-egy községben végzett szociográfiai „mélyfú-
rások" mellett más vizsgálódási szempontok is megjelentek. Tulajdonképpen 
már ennek a folyamatnak az el őfutára Tóth Bagi István cikksorozata a bácskai 
kisbirtokró121). 1937-ben megszületett az els ő  összegezés is a falukutatás 
eredményeiről22), amit Kiss Flórián módszertani-kritikai és szervez ő  írásai 
követtek23). Szociográfiai kérdőíveket is kiküldtek, munkásparaszt szerz őktől 
közöltek írásokat, de kevés sikerrel. Az új faluélményben -- úgy tetszik ---
előbbinél is nagyobb szerepet kapott az agrárszegénység nyomorának le-
írása. A hang szigorúbb, a légkör komorabb lett. A faluról szóló híradások 
túlontúl levetkőzték a folklór-színeket. (igy kapott például kissé elfogult, 
de alapjában véve igazságos kritikát a Gyöngyösbokréta 24). Mégis, a rövidke 
társadalomrajzoknak és szociográfiai riportoknak nem volt ereje a publi-
cisztika, a közírás szintjét meghaladni 25). E jelenség okát mi elsősorban abban 
látjuk, hogy a Híd nyolc évfolyamánák munkatársaiból hiányzott az alapvet ő  
szociológiai iskolázottság. Nem sikerült hatékony és egységes módszert 
kialakítaniuk. De ha e hiányokat autodidakta módon pótolták volna, akkor 
sem állt mögöttük támogatólag erős társadalmi, vagy egyházi szervezet, 
mint a hasonló mozgalmak legtöbbje mögött. Ezzel magyarázzuk azt is, 
hogy amíg a hasonló eszmevilágú csehszlovákiai, romániai és magyarországi 
falukutatás számos jeles tudós egyéniséget indított el á pályáján, ugyanez 
a vajdasági fiatalok szociográfiai tevéken- evékenységéről nem mondható el. 

Fölvetődik a kérdés, vajon miért időztünk ennyi ideig a harmincas évek 
falukutató érdekl ődésénél, amikor megjegyezzük, hogy eredményeiket a 
néprajztudomány közvetlenül alig hasznosíthatja. Azért tettük, mert ez 
az érdeklődés alapvetően néprajzi színezetű  volt és a néphagyomány hordo-
zójáról, a parasztságról alkotott képet. Ilyen módon fogyatékosságaival és 
erényeivel előzménye a későbbi tudományos jellegű  kutatásoknak és magya-
rázza azok gyöngeségeit és eredményeit. 

A Kalangya és a Híd faluról, parasztságról, népi kultúráról szóló 
cikkeinek ismeretében érthet ők és értékelhetők más lapok és folyóiratok 
harmincas évekbeli hasonló törekvései. A Jugoszláviai Magyar Újság szo-
ciográfiai pályázatára érkezett írások válogatott gy űjteménye két kötetben 

Tóth Bagi István: A bácskai kisbirtok fejl ődése. Híd 1935/3. 13-16, 4. 14-17, 5. 
9-12, 6. 1-4, 9. 14-16. Lásd még: (Mayer Ottmár) Hajdú Vilmos: A jugoszláviai 
kisbirtokosság helyzetéhez. Híd 1936/6. 1-5. 
(Kek Zsigmond) Ember Zsigmond: A vojvodinai falukutatás eddigi tapasztalatai. 
Híd 1937 4. 1-3. 
(Malusev Cvetko) Kiss Flórián: A vojvodinai falukutatás munkavázlata. Híd 1937/1-2: 
1-3; uő. A vojvodinai falukutatás programja. Híd 1937/3. 1-3; uő. A falukutatás 
módja. Híd 1937/4. 1-4. 
Szabó Mihály: Gyöngyösbokréta. Híd 1936/9. 7-9. 
Szabó Mihály: Telecska. Híd 1937/9. 3-5; Gyenes Sándor: Dögtemet ő . Híd 1938. 
234-236; (Kek Zsigmond) Kossa János : Feketics. Híd 1938. 379-382; Kovács György: 
Sztára Moravica. Híd 1938. 3-5; Laták István: Fél nap egy vojvodinai faluban (Mali 
Igyos). Híd 1938. 96-98; Morel András: Szrbobrán. Híd 1938. 54-59; Gergely 
Boriska: Magyarok a Bánát csúcsán (Novi Knezsevác). Híd 1939. 70-73; (Simoko-
vics Rókus) Sántha Péter: Bácska Topolán. Híd 1939. 338-341. stb. A majdnem az 
egész Vajdaságot feltérképez ő  helyzetjelentésék mellett más irányú szempontok sze-
rint vizsgálódik pl. (Malusev Cvetko) Kiss Flórián: Gyakorlati parasztvédelem. Híd 
1939. 434-436; (Szabó Géza) Szakács Gábor: A vojvodinai földmunkásmozgalom 
alapvonalai. Híd 1939. 342-345. stb. 
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látott napvilágot 26). A pályázat, amint a kötetekben megjelent 33 és az új-
ságban napvilágot látott további 25. írás bizonyítja, sokakat megmozgatott. 
Sajnos azonban a legtöbb pályamunka nem más, mint helyi érdekességeket 
kereső  tárca, vagy egyszerű  újságcikk, melynek semmi köze a szociográfiához. 
Az igényesebbek némelyike eredeti néprajzi vagy történeti anyagot dolgoz 
föl, többnyire azonban korábbi publikációkat használ forrásul. A már kár-
hoztatott idealizáló szemlélet jellemzi őket. Egy másik szociográfiai pályá-
zatra, amelyet az újvidéki Polgári Magyar Kaszinó hirdetett meg 1938-ban, 
mindössze . négy munka érkezett be. Ezek egyike a Strassburgban tanult 
fiatal református lelkész, Thomka Viktor műve, igényes, jól adatok falumono-
gráfia Hertelendyfalváról (Vojlovica) 27). 

A Híd szociográfiáinak ismerete nélkül nem érthet ő  meg a Kalangya 
negyvenes évekbeli hangváltása sem. Az ebben az években megjelent faluku-
kutató írások komolyabb felkészültséggel, de valamivel tompítottabb szo-
ciális érzékenységgel folytatni látszanak a Híd első  évfolyamaiból ismert 
írások vonulatát. Bátor és tartalmas cikk pl. Csuka Jánosé, amely a vajdasági 
magyarság számban legnagyobb rétegének, az agrárproletariátusnak tart-
hatatlan nyomoráról szó128). A Kalangya'ban látott napvilágot Muhi János 
erősen néprajzi érdekl ődésű  cikksorozata, köztük a móváról szóló (=közös 
paraszti munka), egyedülállóan jó leírás 29). Lévay Endre itt közölte szocio-
gráfiai írásait, melyek utóbb gy űjteményes kötetben is megjelentek"). 

Az egykori Bács-Badrog megyei Történeti Társulat zombori múzeuma 
alig fordított figyelmet néprajzi gyűjteményének fejlesztésére 31). A Batta 
Péter kezdeményezte doroszlói tájmúzeum sem valósult meg 32). Az 1938-ban 
Csávosi Sándor által kezdett tárgyi néprajzi munka sem járt sikerrel, de 
ezzel egyidőben Kiss Lajos és Kiss János jóvoltából a több évtizede szü-
netelő  tudományos igényű  néprajzi kutatás újraindult33). Kiss Lajos több 
tanulmánya bevezet őjében elmondja, hogy Kodály Zoltán 1938-ban el-
hangzott rádióelőadásától kapta az -ösztönzést, amelyben többek közt az 
is elhangzott, hogy a Jugoszláviában él ő  magyarság népzenéje majdnem 
teljesen ismeretlen: Kiss Lajos népdalgy űjtőútjain 1939-42-ben több mint 
2000 dallamot jegyzett le. Ezeknek a gy űjtéseknek a legjavát 1943-ban nép-
szerű  kiadványban tette közzé. Legtöbbet gy űjtött Szlavónia három régi 
magyar településében (Haraszti, Kórógy, Szentlászló), de találhatók ebben 
a kis könyvben doroszlói, bácskertesi, feketehegyi (feketicsi), nemesmileticsi, 
pirosi, temerini, gombosi és hertelendyfalvi dallamok is 34). A tudományos 

Városok ... falvak ... Néprajzi és történeti vázlatok I—II. Az el őszót írta Bródy 
Mihály. Kiadja a Jugoszláviai Magyar ,Könyvtár XI—XII. Szubotica (1933). 
Egy aldunai székely község monográfiája. Magyar Kisebbség 1939. 258-264, 322-327, 
398-403, 432-435, 562-566. 

2s) A magyar földmunkás élet és bérviszonyai. K. 1940. 450-463. 
Bácskai népszokások. K. 1942. 431-434; Lásd még t őle: Babonák között bölcs őtől 
a sírig. K. 1942. 60-65; Jegyzetek a faluról. K. 1940. 220-224. stb 
Lévay Endre: Dél kapujában. Szabadka, 1943. 
Márkus Mihály: A zombori múzeum tárgyi-néprajzi feladatai. K. 1942. 335-340. 
Batta Péter: Egynapos néprajzi múzeum. K. 1937. 386-388. 
Kiss Lajos: A szlavóniai magyar népsziget zenéje. MTA Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztályának Közleményei XIV. k. (1958) 1-4. sz. 279. 
Délvidéki daloskönyv. 108. magyar népdal. Gyűjtötte és közreadja Kiss Lajos. Bp. 
1943. Népszerű  daloskiadványa még, melyben sok a jugoszláviai területr ől származó 
dallam: Rozmaring. 91 magyar népdal. Gyűjtötte és közreadja Kiss Lajos. Bp. (1970-ben 
az 5. kiadása jelent meg). 
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igényű  néprajzi gyűjtés másik jeles alakja a Zentán tanároskodó Banó István 
volt, aki a mezőváros és környéke népszokásairól és mesevilágáról írta a ma 
már többnyire pótolhatatlan közléseket tartalmazó dolgozatait. 

1945 után gyökeresen más helyzet állott el ő . Azok a célok, amelyekért 
a Híd fiataljai harcoltak, többnyire a megvalósulás útjára kerültek. Az új 
folyamával a jugoszláviai magyarság központi irodalmi lapjává vált Híd 
továbbra is közölt szociografikus írásokat. Igaz,. ezek jóval ritkábban jelentek 
meg és kevésbé érdekl ődtek a falu élete iránt, mint 1940 el őtt, de akad kö-
zöttük tárgyilagos helyzetfelmérés, szociográfiai riport, novellisztikus be-
számoló egyaránt 35). Ezek a társadalomrajzok is dokumentum-érték űek a 
néprajzi kutatás számára. Sajnos azonban 1945 után évekig nem lehet néprajzi 
cikket olvasni a Hídban. 1949-t ői jelentkezik ismét a néprajzi irodalom, de 
a korábbi gyakorlattól eltér ően jól különválik a faluról szóló más írásoktól. 
Az 1950-es évek elején -- úgy tetszik -- megnövekedett a néphagyományok 
becsülete, hogy aztán néhány év múlva fokozatosan kicsússzón az irodalmi 
érdeklődésből. Ennek az időszaknak a néprajzi publikációi tulnyomórészt 
adatközlések, változó érték ű  leírások. Közreadóik között Penavin Olga, 
Bóna Júlia, Czimmer Anna, Tél József neve olvasható legtöbbször. Ebben 
az időben bontakozott ki a népzene-gyűjtő  Király Ernő  munkássága is36). 

Sokáig hiányzott a néprajzi gy űjtők és a gyűjtőutak hátteréb ől az össze-
fogó-irányító tudományos intézmény és hiányoztak a gy űjtő-kutató fő-
hivatású szakemberek is. Legel őbb az újvidéki egyetemen 1959-ben meg 
szervezett magyar tanszék enyhített a nehéz helyzeten. A nyelvészeti kuta-
tások mellett „másodtermékként", de polgárjogot nyert a néprajzi gy űjtés. 
A folklór végül 1969-ben a Hungarológiai Intézetben nyert méltó támaszt, 
mint az intézet kutatásainak egyik fő  ága. Korai volna az intézet tudomány-
szervező  munkájáról, a folklórkutatást irányító tevékenységr ől e helyen 
értékelően írni. Elegendő, ha A Hungarológiai Intézet Tudományos Közle-
ményei füzeteiben lapozgat az olvasó. A gy űjtőmunka megélénkülését, az 
1970 és 1971-ben Zentán rendezett foklórszemináriumok sikerét bizonyítják 
a szaporodó néprajzi adatközlések és tanulmányok 37). 

Az utolsó néhány esztendőben a korábban perifériára szorult népha-
gyomány ügye egyre nagyobb figyelmet kap a Vajdaság magyar kulturális 
életében. Társadalmi igény realizálódik olyan jelenségekben és eseményekben, 
mint a Gyöngyösbokréta újjáéledése, a zentai múzeum néprajzi gy űjteményei-
nek gyarapodása, falumúzeumok szérvez ődése (Horgos, Székelykeve stb.), 
és a nagysikerű  zentai népdalvetélked ő . Úgy tetszik, a topolyai gimnázium 
néprajzi versenyének meghirdetésével újjáéled a zentaiak majd húsz év el őtti 

35) Csak példának idézünk néhányat: Thurzó Lajos: Egy ébred ő  magyar parasztváros. 
Híd 1945. 23-28; Herceg János: Változó világban. Híd 1949. 322-324, 576-588; 
Rácz Vincze: Igaz mese. Szövetkezeti élet megindulása. ‚Haladás" szövetkezet. Híd. 
1949. 335--42; Burány Nándor: Tanyai távlatok. Híd 1961. 960-967; Petkovics Kál-
mán: A város árnyékában. Híd 1963. 933-947. 

35 Magyar népdalok, Novi Sad 1962; Citra. Narodni muzički instrument kod Madara 
u Jogoslaviji; Pokladno vrselje kod Madara u Vojvodini. Sarajevo, 1963; Zajedničke 
crte i uzajamne veze srpskohrvatske i madarske narodne muzike u. Vójvodini. Skopje 
1968; Vajdasági magyar munkásdalok nyomában. A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, a továbbiakban: (HITK) 1. 153-204. Itt említjük meg a szerbhorvát 
nyelven napvilágot láttott, a magyar táncokról szóló monográfiát: Debeljak, Marga-
rita—Iljin, Milica: Madarske narodne igre iz Vojvodine. Novi : Sad, 1953. 

37) Az adatközlések mellett már tudományos kísérletre is sor került: Bányai . János: A 
pingált szobák (Kísérlet egy népmese struktúrájának leírására). HITK. 7. 72.. 
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szép kezdeményezése, a középiskolások néprajzi pályázata is 38). A mélyülő  
érdeklődést jelzi a két könyvsiker, Bori Imre kis népköltési antológiájáé és 
Penavin Olga másfél évtizedes gy űjtőmunkáját összefoglaló terjedelmes 
kötetéé39). Jóllehet szerzőik az irodalomtörténet és a nyelvtudomány terü-
letéről „kirándultak" a folklórba, utat mutathatnak a jöv őben kibontakozó 
szakszerű  tudományos gyűjtő  és kutatómunkához. 

II. TÖRTÉNETI-NÉPRAJZI TÁJAK 

1. Bácska 

Az a Duna és Tisza között elterülő  változatos felszínű  síkság, amelyet 
ma Bácskának nevezünk, a középkorban nem volt egységes vidék. A XIII. 
sz.-tól két vármegye alakult ki területén: Bács, kb. a Ferenc-csatorna vonalától 
délre, és - Bodrog, attól északra. A keleti rész, nagyjából a Szeged—Szabadka-
Zenta háromszög, Csongrád megyéhez is tartozott. - A középkor végén 
sűrűn _települt, gazdag táj, virágzó városok sorával. Nem véletlen, hogy az 
öntudatos mezővárosi polgárságra támaszkodó Dózsa György egyik főserege 
Bácskában harcolt40). Bácska mezőgazdaságának fejlettségét bizonyítja egy 
európai viszonylatban is jelent ős újítás. A XV. sz . végén a vidék északi részén 
a parasztok a földművelés kezdetei óta gyakorolt sarlós aratásról a jóval in- 
tenzívebb; a korszerű  gazdálkodásnak megfelel ő  kaszás aratásra tértek át. 
E téren csak Németalföld előzte meg néhány évtizeddel Bácskát 41). Ismeretes, 
hogy a magyar lakosság a mohácsi vésztől (1526) a zentai csatáig (1697) tartó 
hódoltság ideje alatt majdnem teljesen , eltűnt a tájról. Az újranépesítésben 
különböző  délszláv népek, németek, szlovákok, ukránok (ruszinok) és magya-
rok vettek részt. A bevándorlás és telepítés története máig sincs rendszeresen 
és részletesen föltárva. Az érdekl ődő  jórészt 60-80 esztend ővel ezelőtt írt 
munkára szorul. Olyan könyveket kell föllapoznia, amelyek között nem egy 
a keletkezése idején sem ütötte meg a korszer űség mértékét, mára pedig 
régen elavultak 42). Bizonyos, hogy a mai bácskai magyarság őseinek zöme 

Sz. I. (Szeli István): Kukucska világa. Híd 1953. 632-636. 
Jugoszláviai magyar népmesék. Közzéteszi Penavin Olga, Bp. 1971. Új Magyar Nép-
költési Gyűjtemény. Szerkeszti Ortutay Gyula. 	 - 
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Bp. 1963. 
Szabó István: Bács, Bodrog és Csongrád megyék dézsmalajstrcmai 1522-b ől. Bp. 1954; 
Balog István: A gabona betakarítása a XVI—XVII. században. Ethnographia(a további-
akban: Ethn.) 1957. 270; Tálasi István: Az eszközváltás els ő  100 éve a magyarországi 
aratóműveletekben és kés őbbi következményei. Népi Kultúra , 	Népi Társadalom 
V—VI. 302-303. 
Frídrik Tamás: Bácsbodrog vármegye földrajzi, történelmi és statisztikai népszer ű  leírása. 
Szeged, 1878; Cothmann Antal a magy. kir. udvari kamara tanácsosának jelentése a 
Bács-kerületi kamarai puszták állapotáról. 1763. dec. 28. Eredetib ől fordította Iványi 
István. Szabadka, 1888. -- Appel Ede: Ó-Kanizsa nagyközség történelmi, helyrajzi, 
gazdasági, népismei és statisztikai ismertetése. Szabadka, 1886; Iványi István: Bács-
-Bodrog vármegye földrajzi és történeti helynévtára.I—II. Szabadka, 1889, 1895; uő : 
A Bács vármegyei telepítések áttekintése. Bács-Bodrog megyei Történelmi Társulat 
évkönyve az 1913-ik évre (XXIV. k.) 22-42; Dudás Gyula szerk.: Bács-Bodrogh 
vármegye egyetemes monográfiája. Zombor, 1896 (Különösen az I. k. 319 -=483. és 
484-518. oldalai); Borovszky Samu szerk. Bács-Bodrog vármegye. Bp. 1909; Csetri 
Károly: Bácska lakossága a legrégibb időktől a XIX. század végéig. Bp. 1936 (a 20-24. 
oldalakon foglalkozik a magyar telepítésekkel, de a korábbi munkákat nem haladja meg). 
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az 1740-es és az 1810-es évek között telepedett meg a vidéken. Letelepedé-
sükben két fő  irány különböztethető  meg. A nyugati és közép-bácskai hely-
ségek -- többnyire 1740-60 között -- els ősorban a Dunántúlról, Baranya, 
Tolna, Somogy, Zala, Veszprém megyékből vándorolt be (pl. Gombos, 
Doroszló, Bezdán stb.). Bácskertes külön színt képvisel lakossága egy ré-
szének kisalföldi (Nyitra megye) származásával. A Tisza mente magyar 
betelepülése 1751-t ől a tiszai szerb határ őrvidék végleges föloszlatásától 
kezdődött és a következ ő  század elejéig tartott. Származási helyük Pest, 
Heves, Nógrád, Hont megyék, valamint fi Jászság volt, de különösen az 
északibb fekvésü községekbe jelent ős számú Szeged vidéki magyar is került. 

II. József türelmi rendelete után a településben addig korlátozott re-
formátus magyarok is alapítottak falvakat. így jött létre 1785--86-ban 
Bácsfeketehegy (a mai Feketics) kunhegyesi és tiszaburai, ómoravica (Bács-
kossuthfalva) jászkiséri, kunmadarasi és karcagi telepesekb ől. Pacsér népes-
ségének nagy része is nagykunsági, származású (többnyire kisújszállási, tur-
kevei, kenderesi, törökszentmiklósi), de akadt közöttük kiskunsági (Izsák, 
Kunszentmiklós, Szabadszállás), s őt Fejér és Baranya megyei református 
is. A községek keletkezésének történetét kit űnő  monográi'iákból alaposan 
ismerjük43). 

A bácskai magyar népi kutúra mind teljesebb feltárásához szükséges 
a településtörténet pontos ismerete. A kutatás lehet őségeit mutatja két, a 
közelmúltból származó példa: Polá csi János a gombosiak el ődeinek pontos 
származási helyére derített fényt a kalocsai érseki levéltár anyaga alapján"). 
Temerin újabb történetének levéltári kutatásai során vált ismertté, hogy 
a lakosság Pest megye mely községeib ől érkezett45) 

Ismert történeti-szociológiai tény, hogy a telepesek mindig a társadalom 
periférikus rétegeib ől kerülnek ki. Ritkán hagyja el önként szül őföldjét az, 
akinek földje, háza, jó megélhetése van, annál könnyebben útrakelnek, akik 
anyagi nehézségekkel küszködnek. A bácskai magyar telepesek túlnyomó 
többsége a túlnépesedett észak-magyarországi területekr ől a földbőséget 
mesés részletekkel festő  hírek hatására vándorolt mai lakóhelyére. A XVIII. 
sz-ban bizonyára még nagyon heterogén képet mutathattak a bácskai 
falvak, későbbi néprajzi vizsgálatuk azonban arról tanúskodik, hogy ennek 
a sokfelöl összesereglett népességnek száz esztend ő  alatt meglehetősen egységes 
arculata alakult ki4ó). Helyi sajátságok természetesen színezik egy-egy tele-
pülés néprajzi képét, de az eddigi eredmények tükrében sokkal inkább 

Győrffy István a Nagykunsági Krónikában külön fejezetet szánt ennek az eseménynek 
„A mi emigránsaink" címmel. Karcag, 1922. 134-140. —, Nagy Kálózi Balázs: 
Jászkunsági reformátusok lekölt őzése Bácskába II. József korában. Bp. 1943; Lásd még: 
Takáts Károly: Százötven év. A pacséri református egyház története. 1786-1941. 
Bp. 1942. Máté László: Emléklapok Ómoravicza község 100 éves múltjából. (5morovica-
Nagykđrös, 1886. 
A bogojevói magyarok származási helye. Délvidéki Szemle 1942. 427--430. (Legtöbben 
Faddról, illetőleg Dunaföldvárról, Bátaszékr ől, Paksról jöttek, de akadt közöttük 
Fejér, sót Vas megyei is.) 
Mészáros Sándor: Évszázadok viharában. Temerin története 1941-ig. Temerin, 1969. 
16-17, 22. 
Bálint Sándor vetette fől először, hogy milyen jelentős tudományos tanulsága lenne 
a telepek és a kirajzási helyek kultúrája ősszehasonlításánák. (A néprajzi kutatás délvidéki 
feladatai. Délvidéki Szemle, 1942. 72-76.) 
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szembetűnnek az egyezések, mint a különbségek. A végs ő  szóhoz, a táj 
kulturális integráló szerepének megrajzolásához azonban még nagyon sok 
gyűjtésre és összéhasonlító elemz ő  vizsgálatra van szükség. 

Ezidáig két néprajzi összegezés készült Bácska magyarságáról. Mind-
kettőt rég meghaladta az id ő . Franki Istváné megírásakor sem volt több 
kedélyes életképné147). Bellosits Bálint tanulmánya korántsem teljes, de jó 
összefoglalása "a témának. A népélet majd minden területét tárgyalja (tele-
pülés, életmód, viselet), de legtöbbet a szokások és a folklór leírásánál id őz48). 

Bácska anyagi kultúrájának kutatásáról sommásan elmondható, hogy 
.a magyar nyelvterületnek nincs még egy e szempontból ilyen kevéssé ismert 
része. Alig néhány kisebb publikációról tudunk49). A bácskai folklórkutatás 
terén már jóval több történt, de az itt él ő  magyarság számához képest ez is 
igen kevés. A század végén egyedülálló népköltési gy űjtemény a területen 
a Révész Hugóé. Nem tudjuk, miként keletkezett. Többszáz strófa népdalt 
(köztük betyár-, katona-, korhely- stb. daloknak nevezett szövegeket és 
műdalokat is), néhány újstílusú népballadát, valamint 14 mesét közöl 50). 
Az első  világháború előtti gyűjtéseket Bartók Béla 40 Horgoson lejegyzett 
dala zárja, melyek közül nem egy népzenei monográffiák és dalosfüzetek 
útján széles körben ismertté vált 51). 

Kiss Lajos ismertetett népzenei gy űjtéséig, a negyvenes évekig szünetelt 
a bácskai magyar népköltészet föltárása. Banó István néhány éves Zentai 
tartózkodása a kezdete ennek a folyamatnak, amelynek folytatásaként Zenta 
folklórjáról és népszokásairól ma többet tudunk, mint a többi bácskai hely-
ségéről. Ő  írt a karácsonyi ünnepkör (lucázás, betlehemezés, aprószenteke-
lés, vízkereszt)b 2) és a pünkösdi népszokásokról 53). Ő  mutatta be Molnár 
G. Károly Zentai mesemondót54). Az újabb zentai gyűjtések a folklór más 
területeiről valók. Fábri Jenő, Burány Béla, Tripolszky Géza füzetei a Tisza 
menti mezőváros és közvetlen környéke ballada- és dalkincséb ől nyújtanak 

Dudás Gyula szerk. i. m. II. 372-378. 
Borovszky Samu szerk. i. m. 1909. 320-354. 

48) Gubitza Kálmán: A „lábasjószág" bélyegezése Bács-Bodrog vármegyében a múlt 
század első  felében. NÉ. 1915. 75-84: Csáky S. Piroska: A konyha szókincse. Go-
dišnjak Filozofskog fakulteta, knj. XI/2 (1969) 635-647, XII/2 (1970) 567-587 
(nyelvészeti dolgozat, mely alapos leírást nyújt ()becse parasztkonyháinak berende-
zéséről, eszközkészletéről és megismertet ételkészítési eljárásokkal is); Bóna Júlia: 
Halászélet a Tiszán. Híd 1950. 243-251; uđ. A paprika feldolgozása és termesztése 
Horgoson és környékén. Horgosi Harangszó 1971. 2/9-12, 3/10-13; u6. A doroszlói 
fityula legismertebb díszítőeleme. Híd 1952. 291-293.; Debéljak- . m. 179-188. 
lapjain Bóna Júlia írt a nyugat-bácskai magyar népviseletekr ől. 

80) Bácskai dalok, mesék. Gyűjtötte Révész Hugó. Szabadka 1892. Lásd még: Prohászka 
Ferenc közlése: Bácsmegyei mesék. Ethn. 1891. 168 (két rövid, lel őhelynélküli mese); 
Bellosits Bálint: Délvidéki magyar babonák. Ethn. 1899. 304-313. Itt kell szólnunk 
Margalits Ede egyik korai munkájáról, melynek anyagát későbbi nagyobb műveibe is 
beledolgozta: Bácskai közmondások és szólásmondások. Bp. 1877. 
Bartók Béla összegy űjtött írásai. Bp. 1966: 337. 
Kárácsonyi népszokások Zentán. K. 1942. 563-568. 

ss) A pünkösd Zentán. K. 1944. 160-162. 
84) Molnár G. Károly, az öreg zentai mesemondó. K. 1943. 261-63; Meséi: K. 1943. 

116-119. 169-172. 
55) Babonás történetek egy régi zentai boszorkányról. Ethn. 1943. 248-250. 

30 



dallammal együtt közreadott gyűjteményt56). Burány Béla tanulmánya olyan 
munkát -- új balladák keletkezésének kinyomozását - vállalt, amelyet még 
kevesen kíséreltek meg a magyar folklórban 57). Publikáció látott napvilágot 

'a halotti szokásokról58) és gazdag gyűjtemény a gyermekjátékokról 59). Végül 
a zentai néphagyomány ma talán legélénkebben él ő  részének irodalmias föl-
dolgozását, Tőke István anekdotagyűjteményét, a Mosolygó Tisza-mentét 
kell megemlítenünk 60). 

. 	Más bácskai tájak és helységek folklórja kevésbé ismert. Szórványos 
publikációk láttak napvilágot. Színes leírás készült pl. a horgosi lakodalm-
ró161). A parasztasszonyok sorsáról szociográlikus izzel megírt cikk szól 62). 

Temerinből balladákat, Gombosról hiedelmeket és táncok leírását, Fekete-
hegyről szólásokat, Kishegyesről kiszámolókat és meséket közöltek a gy űj-
tők63). 

2. Bánság (Bánát) 

A jugoszláviai Bánság nyugati és délnyugati része annak a nagyobb-
részt Romániához tartozó történeti tájnak, amelyet a Maros, a Tisza, a Duna 
és az erdélyi helyek gerince fognak közre. A középkorban síksági részét 
Temesköznek nevezték. Viszonylag s űrűn lakott, gazdag vidék volt, mez ő-
városok sorával. Az oszmántörök beütések már a XIV. sz . végétől fenyegették 
déli részét. Temesvár eleste (1552) után fokozatosan elnéptelenedett és a 
vár visszafoglalásáig (1716) az egykor . jól megművelt táj teljesen elvadult. 
Magyar lakossága elpusztult, vagy északra menekült. A török ki űzése után 
a bécsi kormányzat az egész vidéket kincstári tulajdonnak nyilvánította. 
Nem kebelezte be a magyar királyságba, hanem katonailag Bécsb ől kormá-
nyozta Temesi Bánság néven. (Ebb ől az időből származik mai neve.) Az 
első  ötven évben szinte kivétel nélkül csak németeket telepítettek a lakosság 

Zentavidéki népballadák. Dr. Burány Béla gyűjtése. Zenta 1964; Száraz kútgém, üres 
válú. Juhásznóták, begyárdalok, balladák Zentán és vidékén. Gy űjtötték: Dr. Burány 
Béla, Fábri Jenő, Tripolszky Géza, Zenta, 1966; Két szivárvány koszorúzza az eget. 
142 népdal Zentán és vidékén. Gyűjtötték Dr. Burány Béla és Fábri Jenő . Zenta, 
1969. - Lásd még: Katona Imre--Tripolszky Géza: Három magyar népballada vaj-
dasági változatai. HITK. 7. 17-38. 
Emberek, sorsok, balladák (Két zentai népballada nyomában). HITK. 7. 39-71. 
Körmöci Erzsébet-Szabó Jolán: Halotti szokások Zentán HITK. 2. 104-112. 

58) Tőke István: Zentakörnyéki .népi gyermekjátékok. A Községi Közm űvelődési Közösség 
Közlönye. Zenta 1967. 6. 83-106. 
A mosolygó Tisza mente. Zentai, Zenta környéki élcek, népi anekdoták. Híd 1. sz. 
melléklete 1970. 1-21. Tőke régi bácskai hagyományt folytat: vö. Szászy István: 
Bácsmegyei anekdóták. Óbecse, 1909. Tőke kötete időközben megjelent; Ujvidék, 
1983. Címe azonos a jegyzet elején adott címmel. - A szerk. megj. 
Hegedűs László: Horgosi lakodalom. K. 1942. 31. 41. 
Czimmer Anna: Asszonyi dolgok Kupuszinán. Híd 1956. 241-252. 

63) Bóna Júlia: Néphagyományok. HITK. 7. 91-101. - Matijevics Lajos: A kishegyesi 
kiszámolók. Tanulmányok I. 187-222; uő . Égigérő  mesefa (Bácskai népmesék). Ta-
nulmányok II. 73-94. - Czimmer Anna: Babonák és ráolvasások (Adatok Gombos 
néprajzához). Híd 1951. 725-732. - Tél József: Gombosi néptáncok. Híd 1951. 
805-813, 1952. 44-48.)52-357. - Tóth László: Temerini népballadák és változatok. 
Híd 1953. 745-753. - Vajda S. Zsuzsanna: Feketicsi szólások. HITK. 8. 133-144. 
- Penavin Olga: Mátyás mondák a Vajdaságból. Néprajzi Közlemények 1959. 107-115. 
Szólnunk kell itt Kiss Lajos, Penavin Olga és Király Ernő  már említett bácskai gyűjté-
seiről is. 

31 



pótlására. Ebben az id őben telepedtek meg nagyobb tömegben északi részén 
a szerbek is, akik a tiszai határ őrvidék feloszlatása után elhagyták korábbi 
bácskai lakóhelyüket. Nem sokkal a török kivonulása után többezer magyar 
költözött be a kialakuló városokba (Becskerek, Versec), de a magyarság nagyobb 
arányú letelepedésére csak 1778 után kerülhetett sor, amikor a déli részek 
kivételével a Bánságot közigazgatásilag visszacsatolták Magyarországhoz"). 

A Bánság (ezután csak a jugoszláviai részér ől szólunk) magyar telepí-
téseit, más nemzetiségi telepítésekkel szemben általában nem a kincstár, 
hanem magánföldesurak szervezték. A települések jelent ős hányada szerz ő-
déses dohánykertész községként jött létrefi 5). Az észak-bánsági magyar falvak 
népességének túlnyomó része szegedi, Szeged vidéki, Csongrád és Csanád 
megyei származású dohányosokból tev ődött össze. ók alapították p1. 1804-ben 
Szajánt és Magyarszentmártont, 1838-ban Tiszahegyest, 1840 körül Ör-
ményházát stb. Korábban voltak nem kimondottan dohányos telepítések is : 
az 1780-90-es . években Szolnok és Békés megyei reformátusok költöztek 
Ittebőre és Torontálvásárhelyre (Debellyácsa), fels őmagyarországi katolikusok 
Csókára, Heves megyeiek Ótelekreó 6). A telepítések egészen a múlt század 
végéig folytak: 1867-ben alakult Fels őmuzslya és Torontálkeresztes, 1883-ban 
pedig bukovinai székelyek költöztek az Alduna mellé három községbe 67). 

A Bánság magyar népköltészetének megment ője, Kálmány Lajos külön 
fejezetet érdemelne a jugoszláviai magyarság néphagyómányának számba-
vételekor. Érdemes és tanulságos munka volna bánsági m űködésének részletes 
föltárása, monografikus igényű  földolgozása. Életében megjelent kötetei 
közül különösen a Szeged népe 68) második kötete és a Hagyományok tartalmaz 
nagymennyiségű  bánsági anyagot 69). Az előbbi a „Temesköz népköltészete" 

Reizner János: Szeged és Délmagyarország. Szeged, 1895; Milleker Bódog: Délmagyar-
ország középkori földrajza. Temesvár 1915; "Pesthy Frigyes: Az elt űnt régi vármegyék. 
I. 369-424. (A Bánság déli része a török hódoltság el őtt az elpusztult Keve és Horom 
vármegyék területe volt). — Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története alapításától 
a tatárjárásig (1030-1242). Makó 1930; uő . Műveltségi állapotok a Temesközben 
a törökvi ágban. Cluj, 1935. — Gyđrffy György i. m. (Csanád megye — a Bánság északi 
része a középkorban Csanádhoz tartozott). 
A dohánykertész falvak sorsáról: Takács Lajos: Dohánytermesztés Magyarországon. 
Bp. 1964; Gyimesi Sándor: A telepítvényes falvak „felszabadulása". In. Szabó István 
szerk. A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. Bp. 1956. 
I. 154-206. 
Bárány Ágost: Torontálmegye hajdana. Buda 1845. — Bđhm Lénárt: Dél-Magyar-
ország vagy az úgynevezett Bánság külön történelme I—II. Pest, 1867. — Szentkláray 
Jenő : Száz év Dél-Magyarország újabb történetéb ől. Temesvár, 1879. — Kálmány 
Lajos: Szeged népe II. Temesköz népköltészete. Arad, 1882. I—XXII.; -- Borovszky 
Samu szerk. Temes megye. Bp. é. n. 525-532; uő. szerk. Torontál vármegye. Bp. 1911. 
14-138, 430-476. — Bodor Antal: Délmagyarország telepítéseinek története és hatása 
mai közállapotokra. Bp. 1914. — Buchmann Károly: A délmagyarországi telepítések 
története. I. Bp. 1936. -- Jankulov, Borislav: Pregled kolonizacije Vojvodine u XVIII 
i XIX veku. Novi Sad, 1961. — Bálint Sándor: A szegedi nép Bp. 1968. 12-13. uő . 
Szaján. HITK. 3. 88-92. 

87) Oberding József György: A bukovinai magyarság településtörténeti és társadalom-
rajzi vázlata. Kolozsvár, 1933 (Kny. a Hitel 1939. évi 3-4. számából). — Mikecs 
László: A. csángók Bp. 1941. 299-307. 
Kálmány Lajos i. m. 1882. 
Kálmány Lajos: Hagyományok I. Mesék, rokonnemück. II. Borbély Mihály mondása 
után. Vác, 1914. 
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alcímet viseli és szinte minden folklórm űfaj képviselve van benne: dalok, 
mesék, balladák, játékok, dajkarímek, kántálások, találós kérdések, köszönt ők, 
csúfolódók, betlehemezők stb. A másik mű  első  kötete hasonlóan különböz ő  
műfajokra sorolható anyagot közöl, a második kötet viszont egyetlen nagy-
tudású mesemondó, az egyházaskéri (verbicai) Borbély Mihály 74 meséjét 
tartalmazza70). Azzal, hogy egyetlen " mesemondó epikai tudását életrajzi 
jegyzetekkel kísérten külön kötetben tette. közzé, Kálmány Lajos az 1940-es 
években kibontakozó, kés őbb „magyar iskola" néven ismert folklórkutató 
irányzat előfutára lett. Kálmány nemcsak gy űjteményes köteteiben publikált 
bánsági anyagot, hanem erre alapozta több becses tanulmányát is 71). Kéz-
iratos hagyatékából eddig két terjedelmes kötet látott napvilágot. Az egyik 
a történeti énekeket és katonadalokat, a másik balladákat közöl. Mindkett őben. 
számos bánsági származású szöveg olvasható7 2). Lassan száz esztendeje lesz, 
hogy első  gyűjtőútjaira elindult. A legfiatalabb gy űjtések azt mutatják, hogy 
az általa bejárt falvakban még élénk a népköltészet 73). Egyedülállóan tanul-
ságos folklorisztikai stúdium lenne a Kálmánytól közzétett anyag mai el ő-
fordulását, életét kutatni, összehasonlító vizsgálat alá vonni. 

Kálmány korában néhány kisebb, és jelentéktelenebb néprajzi publi-
kációtól eltekintve több nem történt a bánsági magyar néphagyományok 
megőrzése terén 74). A bácskai néprajzi összefoglalókhoz képest még halvá-
nyabbra sikerültek, tudományos értékekt ől távol állnak a megyei mono-
gráfiák néprajzi fejezetei is 75). 

Végül szólnunk kell a jellegzetes néprajzi csoportot alkotó dél-bánsági 
székely falvakról. A hertelendyfalviak életmódjáról, népviseletér ől és fol-
klórjáról legbővebben Thomka Viktor említett monográfiája adott számot"). 
Azóta elsősorban a székely népköltészet gy űjtésével foglalkoztak a kutatók. 
Legtöbbet a mesevilágból jegyeztek le, és leginkább a nemrég elhúnyt ki-
váló mesemondó, Kovács Júlia tudásából 77). Archaikus hagyományvilágról 

Bori Imre: Borbély Mihály. HITK. 7. 13-16. 
Pl. Magyar vízözön mondák. Ethn. 1892. 80-82; A magyar halászok vízi ellenségei. 
Ethn. 1895. 102-105; Gyermekijeszt ők és rablók nyelvhagyományainkban. Ethn. 
1893. 225-247 	• 
Történeti énekek és katonadalok. Sajtó alá rendezte Dégh Linda. Bp. 1952. — Alföldi 
népballadák. Sajtó alá rendezte Ortutay Gyula. Bp. 1954. 
Paksa Katalin: Kálmány Lajos nyomában a Bánátban. HITK. 4. 93-107 (észak-bánsági ' 
falvakban frissen gyűjtött balladákát és balladás dalokat közöl). Penavin Olga: Nyo-
mozás a sámánizmus után (Népi beszélgetések táltosokról, b űbájosokról, cserélt, 
váltott gyerekekről, ólomöntésről, gyógyításról Padén).. HITK. 4. 87-92. Meg kell 
említenünk e helyen is Penavin Olga többször idézett mesegy űjteményét, valamint 
Burány Béla, Fábri Jen ő, Tripolszky Géza és Király Ern ő  népzenei gyűjtéseit is. 
Haraszti Gyula: A magyar népköltészet Dél-Magyarországon. Figyelő  1877. II. 57-66. 
— Szőke Endre: Vonások a volt Temesi Bánság népéletéb ől. Fehértemplomi Főgymna-
sium Értesítője 1890. 3-35. Fehértemplom. 

Borovszky  Samu i. m. é. n.: Alexics György: A magyarok. 130-133. — Borovszky 
Samu i. m. 1911: Streitmann Antal írása a megyebeli magyarok néprajzáról 141-151. 
Thomka Viktor i. m. A legelső  néprajzi híradások a székelyekr ől Szmik Antal rövid 
írásai: Pancsovai Emlékkönyv. Szerk.: Wigand János. Pancsova, 1896. 267-274, 
353-358. Ezt az adatot Takács Lajosnak köszönöm. 
Penavin Olga: Néprajzi anyag Vojlovicáról.- Híd 1954. 213-216; u ő. Juli néni meséi. 
Híd 1961. 51-60. Kovács Júlia legszebb meséi Penavin Olga többször idézett köte-
tében olvashatók. 
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tanúskodik a székelykevei betlehemes játék 78). valamint azok a történeti 
énekek és balladák, amelyeket a magyarországi Ujváry Zoltán a magyar-
jugoszláv kulturális egyezmény keretében gy űjtött79). 

3. Szerémség, Szlavónia, Horvátország 

Mai szemmel az első  pillanatban önkényesnek tetszhet e három nagy-
múltú történeti táj magyar népi kultúrájának együttes tárgyalása. Gondolnunk 
kell azonban arra, hogy a Dráva és a Száva közét, amely 1918 el őtt évszáza-
dokig a horvát királysághoz tartozott, mind a magyar, mind a szerbhorvát 
források hosszú ideig egységesen Szlavóniának, vagy Horvátországnak, 
illetőleg 

 
Horvátország—Szlavóniának nevezték. Ezen belül az irodalom és 

a népi tájszemlélet egyaránt megkülönböztette a keleti részt, a Szerémséget, 
a középső  területet, Szlavóniát, és Horvátországot, melyen inkább Zágráb 
környékét, illetőleg a Száván túli vidéket (Lika) értették. A Horvát Szocialista 
Köztársaság jelenlegi határai ezeket a korábbi nyelvszokásban gyökerez ő  
tájfogalmakat ma egyre inkább elhomályosítják. Mi azonban történeti-nép-
rajzi keretként használjuk őket. 

A Dráva—Száva közén él ő  magyarság közt különös helyet foglal el 
négy falu, a Vuka mentén fekvő  Kórógy, Haraszti, Szentlászló és az Eszék 
melletti Rétfalu. A középkorban ezek a községek a Dráván átnyúló Bara-
nyához80), illetőleg az eltűnt Valkó vármegyéhez tartoztak 81). Az egykori 
virágzó táj a török hódoltság alatt állandóan pusztult. Magyarsága áldozatul 
esett a harcoknak, vagy északabbra menekült. A XVII. sz . végén a valkói 
esperességben (districtus) már csak 19. magyarlakta helységr ől tudott a ko-
rabeli református egyházi összeírás. (Ebb ől le kell vonnunk az egy Száván 
túli eklézsiát és hozzá kell tennünk a baranyai esperességhez tartozó Ha-
rasztit és Rétfalut, és képet kapunk a vidék magyarságának elhelyezkedésé-
ről)82). Ennek a magyarságnak a száma ekkor már nem lehetett nagy. Szór-
ványban élhetett a többsége, mert a felszabadító háborúk pusztítása és az 
ellenreformáció után a múlt században már csak a fentebb említett négy 
községnek volt kontínuus magyar lakossága. Nyelvi és földrajzi elszigetelt-
ségük folytán megőrződött archaikus népi m űveltségük és nyelvjárásuk korán 
felkeltette a szakemberek érdekl ődését. A reformkor lelkes nép- és honismereti 
mozgalmában született az els ő  néprajzi leírás, egy lakodalmi beszámoló 83). 
Ennek azonban sokáig nem akadt folytatója. Szarvas Gábor fedezte fel a 
„drávaelvi magyar falukat" a tudomány számára 1874 szeptemberében"). 
Nyomában Balassa József végzett alapos nyelvészeti kutatásokat és néprajzi 

Botka József — Matijevics Lajos — Penavin Olga: Székelykevei betlehemes játék. 
HITK. 3. 107-120. 
Népdalok és balladák egy al-dunai székely közösségb ől. Debrecen, 1968. 
Győrffy György i. m. (Baranya-fejezet). 
Botka Tivadar: Tájékozódás az elt űnt magyar Valkó vármegyér ől. Századok 1868. 
453-474. — Pesthy Frigyes i. m. I. 254- 368. 
F. A. Lampe (Debreczeni Ember Pál): Historia eclesiae reformatae in Hungariae et 
Transylvania 1728 (Utrecht) 677. 

88) Hoblik Márton: Parasztlakodalmi szokások Verőcze vármegye' három s Szerém' egy 
magyar falvaiban. Tudománytár 1834. II. 217-220. 

84) Szarvas Gábor: A slavoniai tájszólás. Magyar Nyelv őr 1876. 9-13. 
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megfigyeléseket (életmód, építkezés, gazdálkodás, viselet, folklór, stb) 85). 
1910-ben Garay Ákos gyűjtött a három Vuka menti faluban. (Ett ől az időtől 
kezdve az Eszékkel összenőtt Rétfaluban „városias" volta miatt kevésszer 
forgolódtak a gyűjtők.) Garay tanulmánya vázlatos, de sok részletre kiterjed ő  
kis monográfia, mely a gazdálkodás, építkezés, népviselet területér ől és a 
hiedelmek, szokások folklór köréből egyaránt tartalmaz anyagot 86). Gyűjtéseit 
számos fényképpel, rajzzal és fonográfos népzenei felvétellel is dokumen-
tálta87). 

A sikeres gyűjtések ellenére hosszabb szünet következett, és harminc 
év múltán ismét fől kellett fedeznie a tudományos kutatásnak az ősi szlavó- 
niai magyar falvakat. Az érdem Bartha Katalin nyelvjáráskutatóé 88) és Kiss 
Lajosé volt. Kiss Lajos munkájának indítékáról fentebb már szóltunk. 
Szlavóniai dallamanyagát 1940-ben jegyezte le, illet őleg 1957-ben a magyar-
jugoszláv népzenekutatási együttm űködés lehetőségével élve vette magne-
tofonszalagra. Az összegyűjtött dallamok bősége és különlegessége lehetővé 
tette a monografikus vizsgálatot. Kiss Lajos kutatásai vezettek a szlavóniai 
népzene zenetörténeti jelent őségének felismeréséhez. Ő  tárta föl ennek a 
dallamvilágnak a távoli múltba vezet ő  szálait. Munkásságának eredménye 
a Vuka vidéki három község a népzenei szempontból legjobban ismert 
magyar települések közé tartozik nemcsak jugoszláviai viszonylatban, hanem 
az egész magyar nyelvterületen"). ^á 

A szöveges folklór gyűjtését az 1950-es évek elején a nyelvjáráskutató 
Penavin Olga kezdte el ismét. Balladákat, dalokat, meséket egyaránt lejeg5'.-
zett9Ó), leírt néhány jellegzetes szokást is 91). Nyelvjárás-gyűjtéseinek áz 
anyagi kultúra szempontjáit messzemen ően figyelembe vevő  összegzése `a 
kórógyi tájszótár92). A szlavóniai folklórismereteket gyarapította ebben az 

85) Balassa József: A slavóniai nyelvjárás. Magyar Nyelv őr 1894. 162-169, 212-217, 
259-267, 306-312, 357-363; uő . A szlavóniai magyarokról. Budapesti Szemle 1894. 
júliusi füzet 1-17. 

S6) Garay Ákos: Szlavóniai régi magyar falvak. NÉ. 1911. 221-248. 
A fonográfhengerek a budapesti Néprajzi Múzeumban találhatók. 27 Garay gy űjtötte 
dallamot Bartók Béla fölhasznált els ő  jelentős magyar népzenei dolgozatában, A magyar 
népdal-ban. 
Bartha Katalin: Egy elfelejtett magyar népsziget, a szlavóniai magyarság. K. 1940. 
77-84; uő . Szlavóniai babonák, babonás történetek és cselekmények. K. 1940. 241-
248. Bartha Katalin népnyelvi gyűjtés céljából járt Szlavóniában, de tanulmányai és 
közleményei néprajzi értékű  adatokat is tartalmaznak. Tanulmányúton a szlavóniai 
magyaroknál. Magyar Népnyelv 1939. I. 112-118; Szlavóniai népnyelvi szövegek. 
Magyar Népnyelv 1942. III. 377-381; Mutatvány a készül ő  szlavóniai szótárból. 
Magyar Népnyelv III. 1942. 381-390. stb. 
Kiss Lajos: A szlavóniai sziget-magyarság ősi népzenéje K. 1941. 1-29; u ő. Dél-
vidéki gyermekjáték dallamokról. K. 1941. 224-240; u ő. Szlavóniai magyar népdalok. 
In: Kodály Zoltán Fmlékkönyv. Szerk. Gunda Béla. Bp. 1942. 317-321; u ő. i. m. 
1958; uő. A szlavóniai magyar virrasztó énekek zenetörténeti jelent ősége, MTA Nyelv-
és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei XXII. k. (1965) 125-142; uő. Zene-
történeti emlékek a szlavóniai virrasztó énekekben. Ethn. 1966. 153-211. 
Penavin Olga: A szlavóniai sziget-magyarság. Híd 1950. 795-801, 895-901, 1951. 
62-69; uő. Szlavóniai magyar népballadák. Híd 1951. 714-724. Mesegy űjtései 

idézett kötetében találhatók meg. 
Penavin Olga: Kórógyi lakodalom. Híd 1951. 445-454; uő. Halál és temetés Szla-

vóniában. Híd 1961. 445-48. 
Szlavóniai (kórógyi) szótár I. Novi Sad 1965. — Szótárformában közreadott, de 

néprajzi szempontok alapján válogatott nyelvjárási anyagot tartalmaz a következ ő  
két dolgozata: A ruházkodás és a hozzátartozó m űveletek szókincse a szlavóniai Kó- 
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időben Bóna Júlia 1s93). Ha mindezekhez hozzávesszük Berkes Eszter igen 
gazdag, részletekbe bocsátkozó néptánc-monográfiáját 94) és . Gáborján Ali-
cének a szlavóniai népi öltözet magyar és európai viselettörténeti kapcsolatait 
föltáró tanulmányát 95), akkor megállapítható, hogy a három régi szlavóniai 
magyar falu a jugoszláviai magyarság legtüzetesebben ismert néprajzi táját 
alkotja. 

E sommás megállapításnak éppen az ellenkezője igaz a fejezetünkben 
tárgyalt magyarság zömére. Jóllehet szórványhelyzetük, nyelvi és földrajzi 
elszigeteltségük folytán ők is bizonyosan régies kultúrát őriznek, néprajzi 
kutatásuk terén szinte semmi sem történt 9ó). A XVIII. sz. végén kezdődött 
szórványos kivándorlásuk Magyarországról, de többségük az 1850-es évekt ől 
az első  világháború kitöréséig vándorolt mai lakóhelyére. Számuk 1910-ben 
meghaladta a százezret 97). Az a népmozgás, ami ezt a nagyszámú magyarságot 
a Dráva—Száva-közére vezette, tipikus jelensége volt a dualizmuskori Ma-
gyarországnak, a magyar szakirodalom „horvátországi kivándorlás"-nak 
nevezi. Okai ugyanazok voltak, mint a fő  irányé, az amerikai kivándorlásé. 
1848 mélyreható változásokat hozott a magyar társadalomban. A nagybir-
tokok megindultak a kapitalizálódás útján, de a felszabaduló paraszti munka-
erőt nem tudta befogadni a lassan fejl ődő  ipar. A földet és munkát keres ő  
tömegekből kerültek ki a kivándorlók. Erre a tájra els ősorban a dél-dunántúli 
megyékből (Baranya, Tolna, Somogy, Zala) és a Bácskából jöttek. Egyes 
latifundiumok, mint p1. a rumai és nasicei Pejacsevich, a vukovári gróf 
Eltz, a nustári gróf Khuen, a daruvári Tüköry toborozták is a magyar cse-
lédeket. Ezek egy része pár év alatt megtakarított pénzéb ől — kihasználva 
az olcsó árakat -- parasztbirtokot vásárolt a környez ő  falvakban és gazdál-
kodni kezdett. Mások végleg az uradalmak területén telepedtek meg. Az 
1870-es években a feloszlatott határ őrvidékek katonaparasztjainak egy része 
a végkielégítésként kapott földbirtokot igen olcsón eladta. Gyorsan híre 
ment a földek legendás olcsóságának, akkor keletkeztek a Szerémség Száva 
menti síkságán és az egykori Bjelovár területén a magyar telepek. Lökést 
adott a kivándorlásnak az 1880-as években pusztító filoxeravész is, mely sok 
dunántúli szőlőbirtokos parasztot tett nincstelenné 98). 

rógyon. Tanulmányok. Kiadja az újvidéki egyetem bölcsészettudományi karának magyar 
nyelvi és irodalmi tanszéke I. (1969) 229-255. — A konyha, a sütés-f őzés szavai 
Kórógyon. Tanulmányok II. (1970) 95-127. 
Bóna Júlia: Szlavóniai magyar népballadák és románcok. Híd. 1954. 463-468; uő . 
Lakodalmi szokások Harasztiban. Híd 1954. 374-377.  
Berkes Eszter: A szlavóniai magyar népsziget tánchagyományai. Tánctudományi Ta-

nulmányok 1967-1968. (Bp.) 127-196.  
ss) Gáborján Alice: A szlavóniai magyar falvak n ői viselete összettételének néhány jellegze-

tessége. Ethn. 1969. 175-196. 
A szórványos adatokból példákat idézünk: Király Ern ő : Citra (11 szlavóniai kutató-

pontra támaszkodik); Penavin Olga: Látogatás egy javasašszonynál. HITK. 7. (Nagy-
piszanicáról is közöl szöveget). 
Bennisch Arthur: Horvátország nemzetiségi viszonyai. Magyar Figyelő  1913. II. 

404-416: a horvát népszámlálás pontatlanságait , figyelémbe véve több tízezerrel 
nagyobbra becsüli a magyarság lélekszámát. 
Lányi Mór: A bácskai kivándorlás. Szegéd, 1902. 16-19. o. — Reizner i. m. 15. 
o. — Hegedűs Loránt: A dunántúli kivándorlás és a szlavóniai magyarság. Bp. 1905. 
-- Margitai József: A horvát- és szlavónországi magyarok sorsa, nemzeti védelme és 
a magyar—horvát testvériség. Bp. é. n. (1918). — Ágoston Sándor: A szlavóniai 
magyarság és a. Julián Egyesület. K. 1940. 477-485. (ugyanez: Magyar Kisebbség 
1941. 199-208). 
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A szlavóniai-horvátországi magyarok kivándorlásának és településének 
története nincs rendszeresen földolgozva ezért elhelyezkedésük sem pontosan 
ismert99). A hajdani Bjelovár, Ver őce, Pozsega megyékben, illet őleg a Sze-
rémségben élnek nagy területen szétszóródvaloo). 

4. Bosznia 

A Boszniában élő  magyarságról' alig szól híradás. Nem a középkori 
magyar-délszláv kapcsolatok közvetít őire, a magyar királyság egykori h űbéres 
tartományaiban lakókra, nem is az elmúlt évtizedekben Jugoszlávia más 
tájairól a boszniai ipari központokba vándorolt magyar munkásokra, hanem 
az . újkori paraszti kivándorlókra gondolunk. Els ő  támpontunk egy XII. 
sz. végéről származó adat, amely szerint Banja Lukában magyar református 
egyház működött101). A reformkor önismereti törekvéseinek indulásakor 
Rumy Károly adott hírt 'a boszniai mohamedán vallású, de egymásközt 
anyanyelven beszélő  magyarokról, akik állítólag a „Kurutz zenebonák ideje-
kor" költöztek oda, hogy nyugton élhessenek 1-92). 1880--1910 között a szla-
vónia kivándorlás Száván átcsapó hullámaként Boszniába is költözött néhány 
ezer dunántúli származású magyar uradalmi cseléd és favágómunkás. Leg-
nagyobb számmal Br čkóban, Bjelinában és Prnjavor körjegyz őségbegli Vuč-
jak-Jašići faluban telepedtek le. Az utóbbi helységben 1910-ben az 513 lakos 
közül 434 valotta magát magyarnak. A boszniai magyarokról semmit sem 
tud a néprajztudományloa). 

99) A lakosság szórványhelyzete miatt er ős kritikával kell kezelnünk a népszámlálások 
adatait. Jóllehet sok néprajzi anyagot közölnek, ugyancsak kritikusan kell fogadnunk 
a személyes tapasztalatokra és magánértesülésekre alapozottan készült tanulmányokat 
is: Dudás Tibor: A horvátországi magyar népcsoport. Láthatár 1941. 221-224. 

Karl János: A horvátországi magyar szórványok' helyzete. Kisebbségvédelem 1941. 
3-4. 33-39. — Ruh György: Magyarok Horvátországban. Bp. é. n. (1942). — Be-
senyő  Sándor: A horvátországi magyarok száma.. Kárpátmedence 1942. 272-278. 

Roknich György: A horvátországi magyar településekr ől. Láthatár 1943. 30-33. 
Kiss Zoltán: A terezovác-suhopoljei missziói egyház. Pápa 1944. 

loo) A horvátországi magyarok néprajzi kutatásához támpontot jelenthet a vallás. Több - N 
 római katolikus, kisebb részben reformátusok. A római katolikusok elhe-

lyezkedésére lásd: Elnöki jelentás a Horvát—Szlavónországban él ő  magyarság nemzeti 
gondozására alakult Julián Egyesület ... évi működéséről. Bp. 1908-1910. — Nemzeti 
nyelvű  istentisztelet igénye miatt a századforduló körül a szerémségi Maradékon és 
Nyékincán (Nikince) többszáz római katolikus magyar tért át református hitre 
(vö. Hegedüs Loránt i. m. 65). — Csürös István: Emlékezés Száz Károly püspökre. 
Protestáns Szemle 1929. 387-389. (ezt az adatot Kicsi Sándornak köszönöm). — 
Ágoston Sándor i. m. 202). — A reformátusok mai helyzetét mutatja: a Református 
Képes Naptár egyházi címtára (Újvidék 1967—). — Tizenegy magyarlakta települést 
sorol föl Penavin Olga: A szerémségi magyarok nyelve. Részletes összefoglaló jellemzés. 
Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Novi Sad 1970. 769-781. 

 

Rumy Karol_: Magyarok Boszniában. Tudományos Gy űjtemény 1818. V. 128. Rumy 
cikke buzdít a boszniai magyarok fölkutatására, de ennek kés őbb nincs nyoma a 
folyóiratban. 
Margitai i. m. 353. — Ruh György: Magyarok Bosznia-Hercegovinában. Kisebbség-
védelem 1942. I—II. 55-56; uő. Magyarok Bosznia-Hercegovinában. Stud (Sta-
tisztikai Tudósító) 1941. aug. 23. 2-4. (Az Osztrák-Magyar Monarchia 1910-es 
népszámlálása szerint Bosznia-Hercegovinában 6443 magyar élt, akiknek mintegy 
egyharmada volt városlakó tisztvisel ő  és iparos). 

Lampe — Debreczeni Ember Pál i. m. 677. 
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5. Baranya—Drávaszög 

Egységes néprajzi táj a Duna és a Dráva összefolyásának közelében. 
(Régi magyar nevén Alvidéknek nevezték.) Református magyar lakossága 
a Duna és a Dráva ártéri peremein épült falvakban átvészelte a török hódoltság 
pusztításait104). Népi műveltsége és a négy szlavóniai faluval, illetőleg a Sárköz 
és az Ormánság paraszti kultúrájával tart rokonságot. A múlt század végén 
készült néprajzi leírása óta, mely főleg a szokásvilágot és a viseletet tárgyalja, 
viszonylag keveset tud róla a néprajztudomány 1p5). Apró közléseken kívüllos) 
két jelentősebb kopácsi szövegpublikáció tart számot említésre. Katona 
Imre mesegyűjteménye107) és Pataky András 33 ballada közlésel 08). Az 
archaikus baranya—drávaszögi népi kultúra azonban sokkal b ővebb néprajzi 
kutatást érdemelne. 

6. Ő rség, Muravidék 

Az Őrség jellegzetes néprajzi táj a magyar—szlovén nyelvhatár köze-
lében. Magyar népesség a honfoglalás óta él ezen 'a tájon megszakítás nélkül. 
A középkori Magyarország veszélyeztetett nyugati . határait kellett védenie 
az idetelepedett „ őröknek". Ezek emlékét a vidék máig nevében hordja. 
A határőrzésért az Árpád-házi királyok kiváltságokkal ruházták föl az itt 
lakókat, akár a keleti határok mentén lakó székelyeket. Szabadalmas jogállá-
sukat csak a XVII. sz . végén vesztették el, amikor a Batthyány-család jobb-
ágysorba süllyesztette őket. 

Az Őrség népe egy évezreden át a magyar nyelvterület peremén földrajzi 
elszigeteltségben élve számos régies vonást őrzött meg népi kultúrájában 
és nyelvjárásában. Jellegzetességei,közé tartoznak a szomszédos alpi m űvelt-
ségterületek felé mutató néprajzi sajátságok is. A történeti Őrség eredeti 
tizennyolc falujából három tartozik Jugoszláviához: Őrihodos, Kapornak, 
Bükkalla (Domokosfa). Archaikus kultúrája ellenére mindezidáig viszonylag 
kisszámú néprajzi szakmunka foglalkozott a tájjal, de különösen a Jugoszlá-
viához tartozó három faluval. Jóllehet két összefoglaló igény ű  mű  is született, 
az Őrségről alkotott néprajzi kép nagyon hiányoslos). 

Történetére: Várady Ferenc: Baranya múltja és jelenje. Pécs 1896. I—II. — Fábián 
Zoltán: A vörösmarti ref. egyház története 1547-t ől. Bezdán 1911. — Lukácsy Imre: 
A laskói ref. egyház története. Dárda 1913. — Kogutowicz Károly: Dunántúl és a 
Kisalföld írásban és képekben. II. Szeged 1936. 34-40, — Baranyai Júlia: Gyertyafény. 
Laskó, egy régi falu krónikája. Szieg é. n. ( Őrisziget 1961). — A magyarság mai nép-
nyelvi állapotát néprajzi adatokkal b őven tárgyalja: Penavin Olga: A jugoszláviai 
Báranya magyar tájnyelvi atlasza. Újvidék 1969. 
Várady i. m. I. 272-292. 
Gönyey Sándor: Szalmahordó hajdiván a Drávaszögben. Ethn. 1941. 283-284. 
— Undi Mária: Drávaszögi fejkötőhímzés. Bp. 1942. (hitelességét kétségbe vonja: 
Gönyey Sándor: Ethn. 1942. 240-242), — Gönyei Sándor kopácsi hímzéséket közöl: 
Muskátli 1942. nov. — Pataky András: A kopácsiak hiedelme a „vezérhalról ". Ethn. 
1963. 500-501. 	• 
Csalóka Péter. Katona Imre eredeti gyűjtése nyomán közli Beke Ödön. Bp. 1947. 

los) Katona Imre — Pataky András: Kopácsi népballadák. HITK; 7. 102-131. 
109) Csak a jugoszláviai Őrséget is érintő  műveket soroljuk föl: Sziklay János: Vasvármegye 

népe, Balogh Gyula: Az Őrség. In: Sziklay János és Borovszky Samu szerk. Vas- 
vármegye. Bp. 1898. 360-379, 394-398; — Mészöly Gedeon: Az Őrség száz évvel 
ezelőtt. Ethn. 1917. 99-112; — Pável Ágoston: A hodosi hegyvám. Vasi Szemle 
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A Muravidékre talán jobban illenék a Lendva-vidék elnevezése, hiszen 
az e néven emlegetett táj magyarsága a Lendva folyó mentén lakik 11o. Népi 
kultúrájukról az őrséginél is kevesebbet tudunk. Bizonyosan sok rokon-
vonást mutat a közeli jellegzetes néprajzi vidékek, Göcsej, Hetés és őrség 
hagyományos paraszti műveltségével. Külön emlitést . érdemel a Murán és 
a Dráván túl eső  község, Légrád. Magyar lakosságát a helyi hagyomány 
szerint Zrínyi Miklós, a szigetvári h ős telepítette oda várának védelmére 
1550 körül. Sajátos történeti és kulturális múltjukat tanúsítja evangélikus 
vallásuk islil). 

* * * 

Nem lenne teljes a szemlénk, ha nem szólnánk azokról a jórészt iro-
dalomtörténeti és művelődéstörténeti kutatásokról, amelyek a magyar—dél-
szláv folklór és népi műveltségbeli kapcsolatokat vizsgálták. Mivel ez a téma 
olyan hatalmas anyagot ölel föl, hogy számbavétele külön tanulmányokat 
igényelne, csupán érintőlegesen beszélhetünk róla. Nagy múltja és szerte-
ágazó volta miatt -- bár igen sok szállal kapcsolódik a néprajzi kutatások-
hoz — önálló kutatási terület. A Hungarológiai Intézet különös tudományos 
feladatának tartja ezeknek a vizsgálatoknak a szorgalmazását, szervezését 
és folytatását. A kezdeteiben is jelent ős eredményekkel biztató munkáról 
tett tanúságot az 1970 novemberében Újvidéken tartott összehasonlító 
irodalomtudományi konferencia néhány el őadása112). Külön kell szólnunk az 
Intézet munkatársaként dolgozó Andjelić  Magdolna113) és Dávid Andrásu 4) 
tanulmánysorozatáról, amelyek a délszláv népköltészet magyar fordítók, 
illetőleg a délszláv népköltészet magyar h ősalakjait veszik számba. 

Áttekintésünk szükségszer űen vázlatos. Nem törekedett és nem is tö-
rekedhetett bibliográfiai teljességre. A téma teljes bibliográfiájának összeállí-
tása külön fontos és elkerülhetetlen feladata a jugoszlávia magyar néprajzi 

1936. 211-212; — Kardos László: Az Őrség népi táplálkozása. Bp. 1943; — Dö-
mötör Sándor: Az Őrség. Bp. 1960. Lásd még Penavin Olga idézett mesegy űjtemé-
nyének Őrségből származó részét. 
Penavin Olga: A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. Bp. 1966: jól mu-
tatja a magyarság mai elhelyezkedését. Vö. még Református Képes Naptár egyházi 
címtára (Újvidék, 1967—). 
Haller Jenő : Légrád története. Eszék 1912; uő. A légrádi tájnyelv. Eszék 1916. 
Delorko, Olinko: Székely János alakja két Hvar-szigeti énekben. HITK. 5-6. 
140-144. — Kovaček, Božidar: Népi prózánk els ő  magyar fordításai. HITK. 5-6. 
165-170. — Nedić, Vladan: Szerbhorvát szóbeli hagyományú énekek Szilágyi Mi-
hátyról. HITK. 5-6. 146-149. —' Lásd még: Han, Verana: Az anyagi m űvelődés 
magyar eredetű  emlékei Dubrovnikban (XV—XVI. század). NÉ. 1966. 196-201. 
— Filipović, Milenko S.: A magyarok az észak-boszniai és az észak-szerbiai nép-
hagyományban. Műveltség és Hagyomány X. (1968) 37-54. 
Anđelić  Magdalena: Margalits Ede, a horvát és szerb irodalom magyar tolmácsolója. 
HITK. 1. 63-90; Rádics György. HITK. 3. 47-60; Dömötör Pál, a költ ő  és mű-
fordító. HITK. 4. 49-63. 
Dávid András: Szilágyi Mihály alakja a délszláv vitézi énekek tükrében. Tanulmányok 
I. 119-140;.A Mátyás király alakját idéző  délszláv epikus énekhagyományról. HITK. 
1. 97-126; Nagy Lajos költői emléke a délszláv énekhagyományban. HITK. 32. 
47-69; Az Erlangeni kézirat magyar vonatkozású anyaga. HITK. 5-6. 150-159. 
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kutatásnak115). Ha az olvasó végül azt várja, hogy a tanulmány írója hiányokat 
és feladatokat jelöl meg, csalódnia kell. Ezt a munkát, azon túl, hogy föl-
tártuk és áttekintettük, ami eddig történt, nem jelöltük célnak. A gy űjtések 
és publikációk viszonylagosan is még annyira kis számúak, a jugoszláviai 
magyarság néprajzi ismerete még olyan hiányos és egyenetlen, hogy a nép-
rajzi szakemberek és amat őr gyűjtők bárhol fognak munkához, bármilyen 
témát jelölnek ki maguknak, az a jugoszláviai magyarság népi kultúrájának 
teljesebb megmentését, reálisabb és jobb önismeretét fogja szolgálni. 

Kósa László 

115) A Jugoszlávia népeire és nemzetiségeire valamint Magyarország határmenti vár-
megyéire vonatkozó néprajzi leírások mutatója. Összeállította Katona Pál. 1963. 
(Kézirat az újvidéki Hungarológiai Intézetben), jó alapja lehet egy alapos bibliográfiai 
munkának. Hasonlóan követni való példa: Magyar néprajzi irodalom Jugoszláviában 
1946-4955. Összeállította: M. Bóna Júlia, Rajko Nikolity, Vilko Novak. Index 
Ethnográphicus 1956. 134-142. 
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4. A FOLKLÓRKUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS 
SZEREPE A JUGOSZLÁVIAI MAGYAROK 

' KULTÚRÁJÁBAN 

Mindenekelőtt köszönetet kell mondanom a Folklore Tanszéknek a 
megtisztelő  meghívásért, amely lehetővé tette, hogy a magyar néprajz egyik 
legfontosabb műhelyében, a kutatók és hallgatók el őtt beszélhetek a jugosz-
láviai magyar néprajzi kutatásokról*. És meg kell köszönnöm azt a bizalmat 
is, amelyet égy nem néprajz szakos iránt táplál a tanszék személyemben, 
aki a XX. század magyar irodalmának történetével foglalkozom, egy diszci-
plínával, amely a tudományok modern és szigorú elkülönülésének divatja 
korában, az ugyancsak igen divatos interdiszciplináris stúdiumok ellenére is, 
a kapcsolat lehetőségeit nem kínálja a folklórral, noha a folklorizmus jelen-
ségével neki is szembe kell néznie. Nekem szegezhető  tehát a kérdés: mi 
keresnivalóm is van egy más tudományos szakma világában, ahol legfeljebb 
a jó szándékú amatőr jelzőjét érdemelhetem ki? 

Mentségem lehet, hogy gimnazistaként a Magyarság Néprajza négy 
kötetének lelkes olvasója voltam, hogy a sors szeszélye már abban az id őben 
lehetővé tette számomra, hogy elolvassam KÁLMÁNY Lajos értekezését 
Boldogasszonyunkról, és hogy Zentán, ebben a vidéki kisvárosban, 1946-ban 
egy ORTUTAY dedikálta FEDICS Mihály-kötetet vásárolhattam meg az 
antikváriumban, és fellángolt lelkesedésemben még népdalgy űjtésre is ve-
temedtem. De a sors szeszélye hozta azután azt is, hogy tagja lehettem annak 
a főiskolás csoportnak 1950 tavaszán, amelyik újból felfedezni indult a szla-
vóniai magyarságot, és Kórógyon, valamint Szentlászlón még a jugoszláviai 
falvak életében bekövetkezett változások el őtt szemlélhette az emberek életét. 

Magyarázzák ezek az adalékok, hogy amikor a hatvanas években a 
jugoszláviai magyarság szellemi életének fellendülését élhettük meg, . vállal-
kozhattam az Idő, idő, tavaszidő  c. antológia elkészítésére, amely eredeti 
rendeltetése szerint középiskolások háziolvasmány-kötete volt, elkészülésének 
rejtett indoka azonban annak a balhiedelemnek a cáfolata, hogy a jugoszláviai 
magyarságnak valójában nincsen népi kultúrája, legfeljebb néhány kis sziget 
őrizett meg belőle valamit. A hatvanas évek végén és a hetvenes években 
örvendetesen fellendült kutatómunka, nemkülönben a néprajzi jelleg ű  

* Amint azt az Artes Populares 4-5. (1978-1979) kötetében, a 285. lapon említettük, 
tanszékünk meghívására 1978. október 24-én a Bölcsészettudományi Kar Tanácster-
mében BORI Imre professzor (Újvidék) el őadást tartott, amelynek magnetofon-felvé-
telét itt közöljük. Korábban tanszéki évkönyvünk tematikus számaiban nem hozhattuk 
a szöveget, amely nemcsak a folklorisztika, hanem a jugoszláviai magyar m űvelődés 
története szempontjából is fontos dokumentum. Ezúttal köszöntjük a lejegyz ő  MOHAY 
Tamás munkáját és a szöveg megszerkesztésében JUNG Károly segítségét. 
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kiadványok jelezték, hogy érdemes volt -- ha középiskolai fokon is -- szem-
lélődni a hazai vonatkozású folklórkiadványokban, és érdemes most is, mert 
ilyen módon a jugoszláviai magyarság érettségének mai állapotára nyílik 
kilátás. 

A szubjektív természetű  elöljáró szavak után térjünk most vissza témánk- 
hoz, kísérletet téve a jugoszláviai magyar néprajzi kutatások eredményeinek 
felmérésére és szerepének meghatározására a jugoszláviai magyarok kultúrájá-
ban. 

Eredményeink számbavétele azonban nem lehetséges az elmúlt 100-150 
esztendő  alakulástörténetének jelzetei nélkül, hiszen mindaz, ami az elmúlt 
10 esztendőben a jugoszláviai magyar néprajzi kutatásokat jellemzi, magyará-
zatát ezekben a néprajzi el őidőkben őrzi. Nem tudományos áttekintésr ől van 
szó természetesen. Senki sem vállalkozott mindeddig a jugoszláviai magyarság 
néprajzi kutatására vonatkozó történeti anyag feltárására, összegy űjtésére 
és kritikai vizsgálatával egybekötött bemutatásának munkájára. Csak sej-
tettük, hogy nem kevés az, ami van, és nem tudjuk, hogy ez a „van" hol 
van, és azt sem, hogy mi van. Természetesen büszkén hivatkozhatunk és 
hivatkozunk is a kessei kolostorban följegyzett két sorra, nevezetesen a 
„Bátya, bátya, mely az út Becskerekére, Uram, uram, ez az út Becskerekére" 
szövegére. Ez verstöredék, és lehet, hogy nem is folklór érdek ű  feljegyzés. 

Ha viszont buzgóságunk romantikus fölhangokat kap, akkor akár az 
úgynevezett mokrini lelet is emlegethet ő, amelyen az égig ér ő  fa első  hazai 
ábrázolását fedezhetjük fől, a nagyszentmiklósi kincs közvetlen közelében. 

Reálisabb azonban, ha szemlél ődésünket HOBLIK Márton nevének 
és munkásságának az említésével kezdjük. HOBLIK Márton Ver őce megye 
ügyésze volt, és több írásában a megye magyar népének életével foglalkozott, 
természetesen a romantika korának ihletében, mint a Szlavóniai hétköznapok 
című, PENAVIN Olga szerkesztésében most megjelent kiadványunk jelezte 
is; az ő  munkásságában tárult fel el őször egy olyan terület néprajzi képe, 
amelyet napjainkban jugoszláviai magyarság lakta vidékként tartunk számon. 
Idézem : „Verőce vármegye kebelében három, tudniillik Magyar-Rétfalu, 
Haraszti és Szentlászló, Szerémben egy, tudniillik Kórógy nev ű, a helvética 
vallást követő  magyar falvak találtanak, amelyeket az 1970. 26. törvénycikk 
évkora már itt lelvén, ezek maiglan is némely. korlátok közt a két megye 
kebelében eltüretnek. Mennyegzői szokásaink némi sajátságokkal bírnak, 
melyeket az 1832. december 10-én vett utasítás szerint a magyar tudóstársa-
sággal közleni kívántam" 1). HOBLIK Márton érdemének méltatását azonban 
most nem vállaljuk, csak érdekességként említjük meg, hogy a Fölszállott 
a páva első  lejegyzése alighanem az ő  kezétől származik. 

Földolgozatlan viszont az az anyag, amely ERDÉLYI Jánoshoz futott 
be a gyűjtésre szólító felhívása után; s nincs megbízható képünk a 19. század 
második felében publikált néprajzi természet ű  közlemények jellegéről és 
értékéről sem. Nem eléggé ismert, de ma már közismertebb a KÁLMÁNY 
Lajos könyveiben és hagyatékában fellelhet ő, a mi szóhasználatunk szerint 
észak-bánáti folklóranyag. Hogy kincsesbánya a KÁLMÁNY-örökség, azt 

1) Penavin Olga szerk.: Szlavóniai hétköznapok. Újvidék, 1973. 45. p. (A jelen tanulmány 
számozott jegyzeteit — tekintettel arra, hogy a szöveg él őszavas előadásra íródott, 
tehát nem készültek jegyzetek számára -- a szerkeszt ő  állította össze a szerz ő  egyet-
értésével.) 
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BÁLINT Sándornak A szögedi nemzet c. háromkötetes kiadványa is bizonyítja. 
Nem csupán a KfALMÁNY Lajos följegyezte folklór-szövegek, hanem a 
kísérő  tanulmányában, jegyzeteiben felhalmozott, a népélet egészére is te-
kintettel levő  tényközlései miatt is: 

Mint látjuk, egymással semmiféle kapcsolatban nem lev ő, elszigetelt 
kutatási vállalkozások alakultak ki. Ilyennek látszanak ezek, amikor a jugoszlá-
viai magyar szellemi élet szempontjából vesszük számba a 19. és a 20: század 
majd felét kitevő  időszak kontroll eredményeit. Nyilvánvaló, az adott 
történelmi helyzetben ezeknek megvolt a természetes kontextusuk : HOBLIK 
Mártonnak a Tudós Társaságban és a Tudománytárban, ERDÉLYI János 
gyűjtőinek a romantikus népiesség országos szellemiségében és a Kisfaludy 
Társaságban, KÁLMÁNY Lajosnak pedig a Monarchia Magyarországának 
társadalmi, szellemi és tudományos életében. A helyi szellem m űködéséről 
alig van adatunk, és a gy űjtőket nehezen is lehetne beleilleszteni a regionális 
törekvések láncolatába. Els ősorban ezért, mert ilyenek nyilván alig voltak, 
vagy egyáltalán nem voltak. 

Az erdélyi példa, bármennyire is vonzó lehet, esetünkben nem irány-
mutató. Hogy miért, azt a következ őkkel indokolhatom, egyúttal azokra a 
gyökerekre is rámutató szándékkal, amelyek a jugoszláviai magyar szellemi 
élet jellegét manapság is táplálják. S minthogy a folklór kutatásokat nem a 
többi szellemi törekvést ől függetlenül szemléljük, mondandónk az irodalomra 
is kiterjed, annál is inkább, mert az irodalom sorsában a kérdések is jobban 
szemlélhetők. 

A jugoszláviai magyar szellemi élet születésének a pontos dátuma 1918. 
december elseje. Ekkor alakult meg részben az önálló Szerbiából és Crna 
Gorából (ahogy a magyarok ismerik, Montenegróból), részben az I. világ-
háború végén felbomlott Osztrák-Magyar Monarchia zömmel délszlávok 
lakta területeiből a Szerbek, Horvátok és Szlovének Királysága, amely kés őbb 
a Jugoszláv Királyság nevet vette föl. Az új államalakulat határai közé körül-
belül 500 000 magyar nemzetiségű  lakos kerül, akiknek nagyobb hányada 
a Bácska, Bánát és Baranya területén élt, kisebb hányada pedig részben 
Horvátországban, részben Szlovéniában. Az erre következ ő  60 esztendő  
-- ennyi mindössze a története. Alakulásgörbéinek nyomvonalát alapvet ően 
megszületésének ilyen körülményei határozták meg, nem is tárgyalható 
tehát ezek figyelembevétele nélkül sem irodalma, sem tudománytörténete, 
minthogy korszakhatárait is csak e körülményekb ől következtethetjük ki. 
E történelmi események jelölték ki tehát a jugoszláviai magyar szellemi élet 
határait. Alakulástörténetének ellentmondásos volta pedig egyrészt a ju-
goszláviai magyarság történelmi-társadalmi múltjából, a Monarchia Magyar-
országának a XX. század els ő  két évtizedében kialakult központosított szellemi 
élete tányeiből, másrészt a királyi Jugoszláviának a nemzeti kisebbségekkel 
szemben gyakorolt politikájából következik. Ugyanis a jugoszláviai magyarság 
szellemi életét (nevezzük szellemi életnek, bármennyire is kezdetleges volt 
az) erős ösztönzések érték, érik, amelyeket önálló politikai létezése sugároz; 
fölöttébb jellemző  azonban, hogy szinte egyetlen ilyen ösztönzésnek sem 
tud elébe sietni az els ő  esztendőkben, de az sem lesz xéletlen, hogy e hatvan 
esztendő  történetét át- meg átszövik a jugoszláviai magyar szellemi élet, 
elsősorban a jugoszláviai magyar irodalom mibenlétének, jellegének, a többi 
magyar irodalomhoz való viszonyulásának kérdéseit tisztázni akaró viták. 
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Valójában csak az 1960-as években érlel ődik majd meg sajátos irodalmi 
tudata, és csak az elmúlt húsz esztend őben vállalhatja a jugoszlávia magyar 
irodalom és szellemi élet önmeghatározásának feladatait, és jelölheti ki helyét 
az egyetemes magyar irodalom és szellemi élet, valamint Jugoszlávia népei 
és nemzetiségei irodalmi és szellemi életének térképén. Érthet ően így kellett 
történnie, mint ahogy valójában csak a hatvanas években tisztázódott és 
oldódott meg társadalmi-politikai helyzetének kérdése is a szocialista Ju-
goszlávia alkotmányos életének keretei között. 

Néhány dátum is ezt jelezheti. Az ötvenes évek második felében alakul 
meg a Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 1959-ben kezdi meg munkáját 
a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke az Újvidéki Egyetemen, 1969-ben 
pedig az újvidéki Hungarológiai Intézet kezdi meg munkáját. Nyilván 
nem szükséges külön is hangsúlyozni, hogy jelent ősebb folklór kiadványaink 
dátuma is a fentebb jelzett eseménynaptárhoz igazodik. Igy a hatvanas 
években Zentán indul meg er őteljesen a . gyűjtőmunka, s ott jelerurek meg 
az első  kiadványok is, a folklór-kötetek zöme azonban a hetvenes években 
lát napvilágot. A jugoszláviai magyar szellemi élet, irodalmi és folklór kutatás 
eszmei vajúdásának aránylag hosszú időszakát azokkal a sajátos körülményekkel 
magyarázhatjuk, amelyek 1918-ig a jugoszláviai magyarság lakta területeket 
jellemezték. 

Az első  és szempontunkból, a legfontosabb kétségtelenül a helyi tudat 
majdnem egyértelmű  hiánya volt. A regionális tudat ki nem alakulását, 
illetve csírájában való pusztulásának okait nem feladatunk most fejtegetni. 
Megelégszünk éppen ezért az 1880-as években kezd ődő, a századfordulón 
tetőző,! a tízes években pedig már befejez ődött központosító folyamatokra 
való hivatkozással. A múlt század derekán még virágzó vidéki szellemi élet 
központjai a gazdasági t őke Budapestre vándorlásával és ottani összponto-
sulásával fokozatosan elsatnyultak, minthogy a szellemi t őke is követte a 
pénztőke példáját. A magyar lakosságú vidék kiürül a századforduló évti-
zedeiben, ebből következően az értékeket termel ő  fővárossal szemben a szel-
lemi értékeket fogyasztó szerepében találta magát. A bennünket érdekl ő  
vidékeken ez a folyamat sokkal radikálisabban ment végbe, mint más terü-
letein az akkori Magyarországnak. És hogy nagymérv ű  lehetett, azt a 
magyar nemzetiségű  lakosság történelmi hagyományok nélküli élete is el ő-
segítette. 

A XVIII. századi nagy telepítések idején sodródtak ugyanis Bácska 
és Bánát „puszta országának" térségeire az emberek. Magyarok, szerbek, 
németek, szlovákok, ruszinok, franciák vegyesen. A migrációs mozgások 
azonban eltartanak egészen a XIX. század utolsó évtizedéig. Ekkor költöznek 
Bukovinából a csángó magyarok csoportjai az Al Dunához, de XIX. századi 
telepítések Észak-Bánát gányó (dohánykertész) falvai is, amelyeknek életér ől 
KÁLMÁNY Lajos rajzolt megrázó képet. Tanúi vagyunk azonban a tovább-
vándorlások tényének is. A bánáti Szaján lakosságának egy része például 
átkel a Tiszán és Bácskában keres új hazát magának, megalapítva Telecska 
községet. TÓTH Ferencnek egy egészen friss, ez év október 14-i közlemé-
nyéből idézek. „A Gyulafalva néven is számontartott Telecska lakossága a 
múlt század nyolcvanas éveiben rajzott ki Szajánból, az új telepesek 1883 
októberében több mint 200 szár- és nádkunyhót építettek az ígéret földjén, 
amely azonban még sokáig arra kényszerítette m űvelőit, hogy a szomszédos 
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falvakba járjanak részre aratni, lévén a termés itt is szegénye)." Hasonló 
okok sodorják át a bácskai falvakból az embereket a Dunán a Szerémségbe, 
ahol az egyik magyar községnek az igen. beszédes Maradék a .neve.. A magyar 
telepes lakosság a jelek szerint megelégedett a XIX. század kínálta élettele-
vénnyel. Emlékezetéből radikálisan kitörölte magával hozott szellemi örök-
séget, s minthogy egy-egy faluban a legkülönbözőbb magyarországi táj- 
egységek népe telepedett le, néhány jellegzetes eseten kívül gyorsan elmo-
sódtak a dialektológiai és folklorisztikus meghatározó jegyek is. Noha például 
a bánáti Csókán, ebben a KÁLMÁNY Lajos és MÓRA Ferenc lakta faluban 
a most 60-70 éves emberek is kétféleképpen beszélnek (a Kis utcaiak ö-znek, 
a Nagy utcaiak nem ö-znek). A kivetk őzés, a polgárosodás, a köznépivé válás 
folyamatai is korán megkezdődtek tehát. Mindehhez hozzájárul az is, hogy 
a telepesek új hazájukban nem találtak olyan magyar nemzetiség ű  lakosságot, 
amelytől a regionális tudatot kölcsönözhették volna az elhagyottat, majd a 
feledésbe merültet pótolni. 

Kivételek természetesen vannak. Murántúl lakosságának az Őrséggel 
és Hetéssel való kapcsolata, a baranyai vagy a szlavóniai magyarság őslakosság . 
volta például ilyen. 

Jellemző  lehet azonban, hogy az olyan középkori monumentális mű-
emlékek, mint amilyen Bács vára, vagy a bánáti Aracs templomromja (ahonnan 
az a híres aracsi k ő  származik), jelentésüket veszítetten állnak a búza- és 
a kukoricatáblák között, az enyészetnek kiszolgáltatottan. Voltak termé-
szetesen decentralizált m űvelődéstörténeti kutató jelenségek is. SZABÓ 
Ferenc több mint 60 kötetes Föld- és Néprajzi Könyvtára ilyen. (SZABÓ 
Ferenc különben KÁLMÁNY Lajosnak volt a plébánosa.) A megyei törté-
nelmi társulatok is foglalkoznak mai értelemben vett helytörtén eti kutatásokkal, 
de a szellemi tevékenységet meghatározó öntudatnak alig van nyoma. Az 
első, aki ezt i vállalta, az a zombori származású PAPP Dániel, a századvég 
tehetséges novellistája volt, aki egyik novelláskötete programírásában a 
regionalizmus mellett tett hitet 

„Mi van a felszín alatt a Bácskában?" — kérdezte PAPP Dániel. — 
„Hogyan is kaparná ki azt idegen patkó? A Pegazusnak, a patkónak odavaló-
sinak kell lennie, hogy a füvek és a nádasok alatt megtalálja a tündérkastélyt." 
így nézte PAPP Dániel 1899-ben — ahogy ő  nevezte — a „magyar Gas-
cogne"-t, tíz év múlva pedig KOSZTOLÁNYI Dezs ő  Az alföldi por című  
írásban vall a regionalizmus igényér ől. Idézem: „Azoknak, akik tudnak és 
szeretnek írni, figyelmükbe ajánlom ezt a címet, és kérem, írjanak hozzá 
regényt : Az alföldi por. A bácskai por az, amir ől eddig még semmit sem 
hallottunk. Pedig az embernek csak két hétig kell pácolódnia ebben a sajátos 
bácskai atmoszférában, hogy fölfedezze ezt a különös elementumot, ezeket 
a szürke, gégeszárító, tüd őroncsoló, betegítő  és áltató szemcséket, melyek 
esetenként a szúnyoghálókon döngicsélnek. Ez a por nem hasonlít semmihez 
sem. Ennek a pornak külön konstrukciója, külön kémiája, sőt külön lélektana 
van. Ez a por él. Éppen ezért nem is bízom geológusokra, kémikusokra, és 
más egyéb tudósokra; de az írókat kérem, hogy vizsgálják meg alaposan, 

2) Lásd: Tóth Ferenc: Szajáni népballada Telecskán. (A halálra táncoltatott lány). Magyar 
Szó (Újvidék), 1978. okt. 14. 13. p. 
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lelkiismeretesen, ihlettel, micsoda szörnyek alszanak ebben a nagyon is 
specifikus alföldi keverékben 3)." 

Jelentős, ám hatástalan üzenetek voltak ezek. A világ, amely nem szokta 
meg az önmagáról való gondoskodást,. nem szervezett világképet a maga 
számára. Az erdélyi transzilvanizmushoz fogható és mérhet ő  törekvéseknek 
nincsen tehát nyoma a jugoszláviai magyar szellemi és irodalmi élet el ő-
történetében. Nem volt tehát mihez nyúlnia 1918 után önnön határainak, 
sajátosságainak kijelölése időszakában. A világháborúk közötti két évtizedben 
gyakran a táj és az életmód jellegében kerestük magyarázatát a szellemi talaj-
talanság jól érzékelhet ő  jelenségének. Mondanunk sem kell — tévutakon járva. 
SZENTELEKY Kornélnál már-már rendszerré formálódik ez a körforgás. 
Idézem: „Ezen a tespedt, művészietlen lapályon nincs semmi, de semmi 
emlék, itt sohasem voltak ősi kolostorok, évszázados kollégiumok, hírhedt 
lovagvárak, legendás dómok, templomok, Anatole France-i könyvesboltok, 
Fontainebleau-i erd ők, ezen a józan, disznószagú földön sohasem éltek 
nótázó igricek, ferdekucsmás kurucok, sárgaszakállú ötvösök, magashomlokú 
hitvitázók, vagy fiinomművü humanisták. Hol vert volna gyökeret a vajdasági 
irodalom?"4)? S hogy témánk közelében maradjunk, idézünk erre vonatkozó 
állításából is. „Ez a föld mindig a materiális jólét földje volt. Az emberek 
nagyon fontosnak tartották az anyagi jólétet, s ezért sokat foglalkoztak vele. 

Az emberek sokat ettek, ittak, a vagyonról beszéltek; Az örömük, élve-
zetük, a vágyódásuk reális volt és maradt, eszményük egyedül a jólét, a 
vagyon, a föld, ezért tulajdonképpen minden eszményük reális és földhöz-
kötött. Itt soha nem vágyódtak a föld fölé, a fellegekbe, a holnapokba, a me-
sékbe, tarka álmodásokba, Erdélyben már ezer esztend ő  óta mesélnek az 
emberek Csaba királyfiról, Szent Lászlóról, Görög Ilonáról. Majd nagy és 
színes történelmi alakok vonulnak el a századok lángoló horizontján, és 
mögöttük fölzeng a mese, a dal, mint susogó sejtelmes erd őzúgás. De ki 
mesélt volna valaha ezen a tájon. íme a környezet hatása az emberek eszme-
világára"5). 

Nemcsak a körülmények voltak kedvez őtlenek, a szellem sem kedvezett 
a feltáró munkának. A jugoszláviai magyar szellemi élet évtizedeken át alig 
tett valamit öröksége megismerése és feltárása érdekében. Nem a maga 
tapasztalataira támaszkodott, hanem SZENTELEKY Kornél szépen zeng ő  
keserveit fogadta el, akinek negatív leltárában egy teljes m űvelődéstörténet 
kívánalmának körvonalai bontakoztak ki. A folklórnak talán még mostohább 
volt a sorsa, mint az irodalomnak, vagy a képz őművészeteknek. Akkor, amikor 
a népies irodalom, ez a göregáboros értelemben vett népies irodalom virágkorát 
éli a vajdasági irodalomban, a nép világának tényeivel nem tör ődött szinte 
senki. 

Ösztönzések azonban voltak. A Bácsmegyei Napló egy 1927-es tudósí-
tásából derül ki, hogy akkor a népélet még produktív volt, nemcsak repro-
dukálta a népköltészetet, hanem alakította és szülte a népdalokat. Az amerikás 

Kosztolányi Dezs ő : Az alföldi por. In: Alom és ólom. Budapest, 1969. 465-467. 
465-466. p. 
Lásd: Szenteleky Kornél: Levél D. J. barátomnak a „vajdasági irodalom"-ról. In: 
Ugartörés. Újvidék, 1963. 51-55. 52. p. 
Lásd: Szenteleky Kornél: A vers a Vajdaságban. In: Ugartőrés, Újvidék, 1963. 56-64 
58. p. 
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dalokról van szó ebben a tudósításban, amelyek a húszas években nágy len-
dületet vett bánáti kivándorlások korában éltek. Idézem : „Ha valamikor 
a háborúk és a forradalmak inspirálták a nép lelkét azokra a gyönyör ű  magyar 
népdalokra, ma a kivándorlás adja meg az új bánáti magyar népdalok motí-
vumait" -- olvassuk ebben az „Egy becskereki el őadásról" szóló tudósí-
tásban. A cikk a következ őképpen fejeződik be: „Ezeket a dalokat éneklik 
most a Bánátban a szegény magyarok, akiknek sem itt nem jó, sem odakint 
Brazíliában. Van még egy egész sora a hasonló tárgyú népdaloknak, amelyek 
a vergődő, hányódó magyar lélek panaszait, szenvedéseit adják vissza könnyez-
tető  egyszerűséggel és szépséggel. Ha majdan valaki meg akarja festeni a 
mostani kor képét, el ne feledje összeírni azokat a népdalokat, amelyeket 
a bánáti nép énekelt az Úr 1927. esztendejében" 6). 

Folklórral foglalkozni a két világháború közötti id őszakban azonban 
még igényként sem merült fel, és csak majd a harmincas évek végén kezdi 
járni KISS Lajos zombori zenetanár a falvakat, népzenét gy űjt, s ekkor 
kezdi közölni a Kalangya című  folyóirat is KISS Lajos szlavóniai gyűjtéseit. 
De sem ezek, sem a velük rokon közlések nem adnak arra alapot, hogy a 
nép irodalmával, művészetével, életének tárgyi vonatkozásaival való foglal-
kozásra következtethetnénk, amit a háború el őtti Híd bibliográfiájának a 
tanulmányozása is megerősíthet. Ki emlékezhetett már RÉVÉSZ Hugó 
Bácskai dalok, mesék című  1892-es, amúgy sem jelent ős kötetére, és ki figyelt 
fel, a Bácsmegyei Napló karácsonyi ajándékaként kiadott nápdálfüzetre 7 . 
Vagy nem jellemző-e, hogy KATONA Imre Csalóka, Péter c. kopácsi mese 
kötete megjelenéséről is vagy húsz évvel később vettünk tudomást, s hogy 
egy BORBELY Mihály ismeretlenül halhatott meg Crna barán, Feketetón, 
1953-ban. A nullpontról indult el tehát a II. világháború után a jugoszláviai 
magyar néprajzkutatás, ebb ől következően a szellemi életben elfoglalt helyének 
a kérdése is csak az utóbbi évtizedekben vet ődhetett fel. 

Csábító gondolat lenne felsorakoztatni mindazokat a kiadványokat, 
amelyeket ez a kutatás az elmúlt évtizedekben produkált. Mi azonban nem 
törekszünk bibliográfiai teljességre, éppen ezért a következ őkben inkább 
azokról a kutatási kérdésekr ől beszélünk, amelyet egy-egy kiadványunk meg 
jelenése hozott. Úgy is mondhatnánk, hogy néprajzi jelleg ű  kiadványaink 
egyike sem kérdést lezáró, hanem kezdeményez ő  jellegű  munka. Viszont 
nemcsak elkezdtük, hanem folytattuk annak a folklór anyagnak a feltárását 
és újra való közlését is, amely nélkül elképzelhetetlennek látszik akár a további 
kutatómunka, akár pedig a népi m űveltség emlékeinek a modern ember 
tudatvilágába való felszívódása. 

Történeti örökségről van szó, ezt célozta szinte teljes egészében a 
Szlavóniai hétköznapok c. kötetünk 1973-ban és nagyobbrészt a KATONA 
Imre gyűjtését tartalmazó Sárkányölő  ikertestvérek című  kötet is 1972-ben, 
hiszen ennek a törzsanyaga az 1940-es évekb ől való. Összegyűlt már a kü-
lönböző  publikációban megjelent meseanyagok kézirata is, de KÁLMÁNY-
-hagyaték is további munkát igényel, s ezeknek kiadása és tanulmányozása, 

Vö. Új magyar népdalok a Bánátban. In: Bácsmegyei Napló (Szabadka), 1927. ápr. 
3. 23. p. 
Magyar népdalok gyűjteménye. A Petđfi-naptár ingyen melléklete az 1929. évre. 
[Szabadka] 
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a népélet leírásával együtt, most már tudománytörténeti szempontból is 
értékelhető  feladatot jelent. Az úgynevezett folyó gy űjtések a kérdések egy 
másik és bonyolult körét nyitották meg. Penavin Olga Jugoszláviai magyar 
népmesék, 1971., KOVÁCS Ilona és MATIJEVICS Lajos Gombosi nép-
balladák, 1975., Penavin Olga Kórógyi népballadák, balladás történetek, balla-
dás dalok, 1976., TÓTH Ferenc Kálmány Lajos nyomában, 1975. aztán 
MATIJEVICS Lajos Tíz, tíz, tiszta víz, 1976., és BURÁNY Béla Hallot-
ták-e hírét, 1977. című  kötete, valamint a Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményeiben, a Hídban, a Magyar Tanszék Tanulmányok c. évkönyvében 
közölt szövegek nyilvánvalóan dokumentálták, hogy a jugoszláviai magyar 
nép a régi hiedelmek ellenére néprajzi szempontból ma is produktívnak 
minősíthető, noha kétségtelenül már egy egészen lelassult folyamattal kell 
szembenézni. Ezekben a kiadványokban nyilvánvalóan nem egyenletes 
nívójú anyag kapott helyet, különösképpen, ha értékelésünk normáit az 
úgynevezett klasszikus szövegrétegre építjük. 

Ami bennünket érdekelhet, az a jugoszláviai magyar folklór anyagban 
megmutatkozó történetiségnek a szokatlanabb jellege. Emlékeztetni szeretnék 
csak KISS Lajosnak a kutatásaira, aki a szlavóniai halottvirrasztók dallam-
világában talált 15--16. századból meg őrzött rétegeket. Hivatkozhatunk a 
harmincas években Kórógyon feljegyzett regösénekre, a gombosi -- KO-
VÁCS Ilona lejegyezte — Fekete Rác Péter balladára, amely a Molnár Anna, 
Budai Ilona típusú balladák körében helyezhet ő  el, s erősen lokalizált szí-
nezete miatt azoktól különbözik is. 

Gyűjtéseink és kiadányaink viszonylag nagy számú, részben ponyva-
balladát, részben helyi történeteket versbe foglaló szövegeket tartalmaznak. 
Nyomatékosan szembe kell tehát néznünk ezeknek, és az ilyen balladáknak, 
balladás daloknak ill. epikumot tartalmazó verses szövegeknek a kérdésével. 
Amilyen biztos eligazítást kaphatunk a magyar klasszikus balládák, illetve 
még a betyárballadák kérdésében is, annyira problematikus ezeknek a ,19. 
századi ill. 20. századi képz ődményeknek a tudományos sorsa. Akkor látszik 
ugyanis érdekesnek a szöveg-kérdés, ha leválasztjuk róluk a ponyvaballadákat 
és a helyi történetekre összpontosítjuk a figyelmet, annak ellenére hogy egyik 
szövegünk sem vetekedhet a klasszikus balladák esztétikai értékével, és még 
a betyár-balladák színvonalát sem érik sel. Olyan közlésekre gondolok, mint 
amilyen BURÁNY Béláé, aki Emberek, sorsok, balladák címen 1971-ben 
két zentai ballada nyomában járvá dokumentálni tudta a balladában el-
mondott eseményeket8), illetve TÓTH Ferencét, akinek lejegyzése nyomán 
a Deák Gyuri-ballada helyi vonatkozásai tárultak föl, KALAPIS Zoltán 
kutatásai nyomán). Megtudtuk, hogy egy 1920. május 30-án, vasárnap 
kora este lezajlott gyilkosságot örökített meg a ballada, majd további nyo-
mozásunk azt is felderítette, hogy a falut megrázó eseményr ől nem egy, 
hanem két ballada született 10). Az egyik a gyilkos, a másik a meggyilkolt 
nevében készült. Nevezhet ők és tarthatók-e az ilyen balladák szület ő  balla-
dáknak, amelyekben a balladakeletkezés folyamatai érhet ők tetten, s vajon 

Vö. Burány Béla: Emberek, sorsok, balladák. Két zentai népballada nyomán. In: 
HITK 1971. 7. szám. 39-71. p. 
Vö. Kalapis Zoltán: Történelmes gyilkosságének. Egy újabbkori észak-bánáti ballada 
cselekményének való háttere. In: Hungarológiai Közlemények, 1976. 28. szám, 137-157.. 
Vő. Bori Imre: Adalék a Deák Gyuriról szóló ballada történetéhez. In: Hungaro-
lógiai Közlemények, 1976. 28. szám. 159-160. p. 
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az ilyen balladák keletkezésmechanizmusának vizsgálatait érvényesíteni lehet-e 
a magyar népballadák eredetének kutatásában -- nem feladatom ezen a helyen 
sem cáfolni, sem bizonyítani. Annyit azonban megkockáztathatok, hogy 
állítom, a jugoszláviai magyar verses folklórnak a helyi balladák egyik f ő  
jellemzőjét képezik. 

A Murától a dél-bánáti, csángószékely falvakig húzódó térség tagoltsága, 
a magyar lakosság történelmi múltjának, táji hovatartozásának változatos 
jellege, Bácska és Bánát lakosságának jelent ős migrációs története arra 
mutat, hogy folklór kutatásokból ismert zártabb település- és tájegységek 
ellenére itt egy egészen nyílt jelleg ű  folklór világ áll a szemünk előtt. Kézen-
fekvőek tehát az összehasonlító folklórvizsgálatokkal . szemben támasztott 
igények is. Ne feledjük, hogy Jugoszlávia magyar lakossága intenzív érintke-
zésben van szlovénekkel, horvátokkal, szerbekkel, crnagoraiakkal, boszniaiak- 
kal, és érdekességként említem meg, hogy az egyik csángószékely község 
lakossága együtt él a paltyánoknak nevezett bolgárokkal. De érintkezik 
szlovákokkal, ruszinokkal és románokkal is. Fölmerül azonban egy más típusú 
komparatizmus lehet ősége is, amely a migráció tényéből következik. Olyan 
összehasonlító vizsgálatok is szükségesnek látszanak, amelyek az „ őshaza" 

az eredeti telephelyet nevezzük így -- és az új faluhelyeken kibontakozott 
népi világ adatainak összevetéséből vonná le következtetéseit. Például, mond-
juk, Bácskában vannak kun települések is, és az őshaza meg a bácskai kun 
ivadékok maradványainak a folklórját ilyen komparatizmtissal nézni meg. 
Végeztünk már olyan jellegű  munkát, amely azt célozta, hogy a kb. 100 eszten-
dővel ez előtti KÁLMÁNY-gyűjtések területén figyelje meg a meg őrzés és 
a felejtés tényeit. TÓTH Ferenc munkája volt ilyen, de ezt a másik és 
meggyőződésünk szerint fontos -- összevet ő  munkát még nem tudtuk vállalni, 
holott emléleti szempontból is gyümölcsöztethet ők lennének a kínálkozó 
tapasztalatok. Csakhogy itt az egész magyar folklór anyaggal kellene dolgozni 
és ez meglehetősen bonyolult dolog. 

Sok-e, kevés-e, amit eddig a jugoszláviai magyar néprajzi kutatómunka 
felmutatott? Nálamnál illetékesebbekt ől kell várni a feleletet. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a magyar népi m űveltség benne van a jugoszláviai magyar 
szellemi életben, és iskolai programjaink is figyelembe veszik. Az általános 
iskolák V. osztályában magyar órákon népköltészettel ismerkednek a diákok, 
s ha a számok mindanak valamit, akkor hadd jegyezzem meg, hogy az Idő, 
idő, tavaszidő, c. antológiám eddig két kiadást ért meg, s hogy a második 
10 000 példányban jelent meg és ez is elfogyott. Tudom azonban, hogy a 
munka dandárja még hátra van. Ha nem öncélúak a gy űjtéseink, akkor nyil-
vánvalóan értelmezésüket is el kell végezni. Nem elégedhetünk meg ugyanis 
azzal, hogy a magyar néprajzi földabrosz fehér foltjait tüntetjük csupán el. 
A kísérlet fokán jelölhetjük ki a Tíz, tíz, tiszta víz kísérőszövegének a jellegét, 
melyben MATIJEVICS Lajos a népi mondókák rendszerezésére tett kísér-
letet, jugoszláviai magyar mondókák alapján. Eredményként azonban JUNG 
Károly gombosi monográfiáját említhetjük, amelyben egy falu lakosságának 
a születéshez, a házassághoz és a lakodalomhoz, valamint a halálhoz és a 
temetéshez fűzött szokásait gyűjtötte össze és foglalta szintézisben). 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk a nem etnográfiai célzatú, de 
a néprajzosoknak is hasznos adatokat szolgáltató munkákról sem. PENAVIN 

11) Vö. Jung Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Újvidék, 1978. 
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Olga háromkötetes Szlavóniai (kórógyi) szótárának szócikeiben egy kis 
szlavóniai magyar néprajz részletei vannak, akárcsak a Vajdaság helységeinek 
földrajzi nevei című  sorozat eddig elkészült 3 kötetében, Topolyáról, Szabad-
káról és Kishegyesről. PÉNOVÁTZ Antal könyve a Pacséri földművelés és 
állattartás szótára elsősorban etnográffiai érdekű  kiadvány. 

S amikor köszönöm szíves figyelmüket, hadd hangsúlyozzam nyomaté-
kosan, hogy magyarországi kollégáim sokoldalú és hathatós támogatása 
nélkül néprajzi kutatómunkánkat el sem kezdhettük volna, és nélkülük ered-
ményeinkben sem ott tartanánk, ahol most tartunk. 

Bori Imre 
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II. 

A NAPTÁRI ÜNNEPEK 
FOLKLORISZTIKAI 

HAGYOMÁNYAI 



1. FARSANGI NÉPSZOKÁSAINK AZ ÚJABB 
KÖZÉP-BÁNÁTI GYŰJTÉSEK FÉNYÉBEN 

Az emlékezet rétegeiben kutató, s ily módon a régésszel rokonítható 
folkloristának lépten-nyomon tapasztalnia kell, hogyan szakad meg a hagyo-
mányozódás folytonossága. A hagyományos eszközökkel folytatott paraszti 
gazdálkodást modern, gépesített gazdálkodás váltotta fel. Ennek következtében 
megszűntek a hagyományozódást biztosító közösségi munkaalkalmak, s a . 

dalok, balladák, mesék, szokások kezdtek ott rekedni az id ősebbek emlékeze-
tében, egyre kevesebb mód, id ő  és alkalom adódott a hagyományok átadására, 
illetve átvételére. De még egy tényez ő  útjába állt a hagyományozódásnak. A 
távközlési eszközök térhódításával az emberek közösségi élete még inkább . 

leszűkült. A távoli világokról sugárzott szóbeli és képi ismeretek elárasztották, 
rabul ejtették és elvonták őket a hagyományok gyakorlásától. Ily módon még 
a megmaradt közösségi alkalmak sem állnak már a hagyományozódás szol-
gálatában. 

Ha tehát a naptári év egy meghatározható szakaszáról és annak szo-
kásairól, a farsangi szokásokról szándékozunk írni, akkor is szüntelenül a 
múlt idejű  közlés szalad a tollunkra; alig van már a farsangi szokásoknak olyan 
elemük, amelyet még ma is gyakorolnának, vagy ha,akad is, a kopás és keveredés 
jeleit olvashatjuk ki belőle. Pedig valamikor igen gazdag szokásanyaga volt 
ennek a vízkereszttől hamvazószerdáig terjed ő, tánccal, vígsággal, mulato-
zással telített időszaknak. Viszonylag sokat is tudunk róla, mert az egyházi 
hatóságok tiltott ünnepnek tartották, s még ha általános emberi igénye 
miatt tűrni is kényszerültek, a fennmaradt iratok, történeti emlékek részle-
tesen, nemegyszer bosszús hangnemben tájékoztatnak bennünket e szokás-
körről. Általában az ördög ünnepének nevezik, amikor elszabadulnak a fék-
telen emberi ösztönök, kitörnek a gáttalan indulatok, jókedvvel, tánccal, 
énekkel telik meg a falu, s az ország valamennyi társadalmi rétege, király, 
polgár, paraszt egyaránt részt vesz a víg mulatozásban). Bod Péter egyházi 
írónk pl. így ír a farsangról 1757-ben : „ ... némellyek lárvákat vettenek, 
különböző  nemnek ruhájában öltözenek sok vásotságot fesletséget vittenek 
véghez: inémellyek sokféle figurás köntösöket vévén magokra, mutatták 
magokat Pokolból jött lelkeknek: mellyre nézve hellyesen mondották sokan 
Ördögök Innepének"2). Vagy mintegy háromszáz évvel el őbb Temesvári 
Pelbárt így méltatlankodik a farsangolás miatt: „Ó jaj, ezekben a napokban 
hány keresztény ember fordul á kegyelem világosságából a sötétség csele- . 

kedeteihez, vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az 

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszáš. Ak. Kiadó Bp. 1964. 94. 
i. m. 79. 
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efféle emberek a farsangban istenüknek választják az ördögöt, akit álarcos 
mulatsággal és fajtalan énekekkel dics őítenek megvetvén Krisztust ..." 3). 

Számtalan történet keletkezett az európai, de a magyar mondakincsben 
is azokról a farsangi mulatozókról, akiket az ördögök elragadtak. B űnük 
a féktelen tánc volt, büntetésük pedig a halál. Temesvári is közöl ilyen törté-
netet: „ ... történt egy csoda a magyar királyságban az Úr kb. 1480-ik 
évében, amelyet több kánoni pap jelenlétében egy szent élet ű  előkelő  ember 
elbeszélése alapján hallottam, miszerint ennek a nemesembernek valamely 
birtokán fekvő  faluban, a Kapos mellett egy asszony több fiatalasszonnyal 
együtt férfiruhába és másfajta ruházatba öltözve, álarcos játékot űzött. Egy 
szerre csak az asszony, aki leginkább buzdította őket erre, miközben egy faluja-
belinek házában a többiekkel együtt táncoltak, egy démon által a táncolók 
köréből elragadtatott ... Miután ez a szerencsétlen asszony még hosszabb 
ideig jajgatott nagy panaszkodással a démonok kínzása miatt, úgy elpusztult, 
hogy többé sem a testét nem találták, sem ruhái nem kerültek el ő . Igy tehát 
nyilvánvaló, milyen szörnyű  módon veszejti el az Isten az ilyeneket" 4). 

Az idézett több száz éves leírásokból kit űnik, hogy a farsangolásnak a 
középkorig visszanyúló hagyományai alakultak ki a magyarság körében; 
általános volt az álarcviselés, a jelmezes alakoskodás, a mértéktelen evés-ivás. 
Mindezt az ördög sugalmazásának tartották az ünnepet tiltó egyházi rendel-
kezések követői. 

Az említett szokásokon kívül elterjedt volt még a böjt és á farsang párvia-
dalának dramatikus színrehozatala. A böjtöt Cibere vajda, a farsangot Konc 
király személyesítette meg. Voltak vidékek (Csík megye), ahol kettejük tréfás 
küzdelmét szalmabábokkal is megjelenítették. A legények úgyszintén ren-
rendeztek tréfás városi párviadalokat. Err ől a következő  leírást olvashatjuk 
a XVII. századból: „Húshagyó kedd éjszakáján a mészároslegények egyebgk 
között ilyen különös tréfákat szoktak csinálni. Kötelet húznak a l őcsei ven-
déglőstől a másik oldalon fekvő  őrházig, amelynek közepére egy fonallal jól 
összekötözött libát akasztanak a lábánál fogva. A legények nyeregtelen lovon 
futtatnak el a kötél alatt és igyekszenek elkapni a liba nyakát. A kapkodás 
és nyargalás addig tart amíg valamelyik a lúd fejét le nem szakította. Ez 
aztán hirtelen elvágtat vele s jól elrejti, mert a többiek üldöz őbe veszik s 
igyekeznek tőle elragadni; pedig, aki a fejet elvitte, egy évig f őlegény és a 
mesterségbeliek között különös kiváltságokat élvez" 5). 

A farsangi tojás-, szalonna- és kolbászgy űjtés szintén eléggé általános 
volt, sok faluban még ma is megtaláljuk a nyomait. Akárcsak a farsangi szo-
kások nagy része, ez a szokás is a farsang utolsó napjaira esett. Általában 
farsanghétfőre és farsangkeddre, de el őfordulhatott előtte és utána is 6). 
A szalonnagyűjtés kerete a koledálás volt. A koledálók vékony, hosszú rudat 
vittek magukkal, és arra akasztották a szalonnát és a kolbászt, a tojást pedig 
kosárba rakták. A zenével, tánccal vonuló menet betért a házakba, és a kö-
vetkező  szöveget mondta: 

Száljon erre házra 
az Isten áldása, 
a benne lakóját 
indítsa vígságra! 

i. m. 81. 
i. m. 82--83: 
i. m. 91. 

g) Manga János: Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Bp. 1968. 112. 
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Adjon az Isten 
ennek a gazdának 
egy hold földön 
száz kereszt búzát ! 

Adjon az Isten 
ennek a gazdának 
nyolc kis ökröt, 
négy kis bérest, 
aranyekét a földjébe, 
aranyostort a kezébe! 

Happ, happ, farsang, 
itt ölik az ártánt, 
nem adják a máját,' 
csak a szalonnáját. 
Lőringe farsang7). 

A farsang, főként 13edig az időszakot lezáró három napos farsangi mulatság 
a házaságok előkészítője is volt. Ilyenkor választottak maguknak a fiatalok 
életre szóló társat. Azokat a lányokat, akik pártában maradtak, nem mentek 
férjhez, más kifejezéssel: kimaradtak a farsangból, azokat a lányokat ki-
csúfolták. Húshagyó kedd éjszakáján az ablakuk alatt rossz pléhdarabokat 
ütöttek, lármáztak, és a következ ő  szöveget kiabálták : 

Húshagyó, húshagyó, 
a lányokat itthagyó, 
húshagyó, húshagyó, 
itt maradt az eladós). 

A vénlánycsúfolásra utal a tuskóhúzás szokása is. „Régente azokkal az 
eladó leányokkal, kik farsangi napokon férjhez nem mehettenek, mint valami 
szilaj kancákkal hús hagyó Szerdán t őkét húzattattak a' Magyarok" -- írja 
Dugonics András 9). A tuskóhúzás a kimondottan termékenységvarázsló 
funkcióval bíró ekehúzás szokásának emlékét őrzi, ennek módosult formá-
ja10). Az egész Európában ismert szokás azoknak a mágikus cselekvéseknek 
a sorába tartozik, amelyek a földm űves embernek a természettel és szellemi 
erőkkel folytatott küzdelmét példázzák. A gazdag farsangi szokáshagyományból 
a tuskóhúzást még napjainkban is gyakorolják a jugoszláviai magyar falvakban, 
vagy legalábbis emlékeznek rá. Katona Imre az 1972. évi észak-bánáti szokás-
gyűjtésünket értékelő  tanulmányában így összegezi a tuskóhúzásra vonatkozó 
adatokat : „ ... Verbicán a tuskónak csak a farsangzáró legénybálon volt 
szerepe, Padén viszont a farsangból kimaradt, tehát a meg nem házasodott 
legények húztak láncon egy tuskót, és megszégyenítették a lányokat. E szokás 
közlőink szerint, hamvazószerdára esett. Itt a tuskó könny ű  volt és nem nagy, 
hogy a szobában is mozoghassanak ,vele. A legények felkeresték a lányos 

MNT II. '72. (dallammal) 
MNT II. 131. (dallammal) 
Dugonics András: Példa Beszédek és Jeles Mondások. 1820. II. 287. 
Ujváry Zoltán: Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban. Műveltség 
és Hagyomány XI. Debrecen 1969. 121. 
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házakat, 2 legény vontatta, a 3. pedig nyomta a tuskót, valósággal felszán-
tották a szoba földjét" 11). 

Az újabb, 1978. évi közép-bánáti gyűjtésünk tanúbizonyságaként Tor-
dán még a gyűjtés évében is volt példa a tuskóhúzásra: 

„Möntek a faluba, oszt kiabáták, hogy íj jár, aki kimarad a farsangbú. 
Húzni köll néki a tőkét. Aki nem nősüt még. Aki megn ősüt, az nem mönt. 
Fölőtöztek, vót köztúk dudás, pikulás, dobos, ilyen rossz edényöket szödtek, 
oszt akkó danógattak. Úgy mind a cigányok, kifordított ruhákba, ki vótak 
maszkarázva. Még most az idén is játszották. A t őkét utánakötötték a szánkó 
után, ha hó vót, ha kocsin möntek, akkó a kocsi után, most még húzták így 
a kezükke a gyalogjárdán". 

(Elmondta Mészáros Péter (1914) 
Gyűjtötte Tóth Ferenc Tordán 1978-ban) 

A tuskóhúzás szokása Tordán összeolvadt a farsangkergetéssel, ami 
szintén hamvazószerdára esett: 

'„Mikó mentek az utcán regruták, húzták a t őkét. Fő  vótak őtözve, ilyen 
maskaráknak, hermonika vót, vót mikó télön lóháton is möntek, öt-hat ló, 
űtek rajtuk, és akkó möntek az egész falun. Ki vótak festve, vót v őlegény, 
menyasszony, akkó vót egy olyan, mind valamikó vót a gramafonnak az a 
nagy csévje, eztet fútták a legények. Zavarták a farsangot. És akkó kiabáták 
a faluba, hogy így jár, aki nem nősül még, kimarad a farsangbú. Húzta a, 
tőkét. Mikó így gyalogosan möntek, akkó így kötélle utána vót kötve egy 
nagy tőke, oszt akkó húzták a t őkét". 

(Elmondta Szekeres Antal (1914) 
Gyűjtötte Tóth Ferenc Tordán 1978-ban) 

A regruták tuskóhúzása valószín űleg annak a kövércsütörtökre es ő  
sajátos tordai hagyománynak az emlékét őrzi, amelyről Bálint Sándor is meg-
emlékezik: „ ... a regruták régebben egész nap kísértették magukat dudá-
sokkal a falu utcáin: bandástul meglátogatták mindegyikük szüleit, akik 
bőségesen megvendégelték őket. Este még bál is következett" 12)., 

A hamvazószerdai farsangkergetéssel együtt járt az utcai hamvazás: 
„ ... amikó a farsangot kergették, akkó lóháton mentek a mi lánkorunkba, 

vót tíz-tizenöt lovaslegíny, és akkó föl őtözött egy menyasszonnak, oszt akkó 
möntek az úton,'oszt akkó kiabátak, hogy így jár, aki kimarad a farsangbú. 
Mindönféle asszonruhába mög vót embörruhába is, kimaskaráták magukat, 
kifestötték, kikenték magukat koromma. Ez hamvazószerdán vót. Ha möntünk 
vagy möntek a népek, akkó szóval mán e vőt készítve boksz vagy sár vagy 
ilyesmi, oszt akkó leszátak, oszt amík lánt emarkóták, bekenték a homlokát", 

(Elmondta Takarics Jánosné Kovács, 
Erzsébet (1900) 
Gyűjtötte Tóth Ferenc Tordán 1978-bán) 

A farsang várva várt ünnepi id őszakó volt az évnek. Különösen á fiatalság 
várta. Az'idősebbek emlékezete szerint nem vízkeresztkor, hanem már szent 
i 

1) Katona Imre: Jeles napok és ünnepi szokások maradványai Észak-Bánátban. HITK 
19-20, 29. 

12) Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. Bp. 1977. I. 233. 
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Istvánkor megkezd ődött, s tartott egészen hamvazószerdáit. A több hétre 
terjedő  időszak a tánc, a mindennapos bálazás jegyében folyt, a fiatalok meg-
ismerkedésének, intimebb kapcsolatteremtésének lehet őségét nyújtotta, s 
ezért is várták olyan nagyon a karácsonyt, mert akkor a templomban meg-
tudhatták, hány hétig tart majd a farsang: 

„Orütünk, hogy hát mögyünk a bálba. Ottan gyüttünk össze a legínyekke 
jobban. Möntünk a kocsmába, oszt akkó táncótunk mög így mulattak. Ez 
így vót az egész farsangon. Mindennap möntünk a kocsmába, oszt ott tán-
cótunk. Van, hogy nyóc hétig tart, mikó mink karácsony napján ementünk 
a templomba, akkó azt néztük,-hogy hány szál gyertya ég az oltár el őtt. Ha 
tizenegy égett, akkó tizenegy hétig vót a farsang, ha nyóc égélt, akkó nyóc 
hétig tartott. Szent Istvánkó kezd ődik. Mikó mink lányok vótunk, így télen 
hét órakkó kezd ődött a tánc. Tizenkett őig tartott. Tizenkett őkó bezártak. 
Akkó nem szabad vót tizennyóc éven alú bemenni a kocsmába. Kezdtek 
muzsikáni ottan, akkó amik legínnek tetszettünk, az elhúzott bennünket, 
oszt ákkó táncótunk. Vót egy lassú meg vót két frisses. Ez egy nóta. Minden 
nótára külön legínnye táncótunk. fgy átunk a kocsmába körü ;  a borivó így 
vót (jobb kéz felöl), ott vótak a zenészek (bal kéz fel ől), akkó így átak a le-
gínyek körű  a kocsmába, a legínyek a borivóba boroztak. Akkó kigyüttek, 
akkó: -- Gyere, Csöre, táncóni! — Akkó még nem mondták, hogy: -- Sza-
bad? Akkó mönt előttünk a legíny, akkó odaátunk a zenészek elé, rátettük 
a vállára kezünket, oszt akkó táncótunk. A farsang háromnapos, kedden 
ugye akkó mán készen vót a farsang. Az utósó napon csak tizenegy óráig 
vót a tánc. Tizenegy órakkó harangoztak a templomba. Akkó mindenki, 
mönt haza: Azé húzták mög, akkó vát el -- hogy mondjam? -- a farsang 
a bűtre". 

(Elmondta Takarics Jánosné Kovács 
Erzsébet (1900) 
Gyűjtötte Tóth Ferenc Tordán 1978-ban) 

A közölt adatokból kiviláglik, hogy a közép-bánáti Tordán az észak-bá 
nátihoz hasonló farsangi hagyománnyal találkozunk. Az id ősebbek emlé-
kezete őrzi még a háromnapos farsangi bál, s őt az egész időszakra kiterjedő  
bálazás, a farsangkergetés, az utcai hamvazás és a tuskóhúzás szokásának 
emlékét. Ezek leegyszerűsödött formáira még az utóbbi években is akadt 
példa. Nincs meg azonban a hértelendyfalvi farsangtemetés dramatikus ele-
mekben b ővelkedő  szokása, amelyet Király Ern ő13) és Ujvári Zoltán") is 
rögzített. Hiányzik a tréfás párviadalok, a farsangi tojás-, szalonna- és ;  kol-
bászgyűjtés emléke is. Az idősebbek emlékezetéből felszínre hozott adatok 
azonban azt bizonyítják, hogy a farsangi szokáskör századunk els ő  évtizedeiben 
még eleven hagyományát képezte a falu életének. A megváltozott parasžti 
életmód következtében leegyszer űsödtek vagy elhalványultak az említett 
szokások. Nem konzerválódtak, minthogy a nép sem kíván konzerválódni, 
hanem igyekszik magáévá tenni a modern civilizáció minden eredményét. 
Múltjának értékei azonban történeti tudatunk részévé válnak, s ily módon 
önismeretünk tárházát gazdagítják. 

Tóth Ferenc 

Király Ernő : Pokladno veselje kod Madara u Vojvodini, Rad. IX kongresa folklorista 
Jugoslavije 1962. (Sarajevo 1963) 383-390. 
Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica. Debrecen, 1975. 60-65. 
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2. A SZENTIVÁNI TfJZGYÚJTÁS SZOKÁSÁNAK 
INTERETNIKUS KUTATÁSÁHOZ  

A szentiváni tűzgyújtás Magyarországon a 16. század ótaaa jól dokumentált 
szokások közé tartozik; a történeti adatokat Naptári ünnepek -- népi szín-
játszás c. könyvemben részleteiben idézteml). Ugyanebben a könyvben 
már utaltam arra is, hogy a szokáscselekmények a magyaroknál és a környez ő  
népeknél igen hasonlóak. Az a szokás, hogy a nyári napforduló idején . tüzet 
gyújtanak, kereszténység el őtti, s feltehetőleg azoknál a népeknél alakult ki, 
melyeknél a matematika és a csillagászat olyan magas fokot ért el, hogy a 
napév szerinti időszámítás létrejött náluk és így a nyári napforduló egyáltalán 
jelentős ünnepé lehetett, hiszen szabad szemmel az északi félgömbön csupán 
az északi sarkvidéken lehet a nyári napfordulót észlelni. 

A régi adatok els ősorban a Földközi tenger keleti partján fekv ő  területre, 
valamint az ókori Egyiptomra utalnak. Liungman, akinek könyve a mai napig 
is az egyetlen, az egész európai szokásanyagot felölel ő  könyv, azon a nézeten 
volt, hogy a nyári napfordulón gyújtott ünnepi t űz szokása két irányból 
terjedt el az európai népeknél: az egyik az Égei-tengeren, a Balkánon és 
Közép-Európán keresztül vezetett, a másik pedig Északnyugat-Afrikából 
Franciaország felét). Bár Liungman nézete elfogadhatónak látszik, ez még 
semmit sem árul el a magyar nép hasonló szokásának eredetér ől és terjedési 
irányáról, hiszen a középkorban ez a szokás már általánosan ismert volt 
Európa jó részében s tudjuk azt is hogy a honfoglaló magyaroknak is voltak 
tűztisztelettel kapcsolatos rítusaik 3), melyeket nyilván az általános európai 
gyakorlatnak megfelel ően nálunk is a nyári napforduló ünnepére rögzítettek. 
Hogy azonban szláv hatással számolhatunk, azt bizonyítja a szokásnak és 
az ünnepnek napjainkig is fennmaradt „szentiváni" megjelölése, mely az 
egyházi használatban szokásos János név mellett fennmaradt a nép ajkán. 
Ez a rítusénekekben bizonyos fogalomzavarhoz is vezethetett, hiszen a rítus-
énekek néha arra utalnak, hogy „Iván gyújtja János tüzét". Megjegyezzük 
azonban, hogy a szlovákok nem az Iván, hanem a János névformát használják 
az ünneppel kapcsolatosan. 

Liungman kifejezetten úgy vélte, hogy a nyugati szláv és a magyar 
szentiváni szokások közt sok az egyezés, és hogy mindkett ő  délszláv hatás 
alatt fejlődött ki4). 

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek — népi színjátszás. Bp. 1964. 143. kk. 
Liungman Waldemar: Traditionswanderungen Euphrat—Rhein. Helsinki, 1938-38. 
FFC 118-119. II. 300 kk. 
Vö. Dömötör Tekla: Magyar népszokások. Budapest, 1972. 40. 
Liungman, idézett mű, 547. 
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Bellosics Bálint a. század elején térképet készített az akkori Magyar-
ország területén a magyar és a különböz ő  nemzetiségi területek szentiváni 
szokásairól 5). E térképből azt a következtetést vonta le, hogy a szokást szlá-
voktól vagy germánoktól vette át a magyarság. Csakhogy mivel a szokás 
jóval régebben ismert hazánkban, mint a török megszállás s a török kiverését 
követő  időszak települései, e térkép igen keveset mond a szokás földrajzi 
elterjedésére vonatkozóan. 

A szokáscselekmények: a tűz meggyújtása és átugrálása, fáklyák gyújtása, 
az azidőtájt fellelhető  növényekkel kapcsolatos varázscselekmények, a jú-
niusban érő  gyümölcsökkel kapcsolatos előírások és tilalmak, különböz ő, a 
vízzel kapcsolatos cselekmények és hiedelmek stb. egyetlen európai néphez 
sem köthetők kizárólagosan. A nyári napfordulón gyújtott t űznek Keresztelő  
János ünnepéhez való kötődése viszont nyilvánvalóan egyházi eredet ű . A 
napforduló fényszimbolikáját az egyházak f őleg a következő  írásos források 
felhasználásával kapcsolták az ünnephez: „Annak növekednie kell, nékem 
pedig alább szállanom" (János evangelium 3.30.) Ehhez járult az augustinusi 
„in Johannis nativite dies decrescit" (Sermo XII, In Nativitate Domini). 
Már a középkori rendelkezések és . tiltások is említik a 19. századig fenn-
maradt népi hiedelmek és cselekmények jó részét, ezeket nálunk a 18. szá-
zadban a tudós Bod Péter gy űjtötte csokorba. A magyar adatok igen eltér ő  
irányzatúak. Temesvári Pelbárt a 15. században az egyház által jóváhagyott 
és helyeselt szokásként ír a szentiváni tűzgyújtásról; egy 17. századi magyar 
egyházi szerz ő  pedig rosszallja az egész szokás énekkel és tánccal kísért for-
máját6). 

A szentiváni tűzgyújtás és a tűz átugrásának szokása egészen a második 
világháborúig a magyar nyelvterület sok részén fennmaradt, egyebek közt 
élt a különböző  délszláv településekkel és a szlovákokkal érintkez ő  területeken, 
és így különösen jó alkalmat ad interetnikus vizsgálatra. Ma a szokást ki-
veszőfélben levőnek tekinthetjük, bár az id ősebb generáció emlékezetében 
még világosan él. 1973-ban Galgamácsán felújították a Galga-menti falvak 
mintegy 50 évvel ezelőtt elhagyott szokását, s bár a szokás pontosan úgy 
játszódott le, mint fél évszázaddal ezel őtt, továbbélése spontán formában 
nem. valószínű . 

A legszínesebb és esztétikailag is legértékesebb szentiváni szertartásos 
énekeket a Nyitra megyei (szlovákiai) magyar falvak alakították ki, de az 
utolsó két-három évben már ott is csak inkább rekonstrukciós formában 
szemlélhető  a szokás7). Funkcionálisan fennmaradt a szentiváni t űzgyújtás 
néhány formája Somogy megyei községekben is 8). 

Az utóbbi években az interetnikus kutatás többirányú is volt. Részben 
megpróbáltuk felderíteni, hogy a szomszédos országok magyar falvaiban 
gyakorolják-e még a szokást, másrészt gy űjtöttünk a magyarországi nem-
zetiségek által lakott falvakban is szentiváni t űzgyújtó szokásokat és énekeket. 

Bellosics Bálint: Magyarországi adatok a nyári napforduló ünnepéhez. In: Ethno 
graphia 1902, XIII. 29. 
Minderről részletesebben vö. Naptári ünnepek .-- népi színjátszás c. könyvemet, to -
vábbá Marót Károly: Szent Iván napja. In: Ethnographia 1939. 
A már idézett műveken kívül igen részletes leírásokat ad a Magyar Népzene Tára II. 
kötetének jegyzetanyaga. (Jeles napok, 1953. Sajtó alá rendezte Kerényi György.). 
Vö. pl. Gunda Béla: Szentivánnapi t űzcsóválás Törökkoppányban. In: Ethnographia 
1938. XLIX 213. 
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Mindkét esetben inkább „próbafúrásokról" beszélhetnénk, mint teljes gy űj-
tésről, bár a gyűjtött anyag eléggé egyöntet ű  képet ad. 

Először a vajdasági magyarság körében végzett gy űjtésről számolok be. 
Szajánban .a következ őképpen rekonstruálta az adatközl ő  a szokás em-

lékét : 
„Meggyújtották a tüzet, osztán akkor összementek a gyerekek ugráni. 

Akkor mikor má ráugrunk, még én is, gyerek vótam, mentünk, ráugrunk. 
Akkor hát mikor má elégett a t űz, akkor szórták az almát. Akkor ki egy vödör 
vízzel, mikor legjobbízűt szedtük az almát, akkor öntöttek bennünket vízzel. 
A felnőttek, a szüleink. -- Hát a t űzbe nem dobáták! Csak mikor má nem 
ugrátuk a tüzet, akkor egy kosár almát kihoztak, azt szétszórták. Oszt akkor 
veszekedtünk rajta, ugye. Oszt akkor közénk egy vödör vizet, azt szétlo-
csóták. Akkor mentünk haza". 

(Szaján, 1972. július, Adatközlő  : Bezdány 
Erzsébet. Gyűjtők: Katona Imre és Tóth 
Ferenc.) 

„Akkor ugráták a tüzet. Hát csinátak egy tüzet. Ez Szent Iván, Szent 
János előtt való nap este. Este, így, ilyen alkonyatba. Nem egész kés őn, 
mer ezt ugye jobban gyerekek ugráták. Oszt csak így, ilyen alkonyatba. 
Akkor má így asszonyok összegyüttünk, kiné milyen gyümölcs vót, osztán 
szentiványi almát, meggyet, cseresznyét. Kinél milyen gyümölcs vót, vitt 
a kosárba. Mikor meggyújtották a tüzet, akkor szétszórták ottan körülötte. 
Nem bele a tűzbe. Ezek inkább távolabb a t űztül, hogy a gyerekeket ne érje 
baj, mer ezt a gyerekek rohanták. Oszt távolabb a t űztü. De micsoda látvány 
vót az! Mikor szétszórták azt a gyümölcsöt, osztán a gyereksereg meg, kaptak 
érte. Hát akkor még hosszú ingbe jártak ám, nem ilyen módis ruhába. 

Hát azt szokták úgy, csapnyi közéjük a vizet, de hát én arra nem nagyon 
emlékszek. Mer azt olyan id ősebb asszon csináta. Mer má, most má nem 
csináljuk mink." 

(Verbica, 1972. júl. Adatközlő  : Pópity 
Pálné 
Gyűjtők: Katona Imre és Tóth Ferenc.) 

Az előző  két közléssel szemben Padén még az 1970-es évekig fenntar-
tották a szokást : 

„Hát mikor szentiván vót, a tüzet ugráni. Tüzet csinátak, aztán azt. 
Tavaly még v őt. (Kiemelés tőlem!) 

Ha szentivánt ugrátak, akkor ugye tüzet gyújtottak úgy a sarkakon, 
szórták az almát meg a meggyet, oszt akkor leöntötték vízzel a gyerekeket. 
Aztán az valami jel volt. Nem tudom én, hogy minek a jele. 

Igen, a házak előtt, itt a sarkon, amitt a sarkon. Akkor szaladtak oda a 
gyerekek, ott ugrátak. Akkor odébb gyújtottak, megin odaszaladtak. Szal-
mábul (csinálták a tüzet). Este vót ez. Hát a szomszédok. Akkor a lányok 
hozták kötőjükbe az almát, meg mit tudom én. Összegyüttek ott sokan, az 
egész ucca ott vót. Szépen beledobáták. Elégett a t űz, akkor szétdobáták, 
akkor gyerekek szedték össze. 

9) Bellosics és Marót idézett művein kívül vö. Bálint Sándor: Népünk ünnepei. Bp. 1938. 
269-271. 
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Leönti ,tték vízze 1. Hát tartottak a vödörbe vizet. Kikotorták az almát, 
akkor zsupsz -- leöntötték vízzel ... Ez három este ismétl ődött. Még tavaly 
vót. Még itt a sarkon vót, még arra. De most, az idén má, nem láttam. 

Hát ugráták. Akkorákat ugrátak, juj! Égett a nagy láng. Lányok, legények 
mind. Fiatalok. Egyik párba szaladt neki, másik külön. Szegény tatám mondta, 
hogy mikor legény vót, összeszaladt egy lánnyal, oszt beleestek a t űzbe. 
Hát sivalkodtak. Ez csak olyan szokás vót. Valaminek az emléke vót az de 
én má nem tudom." 

(Padé, 1972. júl. Adatközlő  : Pintér Etel, 
Gyűjtők: Katona Imre és Tóth Ferenc) 

Ürögön járva 1973-ban a szentiváni t űz emlékét nem találtam. Viszont 
1970-ben Ötvösön (Temes m., Románia) a szentiváni t űzgyújtás teljesen 
hasonló formáját találtam: 

„Szentiván előtt három nappal este mindég gyújtottunk tüzet, kint a 
sarkokon. Akkor, tudja, vót ez a szentivány-alma, akkor szedtek almát egy 
garabolyba, s akkor mikor aztán csináták a tüzet, akkor gyüttek locsolni, 
kezdték locsolni a népet széjjel. Akkor szórták az almát. Szedtük össze az 
almát, a gyerekek. 

Csak ez vót a divat itt nálunk. Vót ilyen szár, tudja? Kukoricaszár. És 
abbul, nem olyan nagy tüzet csinátunk, csak úgy, hogy át birta ugrani az 
a fiatal gyerek vagy az a lány, vagy aki merte ugrálni. Egyesével, szépen. 
Először mentek a fiúk, aztán mentek a lányok. Szóval errül ugrottunk és 
amarrul körül. Mindig úgy mentünk körül, nehogy összeugorjon s akkor ugye 
valami baj, szöröncsétlenség történt, beleesett vóna a t űzbe és möghat vóna. 

Énekeltek egy pár • verset. Hát nem emlékezek már rá." 
(Ötvös, 1970. május, Adatközlő  : Fehér 
Bálint, Gyűjtötte: Dömötör Tekla). 

Ezek az adatok több részletben különböznek az általános magyar gya-
korlattól. Többhelyütt az volt a magyar szokás, hogy az előzőleg a szentiváni 
tűzben már kissé megperzselt almát adták a gyerekeknek, még a sírra is tettek 
esetleg belőle, míg a most közölt adatok egyöntetűen arról tanúskodnak, hogy 
a vajdasági falvakban az almát nem dobták a t űzbe, hanem a tűzugrálást 
követte az alma ajándékozása. Az álmát szed ő  gyerekek vízzel való megöntözése 
sem fordul elő  ilyen egyöntetűen más vidékeken. Nem szólnak viszont a dél-
vidéki adatok a gyümölcsevéssel kapcsolatos tilalmakról, melyek másutt 
közismertek voltak. Pl. olyan anya, akinek kisgyermeke halt meg abban az 
esztendőben, szentivánig nem ehetett gyümölcsöt, mert akkor azt halott 
gyermeke elől ette volna el a néphit szerint. _ 

A felsorolt gyűjtőhelyeken senki sem emlékezett már olyan szövegekre, 
amelyek az egész szokáscselekményt vagy annak egy részét követték volna. 
Ezzel elérkeztünk a szentiváni ének kérdéséhez, melyr ől már idézett köny-
vemben szintén bővebben írtam. 

A „hosszú mint a szentiváni ének" szólást a 16. századig tudjuk írott-
nyomtatott szövegekben nyomon kísérni. A korai magyar proverbium-gy űjte-
mények szinte kivétel nélkül magukba foglalják és keletkezésére is választ 
próbálnak adni. Erdélyi János volt az els ő, aki ezt a szólást a felvidéki, a 
szentiváni tűzgyújtást kísér ő, valóban hosszú éneksorozattal hozta kapcso- 
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latba és azóta ez átment a köztudatba. De korántsem biztos, hogy valóban 
innen ered a szóláslo). 

Az északi nyelvterület hosszú énekétől eltérően az ország más részében 
rövidebb ének vagy szólás kísérhette a szokást. Egy verchovinai szentiváni 
éneket már Réső  Ensel Sándor is közölt 1867-ben. Ennek egy variánsát 
Kálmány Lajos is feljegyezte"). 

Ugyanennek az éneknek egy másik variánsa az Osztrák—Magyar Mo-
narchia Írásban és képben c. mű  VII. kötetében, _ mint a délmagyarországi 
szerbek énekének magyar fordítása található. Mint azonban a következ őkből 
kiderül, valójában itt is variánsról és nem fordításról van szó. Lehetséges, 
hogy Hadzsics Antal valóban ismert szerb szentiváni énekeket, de ezek 
fordítása helyett egy magyar variánst közölt. Ez a könyv 654. oldalán foglal 
helyet s így hangzik: 

Kálmány Lajos : 

Virágos, szent János! 
Éczakád világos. 
Még előtted löszök 
Tüsztöletöt töszök, 
Csak addég világos 
Lősz, osztán homájos. 

Hadzsics : 

Szent Iván virágos 
Éjszakád világos. 
Mig előtted leszünk 
Tiszteletet teszünk. 
Addig légy világos, 
Azután homályos 12). . 

A magyar szentiváni énekek esetleges kapcsolatát a környez ő  szláv 
népek hasonló énekszövegeivel már Marót Károly is feltételezte 13). Az utolsó 
évtizedben ebben az irányban többen is gy űjtőmunkát végeztünk. Manga 
jános a szlovákiai magyar és szlovák falvak szentiváni énekek vette fel magne-
tofonra, Eperjessy. Ern ő  pedig a magyarországi szerb és horvát falvak hasonló 
énekek. E gyűjtés eredménye az volt, hogy a magyar szentiváni énekeknek 
sem dallamvezetése, sem szövege nem találkozik az általunk ismert különböz ő  
szláv rítusénekkel, azonban a szokáscselekmény s a hozzá f űződő  hiedelmek 
hasonlóak, vagy egyenesen azonosak lehetnek. 

A magyarországi délszláv falvak néhány énekének szövegét, dallamát 
Eperjessy Ernő  közölte14), sajtó alatt levő  könyvemben néhányat kétnyelvűen 

Részletesebben vö. Naptári ünnepek — népi színjátszás c. könyvemben, 147 kk. 
Réső  Ensel Sándor: Magyarországi népszokások. Pesten 1867. 269. — Kálmány Lajos: 
Szeged népe I. Aradon, 1881. 107. (Szillér). 
Az Osztrák—Magyar Monarchia Írásban és képben VII, Bp. 1891. 

18) Marót Károly i. m. 
14) Manga János rendkívül jelent ős eredményeit most dolgozza fel. — A szerbhorvát 

énekek közölve: Narodni kalendar. Bp. 1968. 47-48. 
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publikálok én is15). Ezért most itt csak egy ott nem publikált horvát ének 
négy szakaszát közlöm Drávasztáráról, melynek dallama különösen elragadó; 
a helybéli asszonyok többszólamúan éneklik. Ez éppúgy, mint a Nyitra 
megyei magyar énekek, a szlovák énekek és a délszláv énekek egy csoportja, 
elsősorban a szerelem tárgyköre felé mutat. 

Sveti Ivan kresa loži 
Na Ivansko, na večer. 

Kresa loži i  govori: 
Na Ivansko, na večer. 

Da si ljubav smenom spala 
Na Ívansko, na večer. 

Ti bi bila ko ni jena. 
Na Ivansko, na večer. 

Szent Iván tüzet gyújt, 
Ivánnapkor, estéjén. 

Tüzet gyújt és így beszél 
Ivánnapkor, estéjén: 

Kedvesem, ha velem hálnál 
Ivánnapkor, estéjén, 

Mindenkinél különb volnál 
Ivánnapkor, estéjén. 

(Gyűjtötte : 
Dömötör Tekla—Eperjessy Ernő, 
Drávasztára, 1967.) 

Mindez megerősíti régebbi, a szokások interetnikus - vizsgálata során 
szerzett tapasztalataimat, melyek szerint a magyarság és a környez ő  népek 
sok szokáscselekménye nagyon hasonló, vagy éppen azonos, de a kapcsolódó 
szövegek-dallamok már eltérnek, a népek saját folklór-hagyományának és 
zenei tradíciójának megfelelően. 

E munkát még sok irányban ki kellene szélesíteni. Marót Károly ugyan 
részletesen foglalkozott a szentiváni szokáscselekményekkel, de azokat tér-
képre nem vetítette és így a különböz ő  tájegységek szokásai nem dombo-
rodnak ki eléggé (pl. helyenként más és más anyagot használtak a t űzrakáshoz, 
a tüzet a leányok, legények együtt ugorták át vagy külön-külön, a növények-
hez, virágokhoz, gyümölcsökhöz, vízhez kapcsolódó cselekmények és hie-
delmek is eltérőek). Továbbá, még alaposabban kellene gy űjteni a magyar-
országi délszláv falvak változatos szokáscselekményeit és énekeit. Minden-
esetre elérkeztünk az utolsó órához, mikor egy nálunk legalább 500 éves 
szokás egyes részleteir ől még megbízható adatokat tudhatunk meg. 

Dömötör Tekla 

15) A népszokások költészete. Bp. 1974. 176-177. 
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3. FOLKLORE-GYŰJTÉS A SZERÉMSÉGBEN 

I. 

A Hungarológiai Intézet meghívására 1973. február 15-24 között 
alkalmam volt Bácska és a Szerémség több falujában folklore-gy űjtést végezni. 
Meglátogattam Kishegyes (Mali Idoš), Bácstopolya (Ba čka Topola) bácskai, 
valamint Vogány (Voganj), Ürög (Irig), Maradék (Maradik), Satrinca (Satrinci) 
szerémségi falvakatl), a zentai múzeumot, az újvidéki Vajdasági Múzeumot 
(Vojvođanski muzej), ikonográffiai anyag tanulmányozása céljából a Szerb 
Matica Képtári gy űjteményét és más képtárakat. Terepmunkám során a 
célom az volt, hogy lejegyezzem a karácsonyi ünnepkör szokásait. A bet-
lehemes játékok lejegyzését ől el kellett tekintenem, mert a rendelkezésemre 
álló dőben a játékosokat nem lehetett összehívni. A szerémségi betlehemes 
játékokat Tóth Ferenc dolgozza fel. A farsangi szokások is töredékesek. Ezek 
összegyűjtése további feladat. Tanulmányomban el őbb falvanként bemutatom 
a gyűjtött anyagot, majd néhány általánosabb következtetést vonok le. 

Köszönettel tartozom Szeli István professzornak, a Hungarológiai 
Intézet igazgatójának, aki lehet ővé tette kutatómunkámat, és Tóth Ferencnek, 
az Intézet tudományos munkatársának, ,aki a terepmunka örömeiben és 
fáradalmaiban egyaránt osztozott velem. A Hungarológiai. Intézet munka-
társai sorából sok figyelmességet köszönhetek Veselinovi ć-Anđelić  Magda-
lénának és Pastyik Lászlónak. 

VOGÁNY 

Disznóvágás. A téli disznóvágások idején a legények, leányok cigánynak 
öltöznek, és kosárral, fakanállal a kezükben esténként felkeresik azokat a 
házakat, ahol disznót vágnak és ott kéregetnek. A házbeliek közül, ha valaki 
a kősarukba nyúl a fakanállal, a kezére csapnak. Valamit juttatnak a kére- 
getőknek, akik azután a cigányokat utánozva nagy lármával továbbállnak. 

Luca-nap (december 13.). A leányok, asszonyok felöltöznek Lucának, 
azaz fehér leped őbe, abroszba belecsavargóznak, s átmennek a szomszédba 
a gyermeket ijesztgerni. A Luca kezében csöngetty ű  is lehet. A Luca kéri a 
gyerekeket, hogy imádkozzanak. Az imádkozó gyereket a Luca dióval 
mogyoróval ajándékozza meg, az imádkozni nem tudókat pedig megfenyíti 

• 
1) A szerémségi falvakról jól tájékoztat Penavin O., A szerémségi magyar szigetek nyelve. 

Nyelvtudományi Értekezések, 79. sz. Budapest, 1972. Tapasztalatom szerint azonban 
Vogány magyarsága nagyobb számú. Az 5. lapon 4 magyar házat említ Penavin 0., 
a 22. 1 apon 160 magyarról ír. (A 4 magyar ház nyilván elírás: 40 házról van szó, átlag 
4 lakóval. — A szerk. megj.) 
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Luca napján a gazdasszony egy tányérba búzát tesz, amelynek a közepébe 
kis pohárból készült olajmécsest (pizsla) helyez. A naponként öntözött búza 
karácsonyig kizöldül. Karácsony este a tányért az asztalra helyezi, a mécsest 
meggyújtja, amely az ünnep három napján ég. Újesztend ő  első  napja (kis- 
karácsony) után a kizöldült búzát a barom finak adják. 

Ezen a napon annyi kis pogácsát süt a ház asszonya, ahány családtag 
van a háznál. A nyers Luca-pogácsába tollat t űz. Mindegyik családtagnak 
megvan a maga pogácsája. Amelyikben sütés közben a toll megpirul, annak 
tulajdonosa a következ ő  esztendőben meghal. 

A Luca-széket Luca napján kezdik faragni. Minden nap alakítanak rajta 
valamit, hogy karácsonyra be is fejezzék. A szék készít ője ezután éjfélkor 
elmegy a templomba, s a széken ülve  meglátja, hogy ki a boszorkány. Zsem-
beri Mária szerint a Luca-széket csak a katolikusok csinálják. A . faluban 
„az öregek reformátusok voltak". 

Luca-napkor az asszonyok tisztogatják a szobát, a konyhát. Nem adnak 
ki semmit a háztól, különösen tojást nem. Az aznapi els ő  tyúktojást beme-
szelik s a tyúkfészekbe teszik, hogy arra tojjanak a tyúkok. Zsemberi Mária 
azt mondja, hogy „édesanyánk ült egész nap, feküdt, hogy a tyúkjai is jól 
üljenek a tojáson." 

Karácsony. A gazda karácsony este szalmát, szénát hoz be a szobába, 
s az asztal alá teríti. Tesznek még az asztal alá egy szakajtóba zabot, kukoricát, 
búzát. Odahelyezik a kisbaltát és a nútófát (nyújtófa) is. Amikor a gazda belép 
a szalmával, szénával, beköszönti a karácsonyt. Zsemberi Mária szerint 
régebben verset mondott. Harmadnap, Szent János napján (dec. 27. )a szénát 
odaadják a jószágnak, a szalmával almoznak. A .zabot, kukoricát, búzát a 
baromfiak, a kocák kapják. A szalmából, szénából kis csutát készítenek, 
csóvákba kötik, és a gyümölcsfák ágai közé rakják, hogy jobban teremjenek. 
Fekély, torokgyík esetén a kisbalta fokával megnyomkodják a betegség helyét; 
a nyújtófával pedig gurguláznak a fájós háton (sodorják vele a beteg hátát): 

Kártyás Jánosné szerint a beköszöntés csupán ennyi: Dicsértessék a 
Jézus Krisztus! A gazda azután leül az asztalhoz, s leülnek az asszonyok, a 
gyerekek is. Mielőtt hozzáfognának a vacsorához, a gazda egy almát annyi 
darabra vág, ahány gyermeke ül az. asztal mellett, s mindegyiknek ad bel őle, 
azért, hogyne menjenek szét, „mindig összetartódjunk". A vacsora megkezdése 
előtt mézes pálinkát isznak, fokhagymát, mézbe mártott diót, almát esznek. 
Szentestén sóba-vízbe főtt fehér bablevest és mákos-mézes gubát, majd 
aszalt főtt szilvát esznek. (A guba hüvelykujjnyi vastagra elnyújtott kenyér 
tészta, amit 2-3 centire elvagdalnak, tepsiben megsütnek, forró vízzel, 
olajjal leöntik, s mézzel, mákkal meghintik.) Karácsony este fonyott Jé-
zuska-kalácsot is helyeznek az asztalra. A kalács gömböly ű, és almát tesznek 
a tetejére. ,  Újévig áll az asztalon, s ekkor megeszik. Varga Ferencné tudja, 
hogy régebben madár- és nyúlformája volt a kalácsnak, amely karácsony 
estétől három napig állt az asztalon. 

Az ételek asztali maradványa a karácsonyi morzsa, karácsonyi morzsika, 
amelyhez minden fogyasztott ételb ől még tesznek egy kis csomót. Ezt har-
madnapra söprik össze, s elteszik. A morzsával, ételmaradékkal füstölik meg 

-a tehén tőgyét, ha nem ád elég tejet, s ebb ől adnak a kiscsirkéknek, hogy 
egészségesek legyenek. 
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Zsemberi Mária emlékezete szerint a vogányi magyarok karácsony els ő  
napján jártak betlehemezni. Többen voltak a csapatban. Az egyik betlehe-
mesen guba, a másikon suba volt. 

Karácsony bűtjén a csordás (gulyás) sorra járja a házakat, jó estét kíván, 
beköszönt, s kolbászt, disznóságot, darab húst kap ajándékul. Karácsony 
első  napján nem hajt ki sem a kanász, sem a gulyás. Zsemberi Mária szerint 
a pásztorokat pénzzel, kaláccsal ünnep másnapján ajándékozták meg, amikor 
kihajtottak. Az els ő  ünnepen az apa a gyerekeknek diót, almát ad ajándékul. 

A karácsony első  napi ételt (húsleves, szárma, 'töltött káposzta') már 
előző  nap megfőzik, mert az els ő  nap tilos a főzés. Ezen a napon tartózkodnak 
minden munkától. 

Aprószentekkor (december 28.) suprikáznak, suprikálnak. Az édesapa, 
édesanya megvessz őzi a gyerekeket. Átjön vessz őzni a szomszédból is valaki, 
aki lehet maga a gazda. A suprikáló el őbb megkérdezi: Hányan vannak az 
aprószentek? -- A felelet: Majd megmondom én neked hónap! — Azután 
vesszővel megcsapkodaj a gyerekeket, feln őtteket, s megy tovább a következő  
házhoz. Kártyás Jánosné emlékezik arra, hogy Rumában aprószentek napján 
a németek is vessz őztek. 

Újesztendő  (január 1.). Ezen a napon mindig disznóhúst főznek, mert 
a disznó előre túr. Tyúkot, csirkét nem vágnak, mert a baromfi hátra kapar. 

Háromkirályok napján (január 6.) a templomból szentelt vizet hoznak, 
s öntenek belőle a kútba is. A maradék vizet üvegben őrzik, de az üveget 
sohasem dugják be. Háromkirályok napján szenteli a pap a házakat, s ráírja 
a három betűt (G. M. B) az ajtóra. 

Farsang els ő  napján fánkot sütnek, hogy a vihar ne vigye el a háztet őt. 
Farsang idején járnak a maskarek, a maszkos alakoskodók. Az ördög feketébe 
van öltözve. Dragacson szalmával teli zsákot hoznak, s azt mondják, hogy 
a küszöb alá teperik a zsák szalmát, ha nem kapnak valami ajándékot. Az 
ördög azon fáradozik, hogy a gazdasszony arcát bekormozza. Húshagyó 
keddi, hamvazó szerdai szokásokra adatközl őim nem emlékeztek. Valószínű  
azonban, hogy további kutatással idevonatkozó szokások is gy űjthetők lenné-
nek. 

Adatközlők: Zsemberi Mária (sz. 1911.), Varga Ferencné szül. Cé 
Erzsébet (1903.), Kártyás Jánosné szül. Fehér Katalin (1907.). 

ÜRÖG 

Szőlőőrzés. Szőlőérés idején a _legények, leányok kimennek a sz őlőbe, 
ott mulatoznak, főznek, s csak reggel jönnek haza. Igyekszik kiki a saját 
szőlőjét is őrizni. Ha van budár, 'sz őlőcsősz' (szerb 'budár') akkor az is ott 
van közöttük. Budán azonban csak az fogad, akinek nagyobb sz őlője van. 

Disznóvágás. A téli disznótorok alkalmával a jókedv ű  fiatalok felöltöznek 
cigánynak. Az egyik legény hátára rákötnek egy teli polyvás zsákot; ő  a 
medve. Felkeresik azokat a házakat, ahol disznót vágnak. A cigányok tré-
fálkoznak, táncoltatják a medvét, akit egyik őjük vezet. Kis cégért (kosarat) 
visznek magukkal, de néha még zsákot is, amelybe összegy űjtik az ételt 
(hús, kolbász, pampuska, 'fánk'). Gyakran bort is kapnak. Az ajándékot azután 
egymás között szétosztják. 
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Luca-nap (december 13.). A nap el őestéjén az asszonyok Lucának öl-
töznek. Fehér szoknyát vesznek fel, arcuk elé szitát borítanak, amit a fels ő-
testükkel együtt fehér leped ővel letakarnak, s azután házról házra járva 
ijesztgetik a gyermekeket. Imádkoztatják őket. Az imádkozni tudót megaján-
dékozzák (dió, alma), aki nem ismeri a miatyánkot, azt megvessz őzik, kézzel 
rácsapnak. Szűcs Ferenc emlékezik arra, hogy régebben járt a bundába 
öltözött Nikola is. 

Luca napján búzát ültetnek a gazdasszonyok. (Ültethetik a búzát de-
cember 4-én, Borbála napján is.) A tányérba tett két-három marék búzát 
naponként öntözik, s karácsonyig kizöldül. A bú2a közepébe poharat tesznek, 
amelyben olaj és bél van. Ez a kandiló. A búzás tányért piros szalagal körül-
kötik. Karácsony este a gazdasszony meggyújtja az asztalra helyezett búzás 
tányérban a kandilót, amely háromkirályok napjáig (január 6.) ég. Ezen a 
napon -- miután a pap felszentelte a házat — a kizöldült csírákat odaadják 
a tehénnek, borjúnak, a szemet pedig a baromfinak. A kizöldült búza neve 
Borbála-búza, Luca-búza, karácsonyi búza. 

Sütnek Luca-pogácsákat is, amelyekbe tollat dugnak. Minden család-
tagnak megvan a maga pogácsája s amelyikben „megfogja a melegség a tollat, 
megkapja", akkor annak a tulajdonosa a következ ő  évben meghal. Az eladó . 

leány Luca napjától almát vagy Luca-pogácsát eszik. Naponként harap bel őle 
egy darabot. Az utolsó falattal karácsony reggel kimegy a kapu elé s ott eszi 
meg abban a hitben, hogy a legels ő  arra menő  férfi keresztnevével azonos 
nevű  legény lesz a férje: 

Luca napján ,  nem adnak ki semmit a háztól. Ha jönnek a szomszédok 
szalmát kérni, ezt a kérést is megtagadják. Luca napján az asszony nem sokat 
mozog, de annál többet ül, hogy a kotlója is nyugodtan üljön a tojásokon. 
Luca nap előestéjén az ülőn megpiszkálják a tyúkokat, hogy jobban tojjanak. 
Régebben az eladott baromfival megvették az ül őt is, hogy a tyúkok szor-
galmassabban rakják a tojásokat. 

Karácsony. Ádvent idején még 15-20 évvel ezel őtt jártak a betlehe-
mesek. Más falvakból is átjöttek Ürögre. A csoportban három juhász volt 
és a fehérbe öltözött angyal, aki a betlehemet vitte, amelyben ott voltak a 
bárányok és a csacsi. Énekkel jártak. Az angyal ezekkel a szavakkal nyitott 
be: Beeresztik a betlehemeseket? Az elmaradhatatlan igenl ő  válasz esetén 
csengetett és belépett az els ő  juhász. 

Szűcs Ferenc Inđija mellett a Pejacevich birtokhoz tartozó Moja Voja 
pusztán szolgált, ahol kántáltak. Karácsony este a feln őttek a szomszédok 
ablaka alá állva megkérdezték, hogy meghallgassák-e az angyali vigasságot? 
A bennlevők igennel feleltek s ezután a kántálók elénekelték a csordapászto-
rokat. 

Karácsony este vacsora el őtt á gazda szénát, szalmát hoz be a szobába, 
s ezekkel a szavakkal köszönti a családot: „Hála legyen az Istennek, hogy 
meghagyta érni szent karácsony estéjét. Engedje az Isten, hogy több számos 
esztendőt megérhessünk, erővel, egészséggel, léleküdvösséggel. Adjon az 
Úristen bort, búzát, barackot, kurta farkú malacot. Szekerünknek kereket, 
üvegünknek feneket, hogy ihassunk, ehessünk eleget. És amelyikünket az 
Úristen kiszólítja az árnyékvilágból, adja meg az örök üdvösséget neki. 
Ezt kívánjuk mindközönségesen!" A család állva feleli: „Engedje az Úristen!" 
A szalmát a gazda széthinti a szobába. A szénát az asztal alá rakja. A házi- 
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asszony baltát, nyújtófát, tálba, szakajtóba rakott búzát, kukoricát, diót tesz 
az asztal alá. A szénát, búzát, kukoricát, ha jön a „bárány" (célzás a betle-
hemi pásztorok állataira) megeszi. A nyújtófával, a baltával az elkövetkezend ő  
év folyamán a beteg testrészt, a fájós torkot dörzsölik. A karácsonyi szalmát 
aprószentekkor kiviszik a szobából s a baromfifészekbe teszik, hogy jobban 
üljenek, tojjanak a tyúkok. A búzát, kukoricát a baromfiaknak adják. A dió 
a gyerekeké. A szalmából csóvákat, csutakokat is kötnek, amelyeket a gyü-
mölcsfákra teszik, hogy a jég el ne verje, kerülje meg a gyümölcsöst. - 

Karácsony este fonyatos kalácsot süt a gazdasszony, amelynek a tetején 
tésztából formált rózsa vagy madár van. Almát is tesz a kalács tetejére. A 
kalács az asztalon áll háromkirályokig, amikor elfogyasztják és a morzsáját 
a baromfiaknak adják. 

Vacsora előtt a gazdasszony az asztalra fokhagymát, diót, almát helyez. 
A gyerekeknek diót oszt szét. A gazda elvág egy almát négyfelé (vagy annyi 
darabra, ahány tagból áll a család) s azt mézbe mártva eszik arra való emlé-
kezésül, hogy a házban együtt ünnepelt a család. Isznak a mézes pálinkából 
s azután elfogyasztják a sóba-vízbe főtt bablevest és a mákos gubát. „Bűtültük 
ezt a nevet" --mondja Sz űcs Ferencné, Ádám-Éva napjára célozva. „Ka-
rácsony bűtje volt ekkor". Vacsora el őtt a gazdasszony minden ételb ől 
félretesz egy darabkát. Ez a karácsonyi morzsika, amelyet aprószentekkor 
a baromfinak, a disznónak adnak s némi maradékát az ól elé elássák. Karácsony 
este nem szabad ugrálni, hanem csak minél többet ülni, hogy a hízók kövérek 
legyenek. 

Karácsony első  napján a ház asszonya nem főz s tüzet sem gyújt, ha-
sonlóan, mint húsvét első  napján. Első  nap az előre elkészített kocsonyát 
eszik meg. Ünnep 'másnapján húsleves, sülthús, szárma kerül az asztalra. 
Ezt most rizskásával, hússal, főtt tojással töltik s borssal ízesítik. Régebben 
a rizst kukoricakása helyettesítette. 

Karácsonykor, újévkor a gojást, kanászt pálinkával kínálják meg. A 
bojtár kalácsot, mákos kőttest, húsvétkor piros tojást kap. Az ajándékot 
kiviszik az utcára, ha a pásztorok hajtják a csürhét, a csordát. Mézespálinka, 
pénz illeti a kanászt, ha az anyakoca felvette a kant. 

Aprószentekkor (dec. 28.) a családfő  a feleségét, a gyermekeit megsupri-
kálja, vesszővel megveregeti, miközben ezt a kérdést teszi fel nékik: Hányan 
vannak az aprószentek? Vagy: Hányan vannak az aprószentek egy rakáson? 
-- A felelet: Százan egy szakajtóba! Vagy : Minden sarokba sokan vannak! 
A suprikálás után a feleség pálinkával kínálja meg a férjét. A gyermekek 
vesszővel a kézben a leányokhoz járnak suprikálni, akikt ől diót kapnak. 

Háromkirályok (jan. 6.). Ezen a napon házról házra járnak a háromki-
rályok. A csoport egyike a csillag, aki nagy csillagot tart a kezében. A három 
király neve Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Az ötödik tagja a csoportnak 
Herodes, akinél a kard van. Mindannyian fehérbe vannak öltözve. A csillagban 
gyertya ég. Egyszerre lépnek be a konyhába, szobába. Herodes kihúzott 
karddal ide-oda járkál s a következ őket mondja: 

• 

Én vagyok Herodes király, 
aki háromszáz gyereket megöletett. 
Pezsdülnek vérem immár karjaimban, 
Rettennek inaim szörnyű  haragimban. 
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Vívok véletek nagy gyorsaságba, 
Betlehem városába, 
ahol egy kisdedet találtak. 
Anyjának sírását meg ne hallgassátok. 
Nosza rajta három szent király! 

Azután a csillag elkezdi az éneket, amit mindannyian folytatnak: 

Három 	napján, 
Országunk istápján, 
Dicsérjük énekkel, 
Vigadozó versekkel: 
Szép jel, szép csillag, 
Szép napunk támad 

(a csillag forgátja a csillagot), 

Hol van zsidók királya, 
Mert megjelent csillaga, 
Betlehembe találják, 
Szép Jézust körül állják, 
Szép jelen, szép csillag, 
Szép napunk támad. 

Királyunk ajándéka 
Arany, tömjén és mirha, 
Vigyük mi is Urunknak, 
Ártatlan Jézusunknak, 
Szép jelen, szép csillag, 
Szép napunk támad. 

Az együttes ének után Herodes felköszöntötte háromkirályok napját, 
majd kifelé menet így énekeltek: 

Nahát édes jó gazdám, 
Bocsáss minket utunkra, 
Házadra maradjon sok isten áldása. 
Újulás, vidulás a házi gazdának. 

Farsangkor az utcát, a fonót maskarák járták. Hamvazó szerdán a leányok 
férd, a legények női ruhába öltöznek, az arcuk be van festve, a kezükbe eser-
nyőt tartanak. Igy járják az utcát s zavarják a gyerekeket, akik ezt mondo-
gatják : 

Elmúlt farsang, itt hagyott, 
A lányoknak bút hagyott, 
De énnekem nem hagyott, 

" Mert én kicsike vagyok. 

Azok az eladó leányok, akik hamvazó szerdára nem mennek férjhez — 
már „megöregedtek". Kövércsütörtökön húslevest főznek, kalácsot sütnek. 

Adatközlő  : Szűcs Ferenc (született 1894-ben) és családja. 
C 

69 



MARADÉK 

Disznóvágás. Disznóöléskor a szomszédasszonyok kimaskarázzák magu-
kat s ketten-hárman összeállva, tepsivel a kézben bemennek ahhoz a házhoz, 
ahol disznót ölnek. Ott lehet őleg bekormoznak mindenkit s addig nem tá-
voznak, míg hurkát, kolbászt, bort nem kapnak. A maskurás asszonyok a 
„disznóra köszöntenek". Kántálóknak hívják őket. 

Miklós napja (december 6.). Szent Miklóskor búzát tesznek egy tá-
nyérba s körülszórják homokkal. A tányér közepére a búza közé poharat 
helyeznek s a tányért a magyarok piros szín ű, a szerbek nemzeti színű  sza-
laggal kötik körül. A tányért a banyakemence nyakára teszik. A naponként 
öntözött búza karácsonyra kizöldül. Karácsony este a tányért az asztalra 
helyezik, a pohárba félig vizet, a vízre olajat öntenek, amelyre kis pizslát 
(kanócot) helyeznek. A kanóc karácsony estét ől a két ünnepen át aprószentek 
napjáig ég. Újévkor, háromkirályok napján ismét meggyújtják. Háromkirálykor 
ebéd után a kizöldült búzát szétosztják a jószág között. Ez a karácsonyi búza. 
Szent Miklós napján már kezdenek járni a betlehemesek. 

Luca-nap (december 13.). Lucakor a jókedv ű  férfiak, n ők fehér lepedőbe 
burkolódznak s házról házra járva a gyermekeket imádkoztatják. Aki nem 
tud imádkozni, azt megverik. A Lucák az arcukat kend ővel kötik le, hogy 
a gyermekek ne ismerjék fel őket. Luca estéjén sütik a Luca-pogácsát és 
isszák hozzá a vörös bort. Sütés el őtt minden családtag tollat dug egy po-
gácsába, megjegyzi magának a pogácsát s akinek a tolla a sütés után meg-
pörkölődve kerül ki a kemencéb ől, a következő  esztendőben meghal. Luca 
napján abrincsot tesznek ki az udvarra és karácsonyig abból etetik a ba-
romfákat. 

Karácsony. Karácsony böjtjén egész nap nem esznek, csak mézes pá-
linkát isznak. A vacsorához sem kezdenek hozzá, míg a csillagok fel nem 
jönnek. 

A vacsora előtt a gazda szalmát, szénát hoz be a szobába s egy szakajtóba 
vagy mericébe zabot, kukoricát, árpát, búzát. A beköszönt ő  szavai ezek: 
„Dicsértessék a Jézus Krisztus ! Megszületett Jézus Krisztus, gyerekek 
ünnepeljetek!" A szalmát azután elteríti a szoba földjén és meghinti babbal, 
búzával, zabbal s más terménnyel. A szakajtó, a széna az asztal alá kerül. 
Szokásos, hogy a fúrással, faragással foglalkozó gazda, falusi iparos a sza-
kajtóba teszi a kétkézvonyót (kétnyel ű  kés), reszelőt, fűrészt vagy más szer-
számot. A földműves a kisbaltát és a harapófogót keresztbe teszi az asztalra 
vagy az asztal elé tett székre. A szalma, széna, a gabonafélék és szerszámok 
mindaddig a szobában vannak, míg háromkirályok napján a pap fel nem 
szenteli a házat. A gabonafélét ekkor feletetik a baromfival s a lónak, tehénnek 
is adnak belőle. A nagy jószág elé vetik a szénát. A szalmából a jószág alá 
tesznek. Még a disznóólba is visznek egy köteget (pisli) és a tyúkfészekbe is 
tesz a gazdasszony. A gazda a szalmából a gyümölcsfákra az ágak elágazásához 
köt egy-egy csutakot. Miel őtt hozzálátnának a vacsorához, a gazda egy almát 
és egy fokhagymát annyi darabra vág, ahány gyermek van a háznál s 
szétosztja közöttük, hogy mézbe mártva egyék meg. Mindezt azért teszik, 
hogy a későbbi esztendőkben is emlékezzenek egymásra. Egyes családoknál 
a felnőttek is kapnak az almából és fokhagymából. A vacsora sóba-vízbe 
paradicsom leves és mákos guba, amely újévkor is az asztalra kerül. 
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A vacsora után nem fekszenek le, hanem megvárják az éjféli misét. A 
mise után otthon kocsonyát esznek. Szokásos a faluban, hogy az éjféli mise 
előtt az első  harangozáskor egy, második harangozáskor két s a harmadik haran-
gozáskor három mozsárágyút elsütnek vagy más valami formában lövöldöznek. 

A karácsony esti, a két ünnepi, a szilveszteri és újesztendei morzsát 
összeszedik s háromkirályok napjáig tartják. Miután a pap felszentelte a 
házat, a morzsákat egy zacskóba a kocsiszínbe teszik s részletekben a barom-
iaknak adják, hogy ne menjenek el a háztól. A ház legid ősebb asszonya 
szórja a morzsát a tyúkok elé. Elteszik a karácsonyi kocsonya csontját is, 
a háromkirályok után a gyümölcsfákra kötik. 

Karácsony estig minden adósságot, még az adót is ki kell fizetni. A 
gazda erre az időre háztartását, gazdaságát hozza rendbe. 

Karácsony napján, újévkor készítik a fonyatos kalácsot, amelybe egy-két 
tojást sütnek bele. Ha hivatlan vendég, gyerek jön a házhoz, annak adnak 
belőle, de ha lehet, megtartják az ilyen kalácsot háromkirályokig. 

Karácsony els ő  napján baromfit vágnak, húslevest főznek. Egyes csa-
ládoknál már marhahúst vesznek s pörköltnek készítik el, de a hagyományos 
étel a szárma. Az ünnep másnapján tüzet nem raknak, nem f őznek, hanem 
az előző  napi maradékot fogyasztják el. 

Aprószentek napján (dec. 28.) a gyerekek, legények házról házra járnak 
s fűzfavesszővel megveregetik, suprikázzák társaikat, a házbelieket, hogy 
a betegségeket elhárítsák. Aki végigvágott a vessz ővel a másikon, ezt kérdezi 
tőle: 'Hányan vannak az aprószentek? -- A választ a megvessz őzött vagy 
a gazda adja meg: Isten áldja meg üket ! A suprikázás után a gyermekek diót, 
fügét, kalácsot, a legények bort kapnak. 

Öregesztendő  napján (Szilveszterkor) .a gulyás, a kanász, a juhász járja 
a házakat. Beköszöntenek, boldog újévet, békességet, bort, kurtafarkú ma-
lacot kívánnak. Ajándékul némi pénzt, bort kapnak. Szilveszterkor vecsernyére 
mennek s . azután vacsoráznak. A vacsora hasonló a karácsony esti ételekhez. 
Újév napja kiskarácsony 

Háromkirályok napján a házszentelést csengetéssel jelzi a pap. Miután 
megszenteli a házat és felírja az ajtóra a G, M, B bet űket, 10 dinárt kap 
és 1/2-1 dinárt a. vele jövő  gyerekek. A megszentelt vízbe a gazdasszony 
annyi dinárt tesz ahány gyermek van a háznál. Még a két világháború 
között is kolbászt, babot, tojást kapott a pap. A pappal jött a harangozó és 
két tutor (templomatya). A harangozó vitte a cégért (kosár) és ebbe tették 
az ajándékot. 

- Balázs napján (febr. 3.) keresztalakban összeköt a pap két gyertyát, 
a hívő  álla alá teszi és hamuval keresztet tesz a homlokára. Ez az eljárás a 
néphit szerint a betegségek ellen véd. Balázs napján és hamvazó szerdán is 
az asszonyok bekormozzák a férfiakat. 

Adatközlő : Vincze Mihály. Maradék magyarsága legnagyobb " részt 
református. Az adatközlőm róm. katolikus vallású. 

SATRINCA 

Disznóvágás. Disznóöléskor jönnek a kántáló cigányok, akik cigánynak 
öltözött idősebb asszonyok. Kéregetnek, vrácsolnak (jósolnak), a magukkal 
hozott piszkafával ott ahol érik, a falat firkálják. Karkosarukba (cégér) egy 
darab kolbászt vagy tréfából egy darab fát tesznek. 
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Luca-nap (december 13.) estéjén férfi, n ő  fehérbe öltözik. Az arcát 
belisztezi, rostát, szitát tesz elé, leped őt terít magára s meszel őt, főzőkanalat 
vesz a kezébe. Azután beállít a szomszédba s megkérdezi a gyerekekt ől, hogy 
„gyerekek, kicsoda a rossz?", „ki tud imádkozni?". „Én is, én is !" felelik 
a gyerekek. Aki nem tud, az rí, mert fél, hogy megveri a Luca-néni. Az 
imádkozni tudó gyerekek ajándékot (dió, mogyoró) kapnak t őle. A házbelieket, 
az imádkozni nem tudó gyerekeket a meszel ővel, a főzőkanállal ütlegeli, 
ijesztgeti. A Luca-néni „gyerekek, jók legyetek!" szavakkal távozik a háztól. 

Ezen a napon sütik a Luca-pogácsát. A család minden tagjának megvan 
a pogácsája, melyet tollal jelöl meg. Akinek a tolla sütés közben megégett, 
a következő  évben meghal. Az ilyen jövendöléstől igen félnek a házbeliek. 

Luca-napkor tányérba búzát tesz a gazdasszony s naponként öntözi. 
. A búza karácsonyra kicsírázik, kizöldül. Karácsony estéjén, az ünnep két 
napján az asztal egyik sarkára teszik, míg a másik sarkon ál a fonyatos kalács. 
A búžát, amikor elültetik, a közepébe poharat tesznek, amelybe karácsony 
estéjén • olajat öntenek s kis vékony kandillót (kanócot, amely meggyújtható) 
tesznek az olajba. A kandillót szenteste, két ünnepen, aprószentekkor, Szil-
veszterkor, újesztend ő  első  napján . és háromkirályok napján meggyújtják. 
Miután a pap vízkeresztkor (jan. 6.) beszentelte a házat, a búzát szétcsupálják 
(széttépdesik), mert a kicsírázott búza gyökerei s űrün összenőttek és a barom-
fiaknak adják. 

Luca-napkor nem adnak ki semmit a háztól s nem illik ide-oda kon-
csorogni (járkálni), mert akkor a kotlók nyugtalanul ülnek. Az asszonyok 
meszelnek, hogy többet tojjanak a tyúkok. Éjfél után piszkafával megpiszkálják 
a tyúkokat s piszkálás közben azt mormolja az asszony, hogy minél korábban 
legyen kotlója. 

Karácsony. Luca-nap után' már kezdenek járni a betlehemesek. Két 
angyal viszi a kis templomot s velük tart három pásztór. Mindannyian a 
legénysorban levők közül kerülnek ki. Karácsony este a kántálók -- akik 
rendszerint gyerekek -- az ablak alatt a Csordapásztorokat éneklik. Almát, 
diót kapnak jutalmul. 

Ádám-Éva. napján a gulyás, a kondás sorra járja a gazdaházakat s így 
köszönt be: „Hála Istennek, hogy megértük Ádám és Éva nevenapját. Engedje 
a jó Isten, hogy több számos esztend őkkel is megérhessük. Ne ilyen búva-
bánattal, több örvendetes napokkal. Akit a jó Isten kiszólít ebb ől az árnyék 
világból, adja meg neki- az örök dics őséget. Adjon az Isten bort, búzát, ba-
rackot, tarka farkú malacot, kocsinak kereket, a pohárnak feneket, hogy 
hagy igyanak az amberek bel őle eleget. Dicsérjük a Jézus Krisztust!" A 
házbeliek így felelnek vissza : „Mindörökké Ámen!" Ezután -a gazdasszony 
húz egy szál vessz őt abból a kötegb ől, amelyet a pásztor magával hozott. 
A vesszővel a pásztor megsuprikálja az asszonyt s -- ha kanász — ezeket 
mondja : rö, rö, rö, öh, öh, öh ! A gulyás szavai: mú, mú, . mú! A gulyásnak 
egyágú vesszői vannak, a kondás vessz ői több ágúak, hogy minél több malac 
legyen a háznál. A vesszőt azután a gazdasszony bedobja a kucóba (kuckóba). 
Ha jön az aprószenteki suprikálás ideje, akkor az apa el őveszi és végig vesszőzi 
vele a család tagjait. 
A vesszőhúzás után a . pásztorokat megajándékozzák. A karácsonyra sütött 

kisebb vagy nagyobb galambformájú fonyatosból (kalács) kap a kondás, 
a gulyás, de újabban dióval, borral, pálinkával, pénzzel is megajándékozzák. 
Hasonló ajándékot kapnak a pásztorok húsvét els ő  napján, 
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Egy idősebb asszony elmondja, hogy vacsora el őtt beköszön a gazda. 
Hoz egy marék szalmát, szénát, szakajtóba búzát, kukoricát és beteszi az 
asztal alá. Régen az egész szobát behintették szalmával. Ezt az ünnepek 
idején sem söpörték ki, hanem azon hevertek. Az asztal alá a kisbalta is oda 
volt téve. A kisbaltával a‘ kuga betegséget (torokgyík?) gyógyították. Imával 
kísérve keresztet vetetek a baltával a beteg testrészre. A szalma, széna Szent 
Jánosig (dec. 27.) van a szobában. Akkor kisöprik és 'a szalmát a jószág alá 
viszik, a szénát a jószág elé a jászolba teszik. A szalmából raknak félre kotló-
fészeknek, hogy jól keljenek a csirkék. Minden gyümölcsfa nyakára tesznek 
a szalmából, hogy jobb gyümölcsöt teremjen. A kukoricát a baromfiaknak 
adják, a búzát a vet őmag közé keverik. 

Juhász Á. Ádám a rítust a következ őképpen mondotta el: A szent estén 
a gazda szénát, szalmát hoz be a szobába és beköszönt vele. Leveszi a ka-
lapját s Dicsértessék a Jézus Krisztus-t mond, majd hasonló köszönt őt, 
mint a pásztorok. (Hála Isten, hogy megértük Ádám-Éva estéjét. Adjon az 
Isten jövőre bort, búzát, békességet. Kocsinak kereket ...) Azután szétszórja 
a szalmát s közben a tyúkokat utánozva kotkodácsol. Szétszórja a szénát 
is ilyen-szavak kíséretében: mú, mú, mú! A gazda beköszöntése el őtt a 
felesége az asztalra egy mericébe vagy szakajtóba búzát, kukoricát s más 
apróságot rak. Az asztalra helyez még egy piros szalaggal körülkötött fonyatos 
kalácsot. A széna, szalma Aprószentek napjáig van a szoba földjén. Akkor 
a szalmát kiviszik a disznók, a tehenek alá s tesznek bel őle a szőlőre, a diófákra 
is. A szénát a tehenek kapják. A jószágnak adnak a kukoricából. A búza a 
baromfié, de kevernek belőle a vetőmag közé is. 

A beköszöntés után következik a vacsora. Elfogyasztják a bablevest, 
a fehér (csak leforrázott és megolajozott) mákos gubát. Utána aszalt szilva, 
meggy következik. Ilyenkor szétvág a gazda egy almát annyi részre, ahány 
családtag van jelen. Ebb ől — az első  falatot mézbe mártva — mindenki 
eszik. Fokhagymát is oszt szét a gazda vacsora közben. Vacsora után mézes 
diót fogyasztanak. Az ételekb ől az asztal körül ül ők az első  falatjukat félre 
teszik egy tányérra az angyalkának, akinek még a fokhagymából is jut. Ez 
a karácsonyi morzsa, amelyet aprószentekkor a tyúkoknak adnak. 

A karácsonyi ünnepek idején három piros alma van egy kánába, arra 
húzzák a vizet és arról isznak, hogy a családtagok egészségesek, piros arcúak 
legyenek. 

Aprószentek (dec. 28.). Fentebb említettem, hogy a pásztoroktól húzott 
vesszőt használják az aprószenteki suprikálásnál. De a legények, gyerekek, 
a családfő  maguk is vágnak a suprikáláshoz a nap reggelén f űzvesszőt. A 
családfő  a családtagokat vesszőzi meg. A gyerekek, legények a szomszédokat, 
ismerősöket keresik fel. A suprikáló megkérdezi: „Hányan vannak az apró-
szentek?" A házbeliek így felelnek : „Kétszer ennyihányan!" vagy „Száz-
negyvennégyezeren és minden sarokban még ennyihányan". A családfő  
a vesszőt félreteszi, feldugja az eresz alá s a következ ő  naptól kezdve — mind-
addig, míg el nem kopik -- azzal hajtja ki az udvarból a pásztor elé a jószágót. 
A suprikáló gyerekek diót, almát kapnak. 

Vízkeresztkor megszenteli -a pap a vizet is. A szentelt vízb ől a kútba 
s a baromfi itatójába öntenek s visznek ki belőle egy üveggel a szőlőbe. Az 
üveget gyümölcsfára, sz őlőkaróra akasztják. 

Farsang utolsó három napján (farsanghétf ő, húshagyókedd, hamvazó 
szerda) szabad tánc volt minden este még "a két világháború között. A kedd 
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esti tánc után mindenki bekente a kezét korommal s egymást kormozták. 
Azután folyt tovább a tánc. Éjfél után 1-2 órakor a fiatalság hazament. 
A kocsmában csak az öregek, id ősebb férfiak maradtak és tovább mulattak. 
Nők már itt nem voltak jelen. Amikor megvirradt, a fiatalság tamburásoktól 
kísérve elindult a faluba kormozásra. A járókelőket, házbelieket bekormozták. 
Egy legényt szalmával körülcsavartak, ez volt a medve, amelyet egy öreg 
legény láncon vezetett. Egy másik öreg legény láncon tuskót húzott. Minden 
udvarra behúzták a tuskót, bevezették a medvét. Az egyik fiatal legény magával 
vitt egy nagy cégért (kosarat), zsákot. Az el őbbibe tojást, az utóbbiba kolbászt 
tett a gazdasszony. Amikor így körüljárták a falut a medvével, a tuskóhúzó 
legénnyel a kocsmába mentek, megsüttették a tojást, a kolbászt és közösen 
megették. Előbb szólt a zene s azután leszedték a szalmakötelet a medvér ől. 
Az adatközlő  három nap tamburált anélkül, hogy haza ment volna. (Az öreg 
leányok tuskóhúzásáról, kicsúfolásáról nem tudnak.) 

Adatközlő  : Juhász Á. Ádám. 

II. 

A fenti folklore-feljegyzések aránylag rövid, tájékozódó jelleg ű  gyűjtőút 
eredményei. Mégis lehet őséget nyújtanak néhány általánosabb jelleg ű  kö-
vetkeztetés felvetéséhez. Megállapítható, hogy a szerémségi magyarság 
ünnepi szokásai igen gazdagok, változatosak és sokrét űek. Az eddig ismert 
magyar népszokásokat hézagpótlóan egészíti ki Vogány, Ürög, Maradék, 
Satrinca magyarságának szokásvilága. A szokások történeti rétegeinek meg-
állapításához az eddig gyűjtött anyag kevés. A szokások analízisét meg-
nehezíti, hogy nem ismerjük részleteiben a szerémségi magyarság település-
történeti viszonyait, a lakosság eredetét, a bevándorlás körülményeit. Nem 
tudjuk, hogy a mai lakosság mennyire töretlen utóda a Szerémség középkori 
magyar lakosságának, mennyiben hordozója annak a szerércségi maga-
tartá snak, amelyet — Bori Imre ragyogó tanulmányára utalva 2) -- a „köz-
népi" társadalomlátású Szerémi György is képviselt, akir ől már korábban 
azt írtam, hogy az ő  munkásságával indult meg a tudatos érdel ődés a magyar 
népi hagyományok iránta). A Szerémség településtörténetének vizsgálatánál 
nemcsak az egyes falvak történetét kell ismernünk, hanem a gyakran ide-oda 
mozgó, vándorló családokét is. Kit űnő  adatközlőm, Szűcs Ferenc is egy. 
Tnđija melletti pusztáról települt át Ürögre. A szóbeli hagyomány szerint 
is sok család jött a Szerémségbe Bácskából. A szokások vizsgálata szempontjá-
ból nem közömbös az sem, hogy milyen szláv (horvát, szerb) környezetben 
él az ottani magyarság. S őt tekintetbe kell vennünk a volt szerémségi né-
metek szokásait is, amelyet Grünn H. révén eléggé jól ismerünk. 

A szokások kétségkívül archaikus jelleg űek. Ennek egyik példája, hogy 
Ádám-Éva napján a gazdasszonyt suprikáló pásztor, a karácsonyi szal-
mával beköszöntő  gazda az állatok hangját is utánozza (Satrinca). 

Figyelmet érdemel a fehér lepd ővel letakart, gyermekeket imádkoztató 
és megajándékozó Luca, Luca-néni. Úgy t űnik, hogy ez a megelevenített 

Bori I., Szerémi György. Híd, 1972. 6. sz. 807-822. 1. 
Gunda B., The Science of Ethnography and Folklore. In: T. Erdey—Gruz—I. 
Tiencšényi-Waldapfel, Science in Hungary, Budapest. 1965. 199. 1. ,  

74 



4) 

 

 

 

 

 

 

mithikus alak a magyar népterület nyugati részén bukkan fel. Ismeretes a 
Csallóközben, Nyitra környékén, de nem valószín ű, hogy végsősoron a 
szlovák, morva, cseh Perchták felé mutat a kapcsolatuk 4). Hasonló Lucák 
járnak a mosoni Horvátkimlén 5). Erről a faluról azonban tudnunk kell, hogy 
a múlt század közepén _még horvát falu 6). Fehér lepedőbe burkolt Lucát 
mutat be -- minden kommentár nélkül -- egy fényképen Dömötör T. 
Csömörről7), de ez a falu Fényes E. szerint szlovák-német falus). Jellegzetes 
fehér lepedős Luca ismeretes a magyarországi szlovéneknél (Zala megye). 
„Luca nap előtt -- írja Gönczi -F. -- egy jelképezett Luca jár kísér őjével. 
Az illető  s kísérője női személy. Mind a ketten fehér leped őbe burkolódznak, 
fejüket elkendőzik s rá tollcsomóból készített szarvakat helyeznek. Azután 
a Luca kezébe tányért vesz, melyre villát s disznószemeket rak és útnak 
indul kísérőjével. Befordul egyes házakhoz s a szobákba ezekkel a szavakkal 
toppan be: „Boga moli! Boga moli!" (Imádkozzál!) Erre a szobában lév ő  
gyerekek letérdelve hangosan imádkoznak. A dacoskodó gyermeket a Luca 
azzal ijesztgeti, hogy ollóval kiszúrja a szemét 9)." Mindezek a Lucák alak-
jukkal, tevékenységükkel szoros kapcsolatban állanak a horvát, szlovén és 
osztrákterületek hasonló Luca-napi alakjaival, amelyekr ől elsősorban Kretzen-
bacher L. és Kuret N. nyújtott mélyreható analízist 10). A Luca-napi szokások 
kérdése azonban eléggé bonyolult. A fehér leples Lucák más téli ünnepeken 
megjelenő  mithologikus alakok rokonai. Mindenesetre a Luca-napi szokások 
kutatása igen nehéz feladat elé állítja a folkloristát. A kérdés bonyolultságát 
jellemzi Weber-Kellermann I. véleménye, aki Hanika J. nyomán feltételezi, 
hogy egészen nyilvánvalóan létezik egy magyar-szlovák Luca-terület, amely 
kisugárzik Burgenland területére is, s talán a Földközi-tenger vidékér ől nyo-
mult be. Ennek a szokásterületnek a földrajzi kiterjedését és kultúrtörténeti 
mélységét még lépésenként kell felmérniXl). A fehér leped ős, gyerekeket 
ajándékozó és büntet ő  Lucával kapcsolatban ne felejtkezzünk el Katona 
Lajos véleményéről, aki már 1895-ben azt írta, hogy „Luca napján egy le-
pedőbe burkolt, seprűvel fegyverkezett alak jár körül a falvakban, ijesztgetve 
a gyermeket s a nőcselédséget ... Legközelebbi rokona a délnémet (kivált 
az alpesi tartományokban honos) Perhta ...., akinek a neve eredetileg szintén 

Ilyen kapcsolatról nyilatkozik Ujváry Z., Lucaasszonyok Csallóközben és Nyitra vi-
dékén. Ethnographia, LXXXV. Budapest, 1964. 451-453. 1. - A külföldi irodalomban 
is említett Luca-napi „tót asszonyok" alakja nincs tisztázva. Nem valószín ű, hogy a 
Luca-napi alakok itt tárgyalt csoportjába közvetlenül hozzátartoznak az abaúji (Aba-
újvár) szitabolondok. Ezek öltözete fehér leped ő, az arcuk belisztezett. A szitabolond 
karjait vízszintesen kitartja és sepr űt köt rá. A fejére szitát borít. Csulák M., Luca-nap 
Abaújváron. Bodgál F. (szerk.), Borsod megye népi hagyományai. Néprajzi gyűjtők 
és szakkörök válogatott anyaga. Miskolc, 1966. 359. 1. 
-Dömötör T., Magyar népszokások. Budapest, 1972. 45. 1. 
Fényes . E., Magyarország geographiai szótára, II., k. Pest, 1851. 198. 1. 
Dömötör T., Naptári ünnepek -- népi színjátszás. Budapest, 1964. 200. 1. 
Fényes E., i. m. 228. 1. 
Gönczi F., A zalamegyei vendek. Kaposvár, 1914. 61. 1. - Azonos szokást ír le Kuret 
N. a szomszédos jugoszláviai szlovén területről. Kuret N., Praznično leto Slovencev, 
IV. k. Celje, 1970. 47. 1. 
Kretzenbacher L., Santa Lucia und die Lutzelfrau. Volksglaube und Hochreligion im 
Spannungfeld Mittel- und Südosteuropa. München, 1959., Kuret N., Die Mittwinterfrau 
der Slowenen (Pehtra baba und Torka). Alpes Orientales, V. k. Ljubljana, 1969. 
209-239. 1., Kuret N., Praznično leto Slovencev, IV. k. Celje, 1970. 43-56. 1. 
Weber-Kellerxnarin I., Der Luzienstuhl im deutschen und ungrarischen Volks-
glauben. Hessiche Blcitter• für Volkskunde. Bd. 49-50 (Textteil). 1958. 309. 1. 
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fénylőt, ragyogót jelent, tehát ugyanazt, amit Lucial 2)". A szerémségi Luca 
asszonyok arra figyelmeztetnek, hogy alakjukkal behatóan kell foglalkozni, 
mert szerves tartozékai egy magyar-s zlovén-horvát-délnémet szokáskomplex-
umnak. 

Igen változatos ,és még funkcionáló szokás a szerémségi magyarságnál 
a Luca napján ültetett búza s az azzal kapcsolatos rítus. A folklore irodalom 
a szokást Adonis-kert néven ismeri. A szokásról magyar vonatkozásban 
Dömötör S. nyújtott tanulságos képet 13) s mellőzve az egyéb irodalmat 
— Kuret N. a szlovén szokásokat foglalta össze, utalva az Adonis-kert 
horvát előfordulására isl4). A szokás végső  soron a szemita Közel-Keletre, 
esetleg Indiába (i. e. harmadik évezred) vezethet ő  vissza s a homöopatikus 
vagy sympathetikus mágia körébe tartozik: amikor a család n ői tagja a tá-
nyérba elültetett búzával a gabona növését utánozza s ezzel jó termést remél. 
A 'karácsonyi asztalra helyezett zöldül ő  búza „szentelménnyé" lesz s a jó-
szágnak, baromfinak adva el ősegíti azok egészségét, szaporodását. Ma a 
magvetés a férfi munkakörébe tartozik. Búzát asszony sohasem vet. A Luca-
búza ültetését mégis a nő  végzi. Ebben az esetben a mágia területén még 
megőrződött a nő  ősi földművelő  tevékenysége. 

A háromkirályók csillagos énekmondása nyilvánvalóan sejteti, hogy 
további kutatással a Szerémségben még értékes változatok lennének gy űjt-
hetők. A közölt szöveg egyes sorai 'dunántúli, gombosi, bajai változatokra 
emlékeztetnekls). -A háromkirály járást Viski K. a betlehemezéshez viszo-
nyítva fiatalabbnak tartja. A betlehemezésb ől való kiválásának a múltja nem 
lehet nagy 16). A kérdés azonban elég problematikus, mert a háromkirályok 
járásáról már 1540-b ől van tudomásunk. Héderváry L őrinc említi Somogyból 
írt levelében: „Osztán az csillagéneket, ha megvagyon kgdnek, küldd alá, 
ha több éneket szerezhetsz, azért is légy érte, mert jó gyermekem vagyon 
itt egy, jó szava vagyon, kit ha meg nem oltalmazhatok, felküldöm kegyel-
mednek1-7)". Tanulságos lenne a háromkirály járást monografikusan fel-
dolgozni. 

Nem folytatom tovább ! A karácsonyi asztallal, vessz őhordással, supri-
kálással kapcsolatos problémák lényegét a kutató megtalálja Róheim G., 
Bálint S., Dömötör T., Cs. Pócs É. és Manga J. munkáiban 1- 8). A fenti néhány 

Katona L., Luca. Pallas Lexikon, XI. k. Budapest, 1895. 702. 1. Katona L.-nak ez 
a tömör összefoglalása eddig elkerülte a kutatók figyelmét. 
Dömötör S., Adalékok népszokásaink ismeretéhez (karácsonyi asztal és Ádonis-kert). 
Ethnographia, LXX. Budapest, 1959, 345-358. 1. 
Kuret N., Die Adonisgartlein Sloweniens. In: Alpes Orientales, II. (Volkskunde im 
Ostalpenraum.) Gráz, 1961. 49-59. 1. 
Kerényi Gy., Jeles napok. A magyar népzene tára, II. k. Budapest. 1953. 37-60. 1. 
Viski K., Drámai hagyományok. A Magyarság Néprajza, III. k. Budapest, 1943. (II. 
kiad.) 307. 1. 
Bálint S., Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza. Budapest, 1938. 159. 1. 
Róheim G., Adalékok a magyar néphithez, II. Budapest, 1920., Bálint S., Népünk 
ünnepei. Az egyházi év néprajza. Budapest, 1938., Dömötör T. idézett munkái, Cs. 
Pócs É., A karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal " hiedelemköre. Néprajzi Közle-
mények, X. k. 3-4. sz. Budapest, 1965., Manga J.,-Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. 
Budapest, 1968. — A karácsonyi asztalra kerül ő  kalácsokról 1.: Milutinović  V., Ob-
redna peciva u Vojvodini. Glasnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i 
umetnosti, XVI—XVIII. k. (1967-1969), 125-158. 1. Sok hasznos szempont olvas-
ható a kalácsok kultikus jelentőségéről Dömötör S. tanulmányában. (Lakodalmi kalácsaink 
néprajzához. Néprajzi Értesítő, XLI. Budapest, 1959. 303-322. 1.). A vajdasági magyar 
lakodalmi kalácsokról Milutinović  V. is ír. 
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rövid elemző  megjegyzés talán bizonyítja, hogy a szerémségi ünnepi szokások 
kutatása mennyire fontos nemcsak a magyar, hanem a közép-európai-balkáni 
folklore számára is. A Szerémség a magyar népszokások él ő  folklore archí-
vuma, amelynek további tanulmányozása igen gazdag eredménnyel járna. 

Gunda Béla 
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4. JELES NAPOK ÉS ÜNNEPI SZOKÁSOK 
MARADVÁNYAI ÉSZAK-BÁNÁTBAN 

(Beszámoló egy felderít ő  jellegű  gyűjtésről) 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Kálmány Lajos nyomdokain haladva, 1972 nyarán Tóth Ferenc asszisz-
tenssel felderít ő  jellegű  gyűjtést végeztünk Észak-Bánát' három községében: 
Padén (rövidítése: P.), Szajánban (röv.: Sz.) és Verbicán (röv.: V., Kál-
mánynál: Egyházaskér). Els őrendű  célunk a dalok, balladák és mesék gyűjtése 
volt, különösen az első  két műfajból sikerült sokat összeszednünkl). Csak 
úgy mellékesen a szokásokra is rákérdeztünk, némi eredménnyel, de ez a 
munkánk még csak a kezdeteknél tart. Els ősorban is a családi és az ünnepi 
szokásokat sikerült valamelyest megismernünk; de néhány bált és egyetlen 
lakodalmat kivéve, mindig csak rákérdezéssel, vagyis személyes jelenlét és 
megfigyelés nélkül gyűjtöttünk, a hiányok és a hibalehet őségek tehát több-
szörösek. így e dolgozat is el őzetes tájékoztatás csupán, mely a HITK 
szokás-központú különszáma (Vö. HITK 19-20. szám, 1974. VI. évf.) 
kedvéért íródott és a további tennivalókra való biztatás legalább olyan fontos 
része, minta végzett munkáról szóló beszámoló. (Szent Iván napjára vonatkozó 
gyűjtésünket Dömötör Tekla e szám külön tanulmányában dolgozza fel.) 

A címben feltüntetett témakörben és területen — f őként ha mindkett őt 
szélesebb értelemben vesszük -- már eddig is történtek szórványos gy űjtések. 
Az időben és térben legtávolabb es ő  párhuzamokról Schram Ferenc ugyan 
csak e számban közölt dolgozata tájékoztat. Közelebbi és b ővebb adatokkal 
szolgál Kálmány Lajos gazdag, de a szokásokat tekintve korántsem mindenre 
kiterjedő  gyűjtése: ő  a Luca-széket és az aprószenteket helymegjelölés nélkül 
az egész Temesközben általánosnak mondja, egyes elejtett megjegyzéseib ől 
hasonlót sejthetünk a kántálásról is; szép betlehemezést közöl Verbicáról, 
farsangi hamvazást és májusfát Szajánból stb 2). Ezeknél természetesen jóval 

1972. évi gyűjtésünkből eddig két fontosabb közlés jelent meg: 1.) Katona Imre: 
Észak-bánáti betyárballadák — A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 
15. sz. V. évf. (1973.), jún. 15-42. old.; 2.) Tóth Ferenc: A halálra táncoltatott lány 
ballada továbbélése Észak-Bánátban — idézett szám 43-57. old. 
Kálmány Lajos két legfontosabb művét aknáztuk ki, nevezetesen Koszorúk az Alföld 
vad virágaiból, I. köt. Pécskáról való. Arad, 1877.; II. köt. Elegyes. Arad, 1878.; Szeged 
népe, I. köt. Ős Szeged népköltése, Arad, 1881.; II. köt. Temesköz népköltése, Arad, 
1882.; III. köt. Szeged vidéke népköltése, Szeged, 1891. Az egyes kötetek közül külö-
nösen fontos a Koszorúk II. és a Szeged népe II—III. kötete; esetenként pontos oldal-
számokkal hivatkozunk rájuk. 
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több szokásközlése is van, de szinte valamennyi adata távolabb fekv ő  hely-. 
ségekből (Battonya, Pécska, Szeged, Sz őreg, Tápé, Törökbecse) való. Kál-
mánynak a három észak-bánáti községb ől való szokásgyűjtése az általa ugyan-
itt feljegyzett dalokhoz, balladákhoz és mesékhez képest éppúgy szegényes, 
mint a mi gyűjtésünk is; ezen a téren tehát több tennivalót hagyott az utókorra, 
mint egyébként, és a hiányokat dolgozatunk is csak részben pótolja. Kálmány 
nagy érdeme, hogy els őnek mutatott rá a viszonylag gazdag szokáshagyo-
mányra és az újabban gyűjtötteknél teljesebb és régiesebb szövegeket is 
közöl. Három községünkben még ő  sem minden szokásra figyelt azonban 
fel, és leírésai többnyire vázlatosak maradtak. 

Az adósságok törlesztését els őnek Bóna Júlia kezdte el: ő  főként Zen-
táról és Kishomokról közöl hiedelem- és szokásleírásokat (pl. farsangi tuskó-
húzás, húsvéti locsolkodás, pünkösdölés, betlehemezés stb.), gy űjtései részben 
Szlavóniára is kiterjednek 3). Penavin Olga és tanítványai, valamint Ujváry 
Zoltán a székely betlehemezés közlésével tettek hasznos szolgálatot, bizo-
nyára még több közöletlen anyaguk is van 4). Jó összehasonlitási alapot fognak 
nyújtani Bálint Sándor Szeged 5), valamint Dömötör Tekla Temesvár kör-
nyéki magyar szokásgyűjtései, közzétételüket sürgetve várjuk 6). Burány 
Béla legutóbb megkezdett szokásgy űjtései eddigi munkásságához méltó 
gazdag eredménnyel fognak záródni. 

Addig is, míg e hézagpótló közlések megjelennek, tájékozódó jelleg ű  
gyűjtésünk eredményeit mi is közreadjuk. Már ebb ől is kiderül, hogy a 
magyar népszokások legismertebb rétege Észak-Bánátban is megtalálható, 
de teljes mértékben mutatja a kopás és a keveredés minden jellemz ő  fázisát, 
továbbá a nemzetiségi kölcsönhatásokat is. (A nemzetközi összehasonlítás 
ezúttal nem volt célunk). Néhány jellemz ő  elbeszélést is közlünk, melyek a 
szokásokról vallott felfogás változásának tanújelei. Néhány szokásmozzanatról 
sejthető, hogy helyi fejlemény lehet (pl. a szoba földjének farsangi tuskóval 
való „felszántása", a fonóbeli gólya megjelenése a karácsonyi kántálás idején 
stb.), esetleg nemzetiségi hatás. Érdekes a férfiak viszonylag hangsúlyosabb 
szerepe (pl. András napján ők is böjtöltek, farsang és pünkösd idején is a 
szokásosnál több a szerepük?). 

Néphagyományok — A Hung. Int. Tud. Közl. 7. sz. III. évf. (1971. jún.), 91-101. old. 
Botka József—Matijevics Lajos—Penavin Olga: Székelykevei betlehemes játék (Bu-
kovinai hagyomány) — A Hung. Int. Tud. Közl. 3. sz. II. évf. (1970. júl.), 107-120. 
old. — Ujváry Zoltán: Népdalok és balladák egy al-dunai székely közösségb ől. Debre-
cen, 1968. 
Bálint Sándor rendkívül kiterjedt munkásságából itt csak a bennünket területilég és 
tartalmilag legközelebbről érdeklő  tanulmányra hivatkozunk, - mely Szaján címmel 
jelent meg — A Hung. Int. Tud. Közl. 3. sz. II. évf. (1970. júl.), 88-92. 'old.-án. 
Ugyanitt további jegyzetek, könyvészeti adatok. 

s) Az e szánunkban párhuzamosan közölt tanulmány már hasznosítja az ötvösi (Románia) 
magyar szokásgyűjtést. 

7) A szokások összefoglaló ismertetésében a következ ő  alapvető  munkákra támaszkodtam: 
Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Bp. 1964.; ugyanő : Magyar nép-
szokások. (Bp.), 1972.; továbbá Dömötör Tekla — Katona Imre — Ortutay Gyula —  
— Voigt Vilmos: A magyar népköltészet. 2. kiad. Bp. 1969. (Ebben különösen a Dő-
mötör T. által írt szokás-fejezet: 283-298. old.) Egyházi vonatkozásokban irányadó 
Bálint Sándor: Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza, Bp. (1938.) c. műve. 
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AZ ADATKÖZLŐK 

A három községben 7 adatközlő  volt segítségünkre (a Szent Iván napjával 
kapcsolatos adatokat mindvégig következetesen mell őzzük), mégpedig a 
következők: 

Padé: Pintér Etel 72 éves, Sz őke István 85 é., Urbán Ferenc 72 é. 
Szaján: Bezdány Erzsébet 64 é., Mészáros Teréz 89 é., Sípos Er-

zsébet 74 é. 
Verbica: Pópity Pálné Ambrus Mária 68. é. 

(Itt mindjárt egy hibalehet őségre hívom fel a figyelmet, melyet mi sem ke 
rültünk el: Jugoszláviában a férjük vezetéknevét és saját keresztnevüket 
adják meg az asszonyok, holott mindkét házastárs teljes neve szükséges!) 
A 7 főből mindössze 2 férd volt; az átlagos életkor 73 év, tehát a visszaem-
lékezések kb. az 1914-es háborúig terjednek. Közl őink különböző  érdeklődésű  
és emlékezetű  emberek, személyes megfigyelések híján az ő  tapasztalataikra 
voltunk utalva. E mégoly kiváló memóriájú adatközl ők sem pótolhatták 
azonban a közvetlen megfigyelést, egyiküknél pedig az emlékezetkiesés 
okozott némi zavart. Mindenképpen köszönettel tartozunk nekik értékes 
segítségükért. 

A KÖZSÉGEK RÉSZESEDÉSE A SZOKÁSHAGYOMÁNYBÓL 

A mintegy 30-féle megkérdezett szokásból összesen 26-ra vonatkozólag 
kaptunk rövidebb-hosszabb válaszokat. Az egyes községek „részesedése" 
a következő : 

Padén ismertek 13-féle szokást 
Szajánban 17-félét 
Verbicán 13-félét 

Az egyes helységek közötti számbeli különbség nem nagy, inkább a gyűjtés 
kisebb vagy nagyobb alaposságának az eredménye; mindenesetre a szokás-
hagyományokban leggazdagabb Szajánban kaptunk legrészletesebb vála-
szokat is. 

A 26 szokásból 6-ot mindhárom, 5-öt két, 15-öt pedig csak egy-egy 
községben ismertek; a „népszer űségi" táblázat sok szempontból jellemz ő  
ugyan, de itt a gyűjtési hiányokkal (pl. valószínű, hogy az újév-köszöntés, 
a betlehemezés stb. mindenütt ismert, csak mi nem kérdeztük vagy közl őink 
nem tudták) is számolni kell; más esetben pedig magát a szokást ismerhették 
ugyan, de annak minden részletére (pl. a farsang sokféle mozzanatára stb.) 
már nem emléleztek. 

mindhárom községben ismerték: farsang általában (P., Sz., V.) 
húsvéti locsolkodás (P. Sz., V.) 
Luca széke (P., Sz., V.) 
karácsonyi kántálás (P., Sz., V.) 
aprószentek (P., Sz., V.) 
háromkirályok (P., Sz,, V.) 
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két-két községben ismerték: 	újév-köszöntés {P., Sz.) 
farsangi tuskóhúzás (P., V.) 
április 1. (P., Sz.) 
Luca-napi szerelmi varázslat (P., V.) 
betlehemezés (P., V.) 

egy-egy községben ismerték: 	farsangtemetés (Sz.) 
farsangi álarcosbál (P.) 
farsangi hamvazás (V.) 
nagyszombati féregűzés (Sz.) 
húsvéti fogócskázás (V.) 
Szent György-nap (Sz.) 
pünkösdölés (Sz.) 
májusfa (P.) 
András-napi böjt (Sz.) 
névnapi köszöntés (Sz.) 
Luca-búza (Sz.) 
Luca-napi varázslatok (Sz.) 
lucázás (Sz.) 
karácsonyi gólya (V.) 
karácsonyfa (V.) 

E táblázat remélhet őleg sokat fog még módosulni, s őt néhány kiegészítő  
megjegyzést máris tehetünk: 1. a környékre Szajánból jártak betlehemezni, 
de ott egyelőre nem akadtunk nyomára, s őt Kálmány is csak Verbicáról 
közöl szöveget; 2. Szajánban rövid részletet hallottunk a hajdani pünkösdö-
lőből, Kálmány szép változatot közöl a közeli Pécskáról; 3. a farsangi ham-
vazást Verbicán gyűjtöttük, Kálmány viszont Szajánban; 4. a májusfáról 
Padén hallottunk, Kálmány pedig Szajánban. (A gy űjtések tehát bizonyos 
mértékig kiegészítik egymást). Kálmány óta mindmáig a Luca széke, a 
kántálás és az aprószentek a legtöbbször emlegetett (bár ma már alig gyako-
rolt) szokások közé tartoznak, Bóna Júlia gy űjtése arra vall, hogy a farsangi 
tuskóhúzás, a húsvéti locsolkodás, a pünkösdölés és a betlehemezés is köz-
ismert lehetett. Joggal tételezhetjük fel, hogy amely szokás csak egyetlen 
községben is kimutatható, majdnem biztosan megvan az másutt is, csak 
össze kell gyűjtenünk! 

A SZOKÁSHAGYOMÁNY SZERKEZETE, ÖSSZETÉTELE 

Az időben egymást követő  és területileg-tematikailag egymást némileg 
ki is egészítő  gyűjtések összesítése eléggé egységes szokásrendre vall; érdemes 
naptári időrendben egy táblázatot összeállítani, mely a miénk mellett Kálmány 
gyűjtéseit is tartalmazza (az ő  gyűjtőhelyei kettős zárójelben) : 

újév-köszöntés (P., Sz.) 
farsang ált. (P., Sz., V.) 

farsangtemetés-kolompolás ,(Sz.) 
farsangi álarcosbál-maszkabál (P.) 
farsangi tuskóhúzás (P., V.) 
farsangi hamvazás ((Sz.)), (V.) 
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nagyszombati féregűzés (Sz.) 
húsvét ált. (P., Sz., V.) 

húsvéti fogócskázás-cicázás (V.) 
húsvéti locsolkódás (P., Sz., V.) 

április 1. (P., Sz.) 
Szent György-nap (Sz.) 
pünkösdölés ((P.)), (Sz.) 
májusfa (P.), . ((Sz.)) 
Szent Iván napja (P., Sz., V.) 
András-nap (Sz.) 
névnapi köszöntés ált. (Sz.) 
Luca ált. (P., Sz., V.) 

Luca-napi varázslás (Sz.) 
Luca-napi szerelmi varázslat (P., V.) 
lucázás (Sz.) 
Luca-búza (Sz.) 
Luca-széke (P., Sz., V.), ((P., Sz., V.)) 

betlehemezés (P., V.), ((P., V.)) 
karácsonyi kántálás-kóringyálás (P., Sz., V.) ((P., Sz., V.)) 
karácsonyi gólyák (maricák) (V.) 
karácsonyfa (V.) 
aprószentek-ódoricsolás (P., Sz., V.), ((P., Sz., V.)) 
háromkirályok (P., Sz., V.), ((P., Sz., V.)) 

Összesített szokásjegyzékünk els ő  tekintetre is nyugtalanító hiányérzetet 
kelthet: azt senki nem várja ugyan, hogy a göcseji-székely regölés, a palóc 
kiszézés vagy villőzés és hasonló más táji szokások vidékünkön is el őkerül-
jenek, sőt még az elsősorban a Dunántúlra jellemz ő  Balázs-járásról is le 
lehetne mondani, de az a legkevésbé sem megnyugtató, hogy a rokon Gergely-
járás a közeli Csanádapácán el őfordul (épp Kálmány gyűjtötte), itt viszont 
nem! A karácsony körüli szálláskeresés (másként szentcsaládjárás) a szintén 
közeli Tápén (Csongrád m.) ismert, de falvainkban még nem került el ő . 
Mivel a három község lakosságának túlnyomó többsége katolikus, további 
egyházi eredetű, itt általa szentesített szokások is lappanghatnak (húsvéti 
határjárás, zöld ág-hordás, esetleg komatál küldése stb.); az érdemi gy űjtés 
igazán csak most kezd ődik, ha ugyan egyáltalán nem kés ő ! 

A Magyar Népzene Tóra II., Jeles napok c. kötetes) az aratást is az ünnepi 
szokások körébe sorolja, mi azonban a gazdasági szokások között tárgyaljuk, 
melyek a családi szokásokkal együtt külön dolgozat témái lehetnek. Ez alka-
lommal csak az ünnepi szokásokat és a jeles napokat vesszük sorra. 

ÚJÉV-KÖSZÖNTÉS 

Az évkezdet csak nagyon sokára rögzült január 1-éhez, mindenesetre 
a 16. századtól már ezt vehetjük indulásnak, amikor is ajándékot osztanak, 
időt jósolnak, kellemes ünnepet kívánnak stb. Az énekelt-verses köszönt őket 
varázsos erejűeknek vélték valaha és abban is hittek, hogy ami jan. 1-én 

8) Szerk. Bartók Béla 	Kodály Zoltán. Sajtó alá rend. Kerényi Gy őrgy. Bp. 1953. 
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történik, az év folyamán újra és újra megismétl ődik, ezért bőven ettek-ittak, 
és egymásnak minden jót kívántak. 

Kálmány Szőregről közöl egy különben általánosan ismert (Új esztend ő, 
vígság-szerző  ... kezdetű) éneket9), mi azonban már csák mondókákat 
találtunk: Padén és Szajánban iskolás korú fiúk-lányok kisebb csoportjai 
járták az ismerős házakat és prózában vagy versben köszöntöttek: 

Boldog új évet! 
Az egész családnak egészséget! (P.) 

A sarokba állok, 
Onnan kiabálok: 
Boldog új évet kívánok! (Sz.) 

Boldog új évet kívánunk 
Az egész házi családnak: 
Erővel, egészséggel, 
Léleküdvösséggel. 
Adjon Isten füvet, fát, 
Tele pincét, kamrát; 
Örömet a háznak, 
Boldogságot a háznak 
Ebben az új évben! (P.) 

Szövegeink a magyar nyelvterület nagy részén ismertek; némi kopás, vegyülés 
észlelhető  rajtuk. (Hasonló köszönt őket más télközépi ünnepen is mondtak). 
Az 1. és a 3. sz. szövegünk csoportos, a 2. pedig egyéni el őadásra vall. A 
gyerekek pénzt, kalácsot és cukrot kaptak jutalmul. (A feln őttek is köszön-
töttek korábban, őket borral kínálták; szövegeiket még nem ismerjük.) 

FARSANG 	• 

A farsangozás valószínűleg a középkorban honosodott meg Magyar-
országon, maga a szó . német, a maskarázás kifejezés pedig olasz eredet ű . 
Sok-sok érdekes és zajos mozzanata van, melyek id őben és térben nagyon 
eltérhetnek s ráadásul cserél ődnek is (egymással vagy pl. a fonóbeli szoká-
sokkal, stb.). A farsang fő  eleme az álarcos-jelmezes felvonulás, a bál és a 
farsang eltemetése: búcsúztatása. Magyar viszonylatban a kisebb csoportokban 
történő  tréfás felvonulások és általában a humoros elemék kerültek el őtérbe: 
'különösen kedveltek a különféle állatalakoskodások, továbbá a tuskóhúzás, 
a hamvazás, a farsangtemetés és a bál. Mindezek Észak-Bánátban is meg-
találhatók, itt e szokáselemek azonban meglehet ősen összekeveredtek és 
majdnem minden 'szokásmozzanat a farsang végére tolódott, a gólyás állat-
alakoskodás pedig karácsony elé került át. 

Maszkabál. A farsangot három napos (vasárnap-hétfő-kedd) bálsorozat 
zárta; helyenként külön lehetett a házasok, ill. az  asszonyok bálja; erre vo-
natkozólag vidékünkön már nem kaptunk pontos választ, további gy űjtések 

9) Szeged népe, III. köt. 141. old. 
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szükségesek. Padén utóbb főként a férfiak tettek álarcot és papírsüveget, 
de rendszerint a párjukkal érkeztek; az álarc és a jelmez egyetlen alkalomra 
szólt. Igyekeztek ugyan titkolni kilétüket, de az volt a szokás, hogy már 
tánc közben letépték egymásról az álarcokat és jót nevettek a leleplezésen. 
Verbicán is három napos bállal zárták a farsangot. Kedden este a házasuló 
legények egy tőkét tettek a bálterem közepére, körülállták, a cigány rázen-
dített és a legények körben 'táncoltak, rugdosták a tuskót. Itt utcai tuskó-
húzás már nem volt, a lányokat sem szégyenítették meg, ellenben a farsangból 
kimaradt legények önként vállalták ezt a tréfás szokást. (Nem nehéz ráismerni 
a tuskóhúzás és , a farsangtemetés összeolvadására. Mindenesetre a farsangi 
bálok még pontosabb ismeretére lenne szükség). 

Farsangtemetés, kolompolás. ügy látszik, falvainkban a hamvazó szerda 
vált időközben a farsang csúcspontjává, holott az amúgyis tilalmas napok 
közül talán épp ez volt a legszigorúbban tiltott. A szajániak szerint tiltva 
volt már mindenféle zené, ellenben kolomppal és cseng ővel lehetett temetni 
a farsangot. (Nem téltemetés ez, mint többen gondolnák, hanem a vidámság 
búcsúztatása a kényszerűen fogadott nagyböjt els ő  napján. Mindkét nembeli 
házasok és hajadonok még egyszer maszkának öltöztek, f őként a kendőt és 
a sapkát használták fel, és legtöbben arcukat is bekormozták, hogy senki 
ne ismerjen rájuk. A menetben többféle típus volt (cigányasszony, koldús 
stb.), utóbb már ún. magyar ruhás párok is. Egy kocsira hordót tettek, mellé 
seprőt; többen kolomppal, cseng ővel csaptak éktelen zajt. E menet a farsangot 
temette, a járókelőkkel tréfás szócsaták alakultak ki és akit csak elkaphattak, 
bekormozták. A menet nagyobb házakhoz néha be is ment, de látogatóba 
inkább egyesével, párjával vagy kisebb csoportokban érkeztek, és bent 
étellel-itallal kínáltak mindenkit. (E szokás részben már a hamvazással 
azonos). 

Farsangi hamvazás. Verbicán is megvolt a három báli nap, de a szerdai 
hamvazkodás vált a legfontosabbá. Egy legény leped őbe burkolódzott, fején 
papírból készült püspöksüveg volt; cip őpasztás dobozban vitt hamut vagy 
kormot és ezzel kente be az emberei által elfogott és elébe vitt járókel őket. 
(Elsősorban a nagylányokra pályáztak). Egy papi figura kukoricaszárból 
készített keresztet vitt el őtte, négy másik pedig karóra feszített pokrócot 
tartott föléje, vagyis ünnepi körmenetet utánoztak. Ha valaki önként engedte 
a hamvazást vagy kormozást, az csak keresztet kapott a homlokára, egyé-
ként egész arcát bekenték. A mulatság szinte egész nap tartott, a kíséret tagjai 
be-beugrottak a házakhoz, Kálmány szerint Szajánban hamus k űvel dör-
zsölték meg a háziak homlokát"), közben tojást kolbászt stb. csentek el. 
Este felé kocsmában kötöttek ki, kolbászos rántottát ettek, bort ittak rá, 
utoljára mulattak még egyet. 

Farsangi tuskóhúzás. Említettem, hogy Verbicán a tuskónak csak far-
sangzáró legénybálon volt szerepe, Padén viszont a farsangból kimaradt, 
tehát a meg nem házasodott legények húzták láncon egy tuskót és megszé-
gyenítették a lányokat. E szokás, közl őink szerint, hamvazószerdára esett. 
Itt a tuskó könnyű  volt és nem nagy, hogy a szobában is mozoghassanak vele). 
(E napon volt ugyanis faluszerte a mázolás). A legények felkeresték a lányos 
házakat, 2 legény vontatta, a 3. pedig nyomta a tuskót, valósággal felszán-
tották a szoba földjét. A tiltakozó, ellenálló leányokat és asszonyokat ráadásul 

10) Szeged népe, II köt. 209. old. 
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még be is kormozták. Ahol nem engedték be őket, a kapu tetején ugrottak 
be és belülről nyitották ki. (E szokás azért is érdemel fokozott figyelmet, 
mert némiképp a jelképes szántáshoz hasonlít, amellyel különben összefüg-
gésbe is hozták). A három községben egyetlen mondókát sem sikerült fel-
jegyeznünk, holott Zentán, Kishomokon, s őt még Szegeden is rigmusba 
csúfolkodtak"). 

Nem kérdeztünk rá a nagypénteki szokásokra, így azokról most nem 
eshet szó. 

NAGYSZOMBATI FÉREGŰZÉS 

A magyar nyelvterület jelentős részén főként a katolikusok -- ismerik 
a nagyszombati féregűzést: amikor újra megszólalnak a harangok, éktelen 
zajt csapva futják körül a házat és mondókával kergetik el a káros él ősködőket. 
Szajánban csengőt rázva szaladták körül a házat és e szinte mindenütt ismert 
és majdnem szó szerint egyez ő  szöveget kiáltozták : 

Kígyók, békák szaladjatok, 
(Mer) megszólatak a harangok! 

Utána sonkalével öntötték körül a fal tövét, mert a régi öregek hite szerint 
így a béka nem lapul meg a ház tövében. (Bácskában 1 veder vizet loccsan-
tottak a háztet őre tűz ellen)12). A házfal vagy a gyümölcsfák aljának elsöp-
résére Szajánban már nem emlékeztek, pedig ez is széles körben volt ismert 13). 
Valamennyi szokáselem (zaj, öntözés, kiáltozás) voltaképpen a gonosz el-
ijesztését szolgálja. Szajánban emlegették még a férgek elóvasásának mondó-
káját is, de a szöveget már senki nem tudta, valószín űleg a számok visszafelé-
mondásának szokásáról lehet szó. 

HÚSVÉT 

A tavasz legfontosabb ünnepe, .több összetev őből áll .és egyes részei 
mintegy önálló szokásokként éltek. Az egyház a húsvétot meglehet ősen át-
értelmezte, pedig a két legfontosabb szokás: az öntözés és a tojásfestés bi-
zonyosan kereszténység el őtti eredetű . Festett tojásokat pl. már népvándor-
láskori sírokban is találtak régészeink, maga a tojás pedig szinte egész Eurá-
zsiában a termékenység jelképe. Az öntözés sokféle más szokásban is meg-
található mint az elhárítás, a serkentés stb. el ősegítője, de a kereszténység 
a keresztelés szertartásával hozta kapcsolatba, mely egyben lelki újjászületést 
jelent. Régibb formája a vízbemerítés volt, ezt tartotta meg a középkori 
húsvét is : vízbevet ő, ill. vízbehányó hétfő  (vagy kedd) elnevezésben. A régi 
húsvéti öntözés közelebb állt ehhez a vízbemerítéshez, mint a mostani szagos-
vízzel való locsolkodás. 

Vö. Bóna J., Néphagyományok c. műve 91-92. old. és Kálmány L. Szeged népe, I. 
köt. 104. old. 
Bálint S., Népünk ünnepei 107-8. old. 
Kálmány L. Szeged népe, I. köt. 104. old. (szegedi adat) és u đ . Szeged népe, II. köt. 
209. old. (Temesközben általánosnak mondja). 
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Húsvéti locsolkodás. Az egész magyar nyelvterületen, így e három köz-
ségben is nagy kedvvel gyakorolják a legények a húsvét hétfői öntözést. 
Korábban csoportosan járták a lányosházakat, Padén a parasztok dudaszóval 
és cigányzenével, az iparoslegények pedig hintón; ők is fogadtak zenészeket. 
A legényeken jácint vagy rozmaring díszlett; mást nem is vittek, hiszen 
a vödröt a háznál „szerezték be": egy lányra 5-6 vödör vizet is rázúdítottak: 
„Egészségedre váljék!" --, mondták, de bizony sok lány meg is betegedett. 
Húsvéti sonkát és valamilyen italt kaptak a háziaktól, hogy még hangosabban 
és duhajabbul menjenek tovább. Szajánban is hasonlóképpen zajlott le a 
„szertartás": 3-4 legény fogta és tartotta „keresztvíz" alá a védekez ő  lá-
nyokat, míg egy valaki öntözte őket; a csoportbeli legények egymást váltották, 
senki nem maradhatott ki e mulatságból. Verbicán is legalább egy szál cigány 
húzta, miközben a legénybanda a „hadm űvelethez" felvonult. Mivel több 
banda is szorgoskodott, a szegény elázott lányoknak minden egyes alkalommal 
át kellett öltözniök. „Nagyra n ői! Egészségedre!" — szokták mondani. 
(Egyéb verses köszönt őt már, vagy még nem sikerült gyűjtenünk.) Manapság 
mindenütt szagosvízzel locsolkodnak. 

Húsvéti piros tojás. A locsolkodó legények- inkább sonkát és italt, a 
kisfiúk pedig piros, kék vagy sárga tojást kaptak ajándékba. Senki nem 
említette viszont a tojásütést, amelyre Szajánból cuclizás (ill. cuclizzunk!) 
néven maga Kálmány tesz említést: a tojások hegyét összekoccintották és 
akié betört, az lett a vesztes, f őtt tojását át kellett adnia a gy őztesnek1-4). 
Egyelőre nem került elő  adat a hímestojásra és a komatál-küldésre sem. 

Húsvéti fogócskázás. A magyar nyelvterület nagyobb részén húsvét 
és pünkösd között volt a vasárnap délutáni játszó : legények-lányok énekes, 
táncos, játékos szórakozása; főként a fogócskázás volt kedvelt, mely alkalmat 
adott az érzelem kimutatására is. Verbicán viszont a nagyböjti  cicázásra 
vagy cikázásra emlékeznek : a csoportból mindig volt egy macska (cica) és 
az egér, aki menekült el őle. Ha a macska elérte, szerepet és helyet cseréltek. 
A fiatalok rendszerint párokban álltak fel, s mindig hátulról szaladtak el őre 
(az Utolsó pár előre fuss ! játéktípushoz tartozó fogócska). Bizonyára még 
sok más játékot is ismertek, feltevésünket csak meger ősíti Burány Béla 
120 (122) vajdasági játékdalt tartalmazó legújabb könyve is. (Ebben a 82. 
és a 85. sz. a húsvéttal kapcsolatos, bár nem vajdasági vonatkozásúak) 15). 

ÁPRILIS 1. 

Általános szokásnak mondható az április elseji bolondjáratás is. Sza-
jánban még emlékeznek rá, hogy a feln őttek is ugratták egymást: egyszer 
pl. a legfőbb tréfamestert, egy asszonyt, a helybeli jegyz ő  segítségével fi-
gurázták ki, hamis üzenetekkel küldözték ide-oda. Itt különben a közismert 
mondókából mindössze ez maradt: ' 

Április bolondja 
Főmászott a toronba; 
Éppen tizenkét óra .. . 

Szeged népe, II. kőt. 209. old. 
Hej, széna, széna, 120 vajdasági magyar gyermekjátékdal. Zenta, 1973. 
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Padén főként az iskolásgyermekek ugratták egymást. A legegyszer űbb, más 
alkalommal is bevált fogásuk a következ ő  volt: „Nézžed, ni! Ahun száll 
a gólya!" Ha az illető  felnézett, máris csúfölni kezdték: „Április bolondja, 
május szamara ..." Egyébként itt is a küldözgetés volt a legelterjedtebb, 
még a_ plébánoshoz is futtatták egymást. A teljes mondóka padéi változata: 

Április bolondja, 
Május szamara 	- 
Főnézett a toronba, 
Megnézte, hogy hány óra: 
Féltizenkettő, 
Bolond mind a kett ő . 

Kálmány az egész Temesközben általánosnak mondja _a szomszédba küldést, 
ahol a tréfát elértve, rögtön mindani is kezdik: 

Április bolondja, 
Hónap lössz az utója! .. .1s) 

SZENT GYÖRGY-NAP 

Ez is tavaszkezdő  nap, ilyenkor történt pl. a jószág kihajtása és sok 
egyéb munka kezdése is. Valamikor volt olyan jelent ős, mint pl. május 1., 
mert boszorkányos, gonoszjáró napnak tartották. Boszorkányos személyek 
a tej vagy egyéb haszon biztosítása kedvéért hajnalban harmatot is szedtek 
(ezt a szokást már az Ószövetség is említi), mások viszont kimentek a ke-
resztútra meglesni a boszorkányokat, akik ellen az ajtókra, kerítésekre tüskés 
gallyakat tűztek ki. Bóna Júlia a Süss fel, nap! ... kezdetű  mondókát erre 
a napra időzíti, jó érzékkel, pedig Zentáról közölt szövegében Szent György 
neve nem is szerepe117), míg Burány Béla ugyancsak zentai és hódegyházi 
(jázovai) versikéjében( igene). Mi ezeket nem gy őjtöttük, pedig minden bi-
zonnyal ismerik. 

A szajániak szintén boszorkányosnak tartották Szent György-napját, 
sokan ekkor mentek mezsgyézni: hajnalban kakukkfüvet szedtek vagy a 
a lepedőt végighúzták a harmatos füvön. A füvel aztán kiforralták a fazekat, 
köcsögöt, hogy több tejfölük legyen, a friss harmatot pedig a tehénnek adták, 
esetleg a lisztbe is tettek bel őle, hogy ezekből is több legyen. 

A Szerit György-napi hiedelmek mindmáig élénken foglalkoztatják a 
képzeletet, de inkább tréfás cáfolat formájában. Az átalakult szemléletre 
jellemző  az alábbi történet Szajánból: 

„Hát akkor az én lányom ahova férh ő  ment, azt a szomszédasszonyát 
úgy tartották, hogy boszorkány. No, maj gyün Szen György-nap. - Össze-
beszétek a szomszédasszonyok, hogy: na, mostan kilesik Etel nénit, mer 
ez mén mezsgyézni! Hát most öt—hat asszon összefogódzott, le a nagy 
gödörbe! Majd Etel-néni gyün. Este kés őn harmat lesz, gyün főfelé a fődbű . 
Oszt majd itt meghallják űk, mer biztosan szedi a füvet. Hát akkor az urának, 

Szeged népe, II. köt. 209. old. 
i. m. 92. old., ugyanitt a 96. old.-on kishomoki változat is. 

la) i. m. 7-8. old., 1-2. sz. 
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a vejemnek az öccse gyorsan etanáta, asz mondja a lányomnak: ,Adjá egy 
lepedőt, de gyorsan! Senkinek se . szólj, csak eredj a gödörbe! ...' Lement 
(a férfi) a főd végire, leterítkezett. Akkor szépen gyütt f őfelé, mind aki szedi 
a füvet meg húzza a leped őt, hajongált. Amazok meg küvet ragadtak, az 
asszonyok. Az én lányom meg nevette, ugye, mer tudta, hogy ki (a „boszor-
kány").: -- ,Na, ideér, mindjár ideér! Majd adunk neki mink! Mer ez rontja 
meg a teheneinket.' Hát mikor közeleg a fiatalember, hát még anná jobban 
hajongált. Azok meg fel vannak fegyverkezve a küvekkel. (A nász is tudta, 
hogy kicsoda). Na, mikor odaért vóna a közelbe mán, hogy meghajigálik, 
oszt közéjük ugrott. Mind szétszaladt! Be az ágyba, az udvarrul! A „boszor- 
kány" elijesztette űket. -- Hát ilyenek a boszorkányok ! Ezt akartam emesényi, 
mer ez valóba nagyon jó". (Bezdány Erzsébet, 64 é. Szaján, 1972. Gy űjt. 
Katona I. --- Tóth F.) 

MÁJUS 1-E 

Néhány európai népnél évkezd ő  nap volt, különben a tavasz, a termé-
kenység és a zöld ág ünnepe. Az európai szokások az ókori ludi Florales 
vagy Floralia (virágistenn ő) és Maja istennő  különféle változatai. Már a 
15. századból van adatunk a házak zöld lombbal való díszítésére, mely 
májusfa (májfa, hajnalfa) néven mindmáig általánosan ismert szokás, ill. 
legújabban már a csér'epes virággal való köszöntés váltja fel. A múlt század 
végétől pedig május 1-e a nemzetközi munkásság nagy ünnepe is. 

Kálmány Szajánban, mi pedig Padén gy űjtöttünk májusfa állítására 
vonatkozó szokásokat. Kálmány szerint a szajániak is május elseje el őestéjén 
állítják fel a zöld lombú májusfát, ahol eladólány van a házban és egy hét 
múlva zeneszóval viszik elv-9). Ennél többet nem is közöl. Valamivel b ővebbet 
tudunk a padéi szokásról. Itt is a legények tiszte volt .a májusfa-állítás. A 
hosszú, sudár fákat lehet őleg lopták, ez ugyanis még nagyobb virtusságnak 
számított. Minden eládólány kapott májusfát; ki-ki el őre tudott is róla, 
és a részleteket megbeszélte udvarlójával. A legénybanda kölcsönösen se-
gített egymásnak a fák hazaszállításában, a gödörásásban és a fa felállításában 
is. Még a felállítás el őtt rakták rá a lányok által ajándékozott szalagokat, 
kendőket és egy üveg bort; ezután a földet tánccal ledöngölték; rendszerint 
dudaszóra járták, mint húsvétkor is. Volt néhány alkalmi daluk, ezekre azonban 
már nem emlékeztek. Szajánban egy, Padén viszont két hét múlva érkeztek 
kidönteni a fát: előbb zeneszóra körültáncolták, kissé megdöntve leszedték 
a díszeket és a borosüveget, az italt elfogyasztották és aztán szedték ki a 
fát, temették be a gödröt. Így jártak házról házra zene- és énekszóval, egyre 
emelkedettebb hangulatban. 

PÜNKÖSD 

A pünkösdöt illetően mind máig eléggé bizonytalan helyzetben van 
a kutatás, e változó, félig még tavaszi, félig már nyári ünnep is több szokás-
elemből tevődik össze, ezek értelmezésében még nem alakult ki egységes 

19) Szeged népe, II. kőt. 210. old. 
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vélemény. A 16. századtól említik pl.. a versenylovaglással, más er ő- és 
ügyességi próbával választott pünkösdi királyt, aki egy évig a legények vezet ője 
volt; a 18. század óta olvashatunk pünkösdi királynéról ill. pünkösdölésr ől, 
e szokástól azonban távol van mindenféle verseny, inkább es ő- és termékeny-
ségvarázsló jellegű . (Egyesek a régi „szent", tehát a nép számára láthatatlan 
királyok kései megszemélyesít őit, míg mások a nyár jelképét látják benne). 
A magyar nyelvterület nagyobb részén ismerik a pünkösdölést, az egyes szo-
kások részletei azonban, főként pedig a mondókák eléggé eltérnek. 

Kálmány Szegedről és Pécskáról közöl pünkösdöl őt és megjegyzi, hogy 
a szokás Temesközben is általános és a szegedi típushoz áll közelebb. Ez 
annál érdekesebb, mivel a szegedi változatban egy királyn ő, egy „násznagy", 
egy „vőlegény" és egy zsákos szerepel (valamennyien kislányok), míg a 
pécskai szövegek mind leányok szájába vannak adva. Bóna Júlia kissé eltér ő  
szövegváltozatot közöl Zentáról, a szokást pünkösdi regölésnek írja és meg-
jegyzi, hogy ott kisfiúk jártak köszönteni 21). - 

Mindebből mi csak annyit gyűjtöttünk Szajánban, hogy ott 1915 el őtt 
járta utoljára egy vak " koldúsasszony, aki házalva kéregetett a következ ő  
mondókával: 

Mi van ma, mi van ma? 
Hónap lesz, hónap lesz 
A második napja . . 

Kálmány jegyzetei között még ezt is olvashatjuk: a temesköziek pünkösd 
első  napjára zöld ágakkal díszítik házukat, f őként az ablakot, az ajtót és a 
kaput22). 

ANDRÁS NAPJA 

Mivel Szent Iván napját kötetünk önálló tanulmánya dolgozza fel, az 
aratást és egyéb munkával kapcsolatos szokásokat (szüret, kukoricafosztó, 
fonó stb.) pedig a gazdasági jellegűek közé soroljuk, így a nyarat és az ősz 
elejét mintegy átugorva, máris a téli szokások kezdeténél tartunk: András 
napja ugyanis november 30-án van. Egyébként Katalin, András, Borbála_ 
és Luca napja bizonyos mértékig tél- .vagy éppen évkezd ők is; ezekben a 
hetekben sokféle tilalom korlátozza a n ői munkát és ilyenkor történnek a 
különféle jóslások, serkentő  szokások is; a leányokat természetesen jövend ő-
belijük kiléte izgatja legjobban, ezért vállalják többek között az András napi 
böjtöt is, hogy álmukban megláthassák. (Másutt András napján van a gombóc 
segítségével történ ő  szerelmi jóslás is, vidékünkön ez Luca napjára tev ődött 
át). 

Szajánban úgy tudják, hogy legény és leány is böjtölhetett, és míg másutt 
3 szem búzát ettek és 3 csepp vizet ittak rá, itt teljes étkezési tilalomban 
várták a nap végét, hogy álmukban megjelenjen a jövend őbelijük. Ezzel 
kapcsolatban . tanulságos történetet meséltek.  

Koszorúk, I. köt. 223-5. old.; II. köt. 199-201. old.; Szeged népe, I. köt. 105—
old.; ugyanitt 195-6. old.; II. köt. 210. old. 
i. m. 13. old. 
Szeged népe, II. köt. 210. old. 
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„Minállunk olyan vót a szokás, hogyha templomba nem ment, az a 
bálba se' ment. Vasárnapra esett András napja (ti. mikor báli nap volt a fa-
luban). Hát az én öcsémnek semmi baja sincs (szombaton) este. (Vasárnap) 
regge főkelünk, evégzünk; de ű  is főket, mer csak minékünk kettőnknek 
köllött főkeni, mer édesapám még feküdt. 11 gyün ki az istállóba, én bent. 
,Hát siessünk, mer templomba is hogy elérjünk!' Mikor reggelizni akarok, 
szólok neki: ,Gyere reggelizni!' Aszondja: -,Nem eszek, mer fáj a fejem.' 
— Hát a teremtésit! Bál nem lesz, ha nem mész a templomba!' -- ,Emék 
én', aszondja, ,a templomba.' — Hát akkor édesapám is kiment, mer nagyon 
sajnáták édesanyámék mindég, mer egy gyerek (ti. fiú) vót. Hát édesapám 
is: ,Kimék, aszondja, ,Gyere enni!' — Aszondja: ,Nem mék.' ,Miér? 
Beteg vagy?' ,Nem vagyok, csak a fejem fáj.' — ,Hát akkor szabad menni 
a templomba!' — Na, de ez éngemet már akkor nagyon bántott, mer hát 
bál akkor má így nem lesz. Hát akkor az én öcsém nem evett. Na, ementem 
én a templomba. Hazamék, délbe megfőzök. Hívom enni, csak nem eszik. 
Hát este, mikor odaér az este, azér a jószágot nem hagyta: ugyanúgy csinát, 
mind máskor. Mikor este lett, aszondja, édesapámhoz begyün, mer nekünk 
kéredzkednünk köllött a bálba; begyütt: ,Édesapám, elmék a bálba.' — 
,Hát hova mégy? Egész nap nem etté, beteg vagy. Hát nem szabad menni 
a bálba.' --- ,De elmék,' aszondja. Persze ű  má_azér sietett a bálba, hogy 
nem bir alunni; ébren a bűjt, hát nem bir alunni se éhenn. Nahát akkor 
elmentünk a bálba. Hát ott voltunk, ameddig szoktunk, a bálba, éjfélig. 
Hazamentünk, kimentünk az istállóba. Még akkor az istállóba aludtak a 
legények, nem a házba. - Ő  kint feküdt. Lefeküdtünk. Hajnalba meg, tél 
vót ugye, akkor csomóztunk. (ti. dohányt.) Vót kertész is nállunk, azok meg 
má egy órakkor gyüttek, kötöttek fő  bennünket, hogy gyerünk csomózni! 
Hát mikor főkelünk, _ szónak Albertnek is, hogy keljen, mer befelé csomózni! 
Hát begyün, megmosdik. Csak neki! Egy nagy karaj kenyeret levágott meg 
egy dar.ab kolbászt, azt elkezdi enni. Hát édesanyám mindjá (mondta) : --

,Az anyád ere-aráját! Te b űjtölté, te bűjtölté!' — Nagy nevetség lett. Hát 
akkor jó van, ez elmúlt mosmá, hát ugye megvót a b űjt. — Hát, mondom, 
‚Albert, te bűjtőté,' hát, mondom, ,kit láttá?' Aszondja: ,A Maris vót itt 
vetette fől az ágyat.' -- Oszt al lett a felesége, ezt megálmodta! Almába ott 
vót. Úgy hívják a feleségit: Maris, rokonyok is azok nekünk. Oszt asz mondja: 
,Ott vót nállunk, azt vetette az ágyat.' Oszt al lett, valóba al lett a felesége.” 
(Bezdány Erzsébet 64 é., Szaján, 1972. Gyűjt. Katona I. — Tóth F.) 

E szokástól függetlenül is megülték András nevenapját és a többi (f őként 
a Karácsony utáni István és János) névnapot is; Szajánban utóbb már cigány-
zenével köszöntöttek. Kálmány gy űjtései között több névnapi mondóka is 
van Szegedről és távolabbi környékéről23), mi egyelőre még nem találtunk. 

LUCA-NAP 

A Gergely-féle naptárreform el őtt dec. 13-a, Luca napja volt az év 
legrövidebb napja. E nap körül sok-sók babonás szokás csoportosult, melyek 
többsége nemzetközi; a magyar nyelvterület e különféle hiedelmeknek és 
eljárásoknak valóságos gy űjtőmedencéje, keveredési területe. Az egyház egy 

23) Pl. Koszorúk, II. kőt. 174-176. old. 
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kereszténység előtti boszorkányos Luca helyett ide tette Szent Lucia napját, 
akinek neve magát a fényt is jelképezte. Ám ezekr ől a Lucákról a magyar 
nép ma már vajmi keveset tud, annál több viszont a varázsló jelleg ű  nép-
szokás. A . tyúkok megvarázslását pl. Bornemissza már a 16. században em-
líti -- igaz, a karácsonynál; a Luca-székr ől már a 18. századtól kezdve van 
említés, Katona József a múlt században drámát is írt hasonló címmel. Luca 
napja a régi boszorkányperek sokat emlegetett id őpontja is, általában min-
denütt boszorkányos napnak számított: munka- és adás-vételi tilalommal, 
szótlansággal stb. összekötve; ilyenkor jósolták meg a jövend őbelit, az idő-
járást stb., és próbálták biztosítani a jövő  évi hasznot is. Luca napja els ő-
sorban a nők ünnepe volt, a különféle babonák és szokások is főként az ő  
körükben éltek. 

LUCA-NAPI BABONÁK. 	Szajánban Luca boszorkány-voltáról 
mit sem tudnak, annál több a Luca-napi babona: pl. a házból ném volt szabad 
semmit kiadni, még a boltba sem mehettek vásárolni. Ahol err ől megfeled-
keztek, azt a házat feltétlenül kár érte. „Boszorkányos" asszonyok viszont 
épp e napon mentek tejért vagy valamilyen kölcsönért a szomszédba, de 
rendszerint elutasították, esetleg le is leplezték őket. 

Az asszonyok a fejést e napon sem hagyhatták el, holott általában munka-
tilalom volt; a küszöbön kívülre tették tehát a köcsögöt és belül állva sz űrték 
le a tejet, hogy azt rontás ne érhesse. Nem volt szabad pl. varrni sem, hogy 
a tyúkok tojója be ne duguljon. Ha Lucakor tyúkot vágtak, a tollát feltették 
a padlásra. Amikor a következ ő  év tavaszán kotlót akartak ültetni, fészkét e 
tollal bélelték ki, hogy végig nyugton maradjon. Luca nap reggelén kocsiráfba 
(kerékabroncsba) szórták a szemet, de mindvégig szótlanul, hogy a tyúkok 
a következő  évben szét ne kóboroljanak: Ezt az abroncsból való szótlan 
etetést karácsony napjáig folytatták, nyilván mert egy-egy nap a következ ő  
év egy-egy hónapjának felelt meg. 

LUCÁZÁS. -- Ugyancsak Szajánban ismerték a tyúkok korahajnalban 
történő  megpiszkálását is, melyet lucázás vagy kotyolás néven ismer a szak-
tudomány; amikor még fenn voltak az ül őn, bottal vagy piszkafával kotorták 
meg őket, hogy a következő  évben sokat tojjanak. A mondókát már elfeledték 
és a gyermekek sem jártak házról házra lucázni, vagy kotyolni, hanem a 
gazdaasszonyok maguk végeztek mindent. 

LUCA-NAPI SZERELMI VARÁZSLATOK ÉS JÓSLÁSOK. - 
Szerelmi vonatkozású babonás szokásokat Padén és Verbicán gy űjtöttünk, 
de mindkét helyen annyira elhomályosultak már, hogy nők—férfiak egyaránt 
elég ellentmondásosan nyilatkoztak. Annyit mindenesetre ki lehetett hámozni, 
hogy a gombócfőzés nem András, hanem Luca napján volt: Verbicán kis 
cédulákra írták a legények nevét és egyenként belegöngyölték a gombócokba. 
Amelyik gombóc főzés közben először vetődött fel, az illet ő  lánynak olyan 
nevű  férje lett a következ ő  esztendőben. Padén némi zavar van a jövendőbeli 
körül: állítólag karácsonyig böjtölni kellett, hogy az éjféli misére menet 
elsőnek vele találkozzanak; más adat szerint mákostésztát f őztek és egy 
villaheggyel kiálltak a kapuba kora reggel, az els ő  elhaladó férfihez hasonló 
nevű  lett a férjük. Ismét más adat szerint a mákostésztát a templomi szentelt-
víz tartóba kellett tenni és azokat figyelni, akik kezüket belenyújtják, majd. 
keresztet vetnek stb. Mindezek még kissé bizonytalan, hiányos adatok, pedig 
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Padén és Verbicán is rákérdeztünk. (A keveredés egyik oka az lehet, hogy a 
Luca-szék készít ői a leleplező  karácsonyi éjféli mise előtt mákot hintettek 
a szenteltvíz-tartóba, hogy a felismert és leleplezett boszorkányok el őbb 
e szemeket legyenek kénytelenek kiszedegetni s ezalatt a leleplez ők egérutat 
nyerjenek. Eddig nem találtunk adatot a különben általánosan ismert Luca-
naptárra sem. 

LUCA-BÚZA. — Eredete kereszténység el őtti, a Közel-Keletr ől szár-
mazik, az egyház azonban átértelmezte: az »élő" kenyérnek, a karácsonykor 
születő  Jézusnak szimbólumává tette. Parasztságunk kissé vaskosabban 
fogta fel mindezt: a búzaszemeket tányéron csíráztatták és kb. karácsonyra 
ki is zöldült, vagy egyszer űen a zöldülő  vetésből szedtek, mint pl: Szajánban 
is; a szénával, lószerszámmal stb. együtt az asztal alatt volt és a karácsonyi 
ebéd elfogyasztása után kiadták a tyúkoknak, hogy a következ ő  évben többet 
tojjanak. (E szokásra vonatkozó adataink is még eléggé bizonytalanok és 
hézagosak). 

LUCA SZÉKE. -- Kálmány a Luca-szék készítését az egész Temes-
közben általánosnak mondja24), legutóbb is mind a három faluban hasonló 
adatokat kaptunk; azt azonban már elfeledték, hogy a boszorkányokat a 
szarvukról ismerték fel, pedig Diószegi Vilmos szerint épp ez a sámán-, 
ill. a magyar táltoshit sajátos maradványa 25). (Tudtommal Penavin Olgá 
és Ferenczi Imre e témára vonatkozó gy űjtéseiben a szarvelem még vidé-
künkön is megtalálható 26). 

Mind a három faluban Luca' napján kezdtek hozzá a kisszék kifaragá-
sához és minden nap csináltak rajta valamit, a karácsonyi éjféli misére lettek 
vele készen. A kisszéket magukkal vitték a templomba; egyesek szerint 
a küszöbön kívül, mások szerint viszont belül ültek le, mindenesetre figyelték 
a belépőket, hogy megállapíthassák, ki a boszorkány. A boszorkányok termé-
szetesen észrevették leleplezésüket, alig várták a mise végét, hogy a kisszék 
tulajdonosai után. eredjenek. Ezek jóel őre mákot szórtak a szenteltvíz tartóba 
vagy az útra, hogy a gonoszok el őbb azt csipegessék. Ha netán elmulasztották 
ezt az óvóintézkedést, a boszorkányok szétverték a fejükön a kisszéket vagy 
pedig korbáccsal űzték őket hazáig, de egyik esetben sem tudtak hátra for-
dulva védekezni, s őt még azt sem látták, melyik boszorkány az üldöz őjük. 
Szajánban úgy tudják, hogy e korbácsot is a kisszékek faragói fonták és a 
templomból kilépő ' banyákat verték el vele. (Lehetséges azonban, hogy az 
aprószenteki korbácsolással keverték össze, ámbár a magyar nyelvterületen 
nem ismeretlen a boszorkányok megkorbácsolása sem). 

. KARÁCSONYI BETLEHEMEZÉS 

A betlehemezés szokása egyházi eredet ű : a középkorban a templomi 
misztériumjátékok, kés őbb pedig a vallásos iskoladrámák voltak a népi 
betlehemjárás elődei. A játék a 11. században még az istentisztelet része volt, 
később elszakadt a templomi szertartásoktól, és fokozatosan el is világiasodott. 

Szeged népe, I. köt. 192. old. 
Vö. A sámánhit emlékei a magyar népi m űveltségben. Bp. 1958. 

28) Ferenczi I. gyűjtése sajtó alatt (az Ethnographia 1974. évfolyamában). 
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Időközben az énekek is kicserélődtek, alig maradt belőlük középkori, nagyobb 
részük barokk eredetű  vagy 19. századi kántoros szerzemény. 

A betlehemezés a Szentírásból ismert történetet jeleníti meg: Jézus 
születésének megjövendölését, a betlehemi születést, a pásztorok és a királyok 
hódolatát stb. A magyar nyelvterületen az ún. szentcsaládot általában nem 
jelenítik meg, helyette templom- vagy istálló-alakú betlehem kis figurái 
vannak; idők folyamán különvált a három királyok imádása is, úgyhogy a 
magyar betlehemezés voltaképpen elvilágiasodott pásztorjáték, telít ődve 
szociális és tréfás elemekkel. Néhol a szentcsalád szálláskeresése is önálló 
szokássá vált, különösen ahol laikus vallási társulatok buzgólkodtak. Másutt 
a betlehemezés- helyett vagy mellett karácsonyi kántálás (énekes köszöntés, 
kéregetés) is dívik, mint p1. a Temesközben is. Mindezek voltaképp egy 
tőről fakadtak, csak kés őbb váltak el; a meglehet ősen összetett betlehemezés 
tehát ugyanazt jelenti az ünnepi-, mint a lakodalom a családi szokások kö-
rében: különféle szokáselemeknek, énekeknek stb. valóságos gy űjtőmedencéjét, 
melyben p1. a Mária-siralomig visszavezethet ő  töredékeket is találunk újkori 
elemekkel összeötvöz ődve; a régi  iskolai élet és színjátszás sok-sok emléke 
is él még, de a népi elemek beáramlása mind er őteljesebb. E mozgékonyságból 
adódik, hogy pl. az énekek is folyton vegyülnek, cserél ődnek; eredetükről 
kiterjedt szakirodalmi áttekintés és elemzés ellenére sem mindig tudunk 
véglegeset mondani. 

Kálmány Lajos Szegedr ől és Törökbecséről közöl teljes betlehemet, 
ezek azonban eléggé eltérnek a temesközi változatoktól. A három község 
közül Verbicáról (Egyházaskérr ől) publikál egy viszonylag ép betlehemes 
szöveget, ám ez is csak pásztorjáték: 1 angyal és 3 pásztor (a 3. neve: Mak-
szus) a szereplője; ők énekelnek, tréfálkoznak és adják át ajándékaikat, ill. 
kérik a magukét a háziaktól 27). Mi azért nem tudtunk ilyen viszonylag teljes 
leírást adni, mert nem a betlehemi szerepl őket, hanem csak e játék néz őit 
faggattunk, és nem is karácsony alkalmával, hanem nyár derekán gy űjtöttünk. 
A betlehemezés azonban az egész Vajdaságban ismert, az 1973. évi zentai 
folklór-tanfolyamon pl. Burány Béla jóvoltából láthattunk egy eredeti sze-
replők által előadott szép változatot. (Az err ől szóló leírás minden bizonnyal" 
hamarosan elkészül). Nem érdektelen talán saját töredékes gy űjtésünk elő-
zetes közzététele sem: Padéról és Verbicáról van egy-egy töredékünk, holott 
p1. Padéra Szajánból jártak át, de sem Kálmány, sem pedig mi nem gyűj-
töttünk szajáni betlehemezést. E hiány sürg ős pótlásra szorul. 

PADÉI (SZAJÁNI) BETLEHEMES-TÖREDÉK. — Padéra tehát 
Szajánból érkeztek a játékosok; már a karácsonyt megel őző  héten kezdődött 
a betlehemezés, mely kb. egy hétig tartott és a kóringyálás követte, majd 
az aprószentek és a három királyok zárták le. Szajáni legények betlehemeztek; 
öten öltöztek subás vagy szűrös pásztornak, vagyis e játéktípusnak is a pásztor-
játék volt a magva. Papírtemplomocskát vittek magukkal, benne feküdt 
a kis Jézus. Beköszöntő  énekükre emlékeztek: 

Pásztorok, keljünk fel! 
Hamar induljunk el 
Betlehem városába, 
Rongyos istállócskába! 

27) Szeged népe, III. köt. 130-137. old. 
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Siessünk, ne késsünk, 
Hogy még ezen éjjel odaérhessünk, 
Mi Urunknak tiszteletet tehessünk! 

(Padé, 1972. Ének : Pintér Etel 72 é., 
gyűjt. Katona I.—Tóth F.) 

Szóról szóra egyező  változatát közli Mathia Károly 1941. évi királyházi 
(Ugocsa m.) gyűjtéséből A Magyar Népzene Tára II. kötetében, egyébként 
a magyar nyelvterületen eléggé elterjedt 28). Kéziratos változata már 1771-ben 
előkerül, . de akkor még három versszakra terjedt, népünk id őközben ezeket 
összevonta. (Az ének „Pásztorok, hol vagytok? ..." kezdettel is ismert, 
talán a. „Pásztorok, kik vagytok ... kezdet ű  énekünk rokona). A magyarság 
általában minden kántoros-papos, idegenszer ű  szöveggel és dallammal így 
járt el, a népiesebb hangvétel ű  alkotásokat viszont meglep ő  hűséggel őrizte 
(pl. a „Csordapásztorok ..." kezdetű  éneket: alább szólunk róla 29). Szövegün-
ket Kálmány gyűjtéséből nem ismerjük, ellenben az egyébként teljesen eltér ő  
székelykevei betlehemes játék is tartalmazza ugyanezt, s őt ez utóbbi néhány 
sorral még többet őrzött meg a 18. századi eredet ű  szövegből»). 

A VERBICAI BETLEHEMES-TÖREDÉK. --- Kálmány említett 
verbicai gyűjtése több szempontból is eltér a mi töredékes betlehemünkt ől: 
ott pl. 1, nálunk 2 angyal szerepel, a pásztorok száma egyez ő ; közlőnk meg-
jegyezte, hogy mindig az angyalok vitték a betlehemet, Kálmány is utal rá, 
hogy a szobába belép ő  angyal az asztalra helyezte a kis betlehemet; a pásztorok 
tehát mindig csak követték az angyalokat. Maga a betlehem keménypapírból 
készült templom-forma volt, benne kis jászol, zöld mohával tömve és azon 
feküdt a kisded. Közlőnk szerint a betlehemjárás két héttel karácsony el őtt 
kezdődött és a karácsonyi éjféli misén fejez ődött be, amikor az oltár elé tették 
a betlehemet és a szerepl ők kétoldalt felálltak. (Ezt Kálmány nem említi). 

A betlehemes énekek közül már csak kevésre emlékeztek. Igy pl. a 
Kálmánynál még a betlehemezés keretében .énekelt ősrégi, „Csordapászto-
rok ..." kezdetű  éneket inkább a kántálás (kóringyálás) során adták el ő . 
Ellenben változatlanul népszer ű  maradt egy, az „angyalok" által el őadottt 
18. századi karácsonyi ének; verbicai változatában néhány sor felcserél ődött 
és egyes szavak kiesését ismétléssel pótolták: 

Mennyből az angyal lejött hozzátok pásztorok, pásztorok, 
Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok : 
Istennek fia, ki most született jászolba, jászolba, 
Jászolba fekszik, barmok közt nyugszik valóba, valóba. 
Mellette vagyon az édesanyja: Mária, Mária. 
Ő  leszen néktek üdvözít őtök valóban, valóban .. . 

(Verbica, 1972. Ének: Pópity Pálné Amb-
rus Mária 68 é., gyűjt. Katona I. — 
Tóth F.) 

427. old. 386. sz., ugyanitt további változatok is. 
Betlehemes és kántáló (kóringyáló) szövegeinket Schram Ferenc tanulmánya alapján 
értékeltük: Adalékok betlehemes játékaink dallamainak eredetéhez — Zenetudományi. 
Tanulmányok Kodály Zoltán 7S. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence—Bartha Dénes. 
Bp. 1957. 461-501. old.; szóban forgó énekünk a 491-2. oldalon. 
Botka J. — Matijevics L. — Penavin O. i . m. 115. old. 
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Más adatok a helyes sorrendet és szöveget tartalmazzák, így A Magyar Nép-
zene Tára II. kötete is, mely szerint egyébként inkább kántáló, mint betle-
hemes ének31). (Nyilvánvaló tehát a „Csordapásztorok"-kal való helycsere). 
Maga az ének az egész magyar nyelvterületen rendkívül népszer ű, a ka-
rácsonyi templomi szertartások egyik leggyakoribb darabja is. A 18. század 
utolsó harmadából vannak rá vonatkozó kéziratos feljegyzéseink, tehát a 
barokk kor népies kántori szerzeményének tarthatjuk. Az eredeti szöveg 
valamivel terjedelmesebb volt, népünk a lényeget emelte ki bel őle és ismét-
léssel is gyakrabban élt 32). 

Ennek az újabb verbicai betlehemnek egy olyan pásztorének volt a 
legfontosabb része, mely Kálmánynál egyáltalán nem szerepel, holott az 
1. versszak szintén 18. századi: 

Pásztorok, kik nyájnál 
Szüntelen vigyáznak, 
Oly hírt mondok néktek, 
mellyet majd csodálnak: 
Messiás született, 
Ki jövendöltetett; 
Meglássátok! 

Pásztorok ezt hallván 
Gyorsan fölkelének; 
Rongyos istállóba 
ők is elmenének : 
-- Siessünk, ne késsünk, 
Ajándékot vigyünk 
A kisdednek! 

Pásztori ajándék: 
Egy gyönyörű  bárány. 
Oly hírt mondok néktek, 
Mely szent vére árán 
Pokloktól bennünket, 
Megváltja lelkünket 
A keresztfán. 

(Verbica, 1972. Ének : Pópity Pálné Amb-
rus Mária 68 é., gyűjt. Katona I. — 
Tóth F.) 

E betlehemes ének 1. szakaszát, „Pásztorok, kik a nyájnál ..." kezdettel 
már egy 1703-as énekeskönyvben megtaláljuk33), Vikár Béla gyűjtéséből 
Bartók Béla lejegyzésében majdnem szó szerinti változatát közli A Magyar 
Népzene Tára II. kötete a közeli Csanádpalotáról 34), ellenben a kissé zilál-
tabb 2. és 3. versszak szövegi párhuzamait eddig nem találtam, bár egyes 
kifejezései („Siessünk, ne késsünk! ...” stb.) más énekekben is él őfordulnak. 

81) 583. old., 395. sz. és a következők. 
32) Schram F. i. m 490. old. 
Š3) Schram F. i. m. 462. old.-on idézi, de szövegszer űen nem foglalkozik vele. 
34) 714. old., 624 sz.; jegyzete az 1146. old.-on 622. sz. a. 
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E verbicai változat még tartalmaz egy régi éneket, melyre közl őnk már 
csak töredékesen emlékezett; szerinte a betlehemesek az éjféli misére érkezve 
a templomban énekelték: 

Betlehembe kinyílt egy szép rózsa (!), 
Akit régen ,várt az egész világ .. . 

A romlás azonnal nyilvánvaló; Kálmány szerint ezt az angyal énekelte, 
amikor a gazdától engedélyt kapott a belépésre; közli a 'teljesebb (szintén 
verbicai) változatot is: 

Mostan kinyílt esz szép rúzsavirág, 
Akit régön várt az egész világ. 
Bötlehömbe kibimbócott ződ ág, 
Királi nembül való méltóság .. 35) 

A virág-világ és egyéb kifejezések is régibb eredetre vallanak, valóban: 
Vikár Béla egy 1763-ból való erdélyi kéziratban bukkant rá, ahol még három 
versszaka van, az 1. szinte szóról szóra egyezik a Kálmány-féléve1 36). Ez 
a szakasz a magyar nyelvterület nagy részén ismertté vált, maga Kálmány 
még két helyről közli alig eltérő  szövegváltozatát: Magyarbánhegyesr ől és 
Szegedről; de ez az utóbbi már a háromkirályok szokásában kapott helyet 37). 

Verbicai közlőnk megjegyezte, hogy a pásztorok sokat mókáztak, de 
tréfás mondókájukból már csak e két töredékes sorra emlékezett (majdnem 
minden vajdasági betlehem tartalmazza) : 

Keridom-karidom, 
De nagyot ütök farodon! .. . 

A pásztorok a szép köszöntésért különben szalonnát, zsírt, kolbászt vagy 
tojást kaptak ajándékba, melyet ill ően megköszöntek. 

Közlésünk tehát vázlatos, a jöv őben kiegészítendő  gyűjtés. Bár a betle-
hemezés sokhelyt (pl. Zentán) szinte teljesen feledésbe .merül.t 38), más jel 
viszont arra vall, hogy jelent ős játéktípusokat lehet még megmenteni. Azt 
is figyelembe kell vennünk, hogy a kántálás (kóringyálás) sok-sok betlehemes 
szöveget vett át és őrzött meg, sőt egyéb szokások, játékok között is b őven 
van még keresnivalónk. (Csak legutóbb Burány Béla az altatók, játékdalok 
között bukkant rá egy végső  fokon `kántáló vagy betlehemes énekre, amely 
elsősorban a magyar nyelvterület déli részére jellemz ő ; kezdete: „Kirie, 
kirie kisdedecske ...", vagy : -- „Kis Jézusnak aranyalma .. ,)39) , 

KARÁCSONYI KÁNTÁLÁS (KÓRINGYÁLÁS) 

A karácsony esti énekes köszöntés (kántálás) és adománygy űjtés (kole-
dálás vagy kóringyálás) szokása és elnevezése is tanulságos példája a hagyo-
mányok változásának és keveredésének. A kántálás eredetileg éneklést, énekes 

Szeged népe, III. köt. 130. old. 
Schram F. i. m. 497. old. 	• 
Koszorúk, II. köt. 7. és ugyanitt 59. old. 
Bóna J. id. mű  93. old. 
i. m. 156. old:, 104. sz. és jegyzete 119. old. 
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köszöntést jelentett és sokféle szokásra alkalmazták, olykor még magára a 
betlehemezésre is. A koledálás (vidékünkön kóringyálás) jelentése .már va= 
lamivel szűkebb körű : a kalendae januariae-b ől származik, mely a görögben 
kalanda, a románban kolinda, nálunk koleda lett. A 18. századig még Európa-
szerte általános volt karácsony vagy újév táján az egyházi . alamizsnagy űjtés : 
papok, kántorok, gyermekek énekszóval és csengetve járták a házakat, vallásos 
darabokat, köszönt őket adtak el ő. A vidéki plébánosok is így látogatták hí-
veiket; este csillagformájú lámpást is vittek magukkal. (Innen a három-
királyok csillaga!) Mindez később ugyanúgy elvilágiasodott és a gyermekek 
körébe süllyedt le, mint a betlehemezés terYiplomi szokása is; azonkívül a 
betlehemmel, az újév-köszöntéssel, a vízkereszti három királyok-járášsal és 
egyéb szokásokkal is összevegyülhetett, így nem mindig könny ű  az egyes 
elemeket szétválasztani. A kántálás (kóringyálás) is több szép régi népéneket 
őrzött meg, miként maga a betlehem is, a kett ő  között különben is állandó 
volt a kölcsönhatás. 

Már Kálmány is felfigyelt a karácsonyi kántálás szokására, megállapítja 
pl., hogy az eredeti jelentés : az énekszóval való köszöntés id őközben meg-
változott: szép szerével való kéregetés lett bel őle40). Törökbecsei gyűjtésében 
pedig azt említi, hogy a kántálás és a kóringálás (!) majdnem teljesen egyez ő  
szokás, de ez utóbbit a betlehemes eredet ű  ,Csordapásztorok"-kal kezdik 41). 
E szokásokra vonatkozó leírásai eléggé vázlatosak, de még így is sok fontosat 
tudunk meg belőlük: Deszken és Ószentivánon pl. betlehemes énekkel kán-
táltak, Szőregen pedig alkalomszerűen beleszőtték a disznótoros ajándékra 
utaló célzást és ugyanitt a diákos eredet ű, az állatok lakodálmáról szóló 
tréfás énekből is adtak elő  részleteket42). A keveredés tehát teljes, ill. egy-egy 
ilyen szokás szinte mindenfelé nyitott és rugalmasan alkalmazkodó. 

KARÁCSONYI ESTI KÓRINGYÁLÁS. — Mind a három közsé-
günkben ismert szokás. 12-14 éves k-leányok jártak köszönteni külön-kü-
lön, esetleg vegyes csoportokban is, melyek létszáma 3-4, ritkábban 8-10 f ő  
volt. Ünnepi ruhába öltöztek, semmi olyan különleges felszerelésük nem 
volt, mint a betlehemeseknek, kik különben 18-20 éves legények voltak. 
A köszöntés egyébként a betlehemezést követte, de csak karácsony estére 
korlátozódott, esetleg még az éjféli mise után is folytatták. Elnevezése közös 
eredetű, de többféle alakban él: kórinyálás (P.), kólingyálás (Sz., V.), kó-
rongyálás (P.), Kálmány egy kóringálás (Törökbecse) alakot is feljegyzett 43). 
Magyar eredetű  helyi elnevezése is volt: angyali vigasságot mondani; a 
beköszöntés is ezzel történt: „tetszik az angyali vigasság?" (V.), vagy: „meg-
hallgatik az angyali vigasságot?" Igenl ő  válasz esetén mindjárt bele is kezdtek 
kint az ablak alatt, néhol be is tessékelték őket. Általában diót; mogyorót 
(és egy kevés pénzt is) kaptak, olykor megtelt a tarisznya vele, ha ugyan az 
irigy, lesben álló nagyobbak meg nem dézsmálták. 

Szeged népe, I. kőt. 194. old. 

Szeged népe, II. köt. 96. old. 

Szeged népe, III. köt. 122-3. old. és ugyanitt 297. old. 

Szeged népe, II. köt. 96. old. 
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A padéi és a szajáni kóringyálás fő  éneke a „Csordapásztorok ...". 
Mindkét helyen töredékesen emlékeztek rá: 

Csordapásztorok midőn Betlehembe 
Csordát őriznek éjjel a mezőbe, 
Isten angyali jövének melléjek, 
Nagy félelemmel telik meg ő  szívük. 

Menjetek el csak gyorsan a városba! 
Ott találjátok Jézust a jászolba. 
Dicsértessék a kis Jézus, aki itt fekszik, 
Szűzanyával, Máriával együtt vígadik; 
A Szent József atyjával vígadik .. . 

(Padé, 1972. Ének: Pintér Etel 72 é., 
gyűjt. Katona I. -- Tóth F.) 

Csordapásztorok midőn Betlehembe • 
Csordát őriznek éjjel a mezőbe, 
Istén angyali jövének melléjek, 
Nagy félelemmel telik meg ő  szívek. 	 - 

Menjetek, gyorsan, gyorsan a városba, 
Ott találjátok Jézust a jászolba! 
Nem fekszik ágyba, se nem palotába, 
Hanem jászolba, rongyos istállóba. 
Elindulának és el is jutának, 
Szűz Máriának jónapot mondának .. . 

(Szaján, 1972. Ének: Bezdány Erzsébet 
64 é., gyűjt. Katona I. -- Tóth F.) 

Az ének az egész magyar nyelvterületen ismert, Kálmány is majdnem min-
denütt gyűjtötte. Egyik legrégibb karácsonyi énekünk: a Kisdi-féle Cantus 
Catholici 1651-ben közli először a szövegét, azzal a megjegyzéssel, hogy 
régi ének. A kutatók a 14. század végére vagy a 15. elejére teszik keletkezését, 
eszerint majd félezer esztend ős, ráadásul szövegében és dallamában éppen 
ez változott legkevesebbet. Ennek egyik oka az lehet, hogy már kezdett ől 
fogva betlehemi pásztorének volt, a párbeszédes szerkezet legalábbis erre 
vall44). A padéi változat 3 utolsó sora máshonnan való betoldás, a szajáni 
pedig részben kihagyásos, részben a sorok cseréjével megoldott, egyébként 
az eredeti szöveg mindkét variánsunknál hosszabb; a bennünket érdekl ő  
részletek (mai helyesírással) : 

Csordapásztorok midőn Betlehemben 
Csordát őriznek éjjel az mez őben, 

Isten angyali jövének melléjek; 
Nagy félelemmel telék meg ő  szívek. 

44) Schram F. i. m. 463-6. old. 



Örömet mondok néktek, ne féljetek, 
Mert születék néktek ma üdvösségtek. 

Menjetek el bé gyorsan a városban, 
Ott találjátok Jézust- a jászolyban! 

Elindulának és el béjutának, 
Szűz Máriának jónapot mondának. 

Nem fekszik ágyban, sem friss palotában, 
Hanem jászolyban, romlott istállóban ...45) 

E régi ének után Padén egy tartalmilag valóban odaill ő, de a „Pásztorok, 
keljünk fel! ..." kezdetű  betlehemes énekb ől kiszakadt versszakot is eléne-
keltek, mely a 18. század óta alig módosult valamit 46): 

Jaj, szegény, de fázik! 
Könnyeitől elázik. 
Nincsen neki párnája, 
Sem tornyos nyoszolyája: 
Juhszéna, juhszalma, 
Barmok szája melegítő  kályhája., 

(Padé, 1972. Ének: Pintér Etel '72 é:, 
gyűjt. Katona I. — Tóth F.) 

Majdnem szó szerint egyez ő  változatát közli Somogyból A Magyar Népzene 
Tára II. kötete, de ezenkívül még több helyen is ismert 47). 

Verbicán olyan kóringyáló éneket hallottunk, mely eléggé önálló ré-
szekből áll (az egyes részeket számozással jelöljük) : 

Karácsonnak éccakáján 
A kis Jézus nevenapján 
Örüljünk és örvendezzünk! 
Mikor a hold föl kezd jönni, 
Betlehembe fogunk menni... 
A kis Jézust köszönteni. 

A kis Jézus aranyalma, 
Boldogságos Szűz az anyja. 
Két kezével ápolgatja, -
Két lábával ringatgatja: 
-- Aludj, aludj, én kisdedem! 
Nem királyné a te dajkád: 
Szógállóbul lettem anyád ..' . 

Schram F. i. m. 465-6. old. 

Schram F. i . m. 491. old. 

612-3.. old., 446. sz. 
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3. Hát te, dudás, mit szundítasz? 
Fényes a hold, nem kell lámpás. 
Verjed, verjed a citorát, 
Zengj Jézusnak egy szép nótát! .. . 

(Verbica, 1972. Ének: Pópity Pálné Am-
brus Mária 68 é., gyűjt. Katona I. — 
Tóth F.) 

Szövegünk töredékes és némileg romlott is, de ennek az énektípusnak kü-
lönben is kevés az igazán teljes változata. Kétféle kezdete van: 1. „Kará-
csonynak éjszakáján" és 2. „Kirje, kirje, kisdedecske ...", ez utóbbi vált 
ismertebbé. A 2. altatórészlet az ének legállandóbb magva, a 3. zárórész 
viszont alig egy-két változatban van meg. E karácsonyi ének a magyar nyelv- 
terület középs ő  részén van elterjedve: feljegyezték Mez őkövesden (Borsod 
m.), Peregen (Pest), Vészt őn (Békés), Szegeden és a szomszédos Tápén 
(Csongrád) is 48). Kálmány Lajos kezdősorát („A kis Jézus aranyalma ...) 
idézi, ill. 2 sort találunk belőle egy általa gyűjtött szegedi belehemesben 49). 
Újabban Kiss Lajos a bácskai Gomboson gyűjtötte 1941-ben egyik válto-
zatát50) és legutóbb Burány Béla Hódegyházáról (Jázováról) közölte egyetlen, 
a „Kis Jézusnak aranyalma ...” kezdet ű  versszakát, mely ott altatóként 
ismert, de a jegyzetben utal a „Kirie, kirie, kisdedecske" dallamával való 
összefüggésre, mely szerinte az egész Vajdaságban ismert 51). Az altató, va-
lamint néhány más régies szövegrész is arra vall, hogy énekünk 18. századi 
vagy annál is régibb lehet, eredetét azonban mindeddig nem sikerült ki-
nyomozni. . 

A házról házra járó, ablak alatt zengedez ő  kis énekkarok „Dicsértessék 
a Jézus! Amen!" formulával fejezték be m űsorukat és várták az ajándékot; 
esetleg valami tréfás mondással meg is sürgették, pl. egy verbicai fordulat: 
„Látom, a nadrágom nem fekete bárson. Hozzák má a brióst, mer fázik 
a lábom! ..." A kapott ajándékot illend ően megköszönték. 

KARÁCSONYI MARICÁK (GÓLYÁK) 

A farsangi vagy fonóbeli állatalakoskodás széles körben ismert, a ma-
gyarok elsősorban a lovat, a medvét és a gólyát kedvelték. Verbicai közl őnk 
emlékezete szerint a gólyák (maricák) náluk nem a fonóban és nem is far-
sangkor, hanem karácsony estéjén járták a házakat, miközben a kisebb gyer-
mekek kóringyálták. (E visszaemlékezést mások adataival is meg kell még 
erősítenünk, a külsőségek leírása viszont elfogadható). - Legények öltöztek 
fel gólyának, ill. egy kisebb csoporton belül csak egyetlen alakoskodó volt, 
aki lepedőbe burkolódzott és egy fából készült fejet, hosszú cs őrt dugott ki 
és csíptetőszerűen mozgatta: a madár kelepelt és nagyokat csípett. a gya-
nútlan nézőkbe, főként a leányokba. (Olykor illetlenkedett is, ennek meg-
felelő  volt a kísérő  szöveg). A gólya nemcsak az utcán járkált, hanem beláto-
gatott házakhoz is, ahol nem nagyon szívesen várták. 

A Magyar Népzene Tára, TI. köt. 674— 5. old., 555. sz. és a következők. 
Szeged népe, II. köt. 209. old. 
A Magyar Népzene Tára, II. köt. 673-4. old., 553. sz. 
i. m. 156. old., 104. sz. és jegyzete a 199. old.-on. 
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KARÁCSONYI ASZTAL ÉS KARÁCSONYFA 

Ezekre vonatkozólag- kevés és bizonytalan adatunk van; a karácsonyfa 
főként e század elején kezdett terjedni, ma már eléggé általánosnak vehet ő, 
holott maga a karácsony Jugoszláviában nem olyan nagy ünnep, mint Ma-
gyarországon. Szajánban karácsony böjtjén szénát kötöttek kévébe, lefektették 
az asztal alá, lószerszámot és az aprószenteki vessz őzéshez szükséges birs-
hajtásokat tettek mellé, a szénára fektették a kis Jézust. Az asztal alja így 
maradt Szent János napjáig, amikor is az aprószentek ünnepe következett. 
Az asztal alá tett tárgyakról azt tartották, hogy különleges hatásuk van, 
mert megszentel ődtek. 

APRÓSZENTEKEZÉS (6DORICSOLÁS) 

Aprószentek ünnepe dec. 28-án van; a Szentírásban betlehemi gyermek-
gyilkosságként ismert (Mt. 2,16-19), ekkor hányták kardélre a kisdedeket, 
hogy velük együtt Jézust is elpusztítsák. Ám ehhez a biblikus történethez 
sok kereszténység el őtti szokáselem is csatlakozott: pl. az életet jelképez ő  
(zöld) ág, a betegségnek vesszőzéssel való kiűzése, egészségkívánó varázs-
mondóka stb. Már ,a római Lupercalia-ban voltak hasonló elemek, és a 
magyar középkorban valószín űleg összefüggött a legényavatás szokásával 
is. Biblikus-skolasztikus eredet ű  benne egy kérdés: „Hányan vannak az 
aprószentek? ...", amely után a vessz őzés következik. (A helyes válasz 
különben 144 000-en, de ezt nem . mindenütt így tudják). E szokás a 15-16: 
században még az egyházi szentelmények közé tartozott, azóta teljesen el-
világiasodott, és az egész magyar nyelvterületen ismerik. Elnevezése sokféle: 
aprószentekezés, suprikálás, csapulás, mustározás, ódéricsolás; területünkön . 

az  ódoricsolás szóalak van legjobban elterjedve. 

Kálmány Lajos is általánosnak mondja a szokást, szerinte a gyanútlan 
gyermekeket a szomszédba küldik mustármagért; ott elértik a tréfát és a 
szokásos kérdést feltéve, máris ütik őket nyírfavessz ővel, hogy gilvásak ne 
legyenek! Ha a gyermek megmondja a helyes választ, a verést abbahagyják. 

Mindhárom községünkben szinte máig ismert e szokás, tanulságosak 
a különben árnyalati eltérések. Padén az apa, ritkábban az anya bonyolította 
le, ott nem házaltak, esetleg átruccantak még a szomszédba is. Vessz őt, 
nagyritkán ostort is használtak. A szokásos kérdést feltéve, vessz őzni kezdték 
a gyermekeket. A helyes válasz itt is 144 000 volt; aki végképp nem tudta, 
esetleg sarokba is térdeltették, míg másutt megsúgták a feleletet. 

Szajánban már karácsony böjtjén levágtak 6-7 birshajtást és virgács-
szerűen összekötve tették a karácsonyi asztal alá „megszentelni". Az ódori-
csolást a nagyszül ők vagy a szülők végezték: hajnalban keltek és ugrasztották 
fel a gyermekeket; esetleg a szomszédba, ismer ős helyre is ellátogattak, 
de gyakoribb volt az az eset, amikor a gyermeket küldték át mustármagért 
és így az oktatást nem otthon, hanem idegenben kapta. Addig nem hagyták 
abba a verést, míg a gyermek' a helyes választ (itt 334 000-r ől tudnak) meg 
nem mondta. Más mondókára már nem emlékeznek; a vesszőt gondosan 
elrakták az ágy szalmájába, mert azt tartották: „Hinné régebbi a páca, anná 
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hasznosabb !" Nemcsak gyermekeket abriktoltak vele, hanem a hasfájós 
lovat is gyengéden körülverték, hogy múljon a fájdalma. 

Verbicán fonott vessz őkorbácsról nem tudnak, itt két-három legény 
járt házról házra összekötözött fűzfavesszővel, elsősorban a nagylányokat 
és az -asszonyokat verték meg, de a gyermekek sem maradtak ki. így kér-
deztek: „ódorics, ódorics! Hányan vannak az aprószentek? ..." (Itt újra 
csak 144 000 volt a helyes válasz). A vessz őket nem szentelték, használat 
után nem dobták ugyan el, de közl őnk további sorsukra már nem emlékezett. 

A három változatból ismét a szajáni a legrégiesebb és legteljesebb, s 
ezúttal a verbicai tűnik a legkopottabbnak. Végleges válaszhoz azonban még 
alaposabb gyűjtésre lenne szükség. 

HÁROMKIRÁLYOK 

Említettük, hogy ez a szokás eredetileg a karácsonyi játékok, főként a 
betlehemezés része volt, néhol meg is maradt eredeti helyén, ám a magyar 
nyelvterület nagyobb részén önálló szokássá vált. A három napkeleti király 
vagy mágus hódolata bibliai eredetű  történet, elsősorban ezt jelenítették 
meg, de több más biblikus és profán mozzanat is csatlakozhatott mellé. 
Január 1. és 6-a, tehát vízkereszt között köszöntöttek csillagot hordozva, 
így az ún. csillagének és a „Háromkirályok napján ..." kezdet ű  ének vált 
a szokás fő  részévé. Az el őzőt már 1540-ben említik, a Szelepcsényi-féle 
Cantus Catholici pedig már 1675-ből közli dallamát és latin szövegét, de 
a máig énekelt magyar változat nem ennek a latin szövegnek a korabeli 
fordítása, hanem Szemenyei Mihály regöli plébános 19. századi szerzeménye. 
Az ének 4 versszakból áll, ebb ől az elsőt mindenütt ismerik, a másik három-
1)(51 is legalább 2-2 szakaszt énekelnek 53). Kálmány annyira újnak és köz-
ismertnek tartotta, hogy battonyai, csókai, szegedi, törökbecsei stb. gy űj-
tésében következetesen mindig csak az 1. versszakot idézi és stb. szócskával 
fejezi be a szövegközlést. Gy űjtőpontjai között a mi három községünk ezúttal 
nem szerepel. A szokás egyébként sok betlehemes éneket (pl. „Mennyb ő l 
az angyal ... " stb.) is befogadott, miként maga a „Háromkirályok nap-
ján . . kezdetű  ének is helyet kapott egyes betlehemes változatokban. 

Községeinkben a - háromkirály-járás eléggé egyöntet űen történt : a 
bibliai Gáspárt, Menyhértet és Boldizsárt megszemélyesít ő  10-14 éves fiú-
gyermekek öltözéke királyi palástot jelent ő  fehér lepedő  volt, fejükön papír-
korona vagy süveg, mely elsősorban piros, sárga vagy más színével külön-
bözött. Egyikük csillagot vitt, melynek közepe szitakéregb ől volt és ollórács 
segítségével ki lehetett ugratni egy hat ágú, piros papírral bevont csillagot. 
(Mindig a „Szép jel és szép csillag ..." kezdet ű  refrénnél ugratták ki). A 
fiúk január 1. és 6. között jártak köszönteni, és vízkereszt el őestéjén fejezték 
be. Padén már az 1. világháború után, Szajánban a 30-as években sz űnt meg, 
talán Verbicán élt legtovább. Sehol más szöveget nem mondtak, mint az 

52) Szeged népe, II. köt. 209. old. 
bs) Schram F. i. m. 467. old. 
54) Battonya (Koszorúk, TI: köt. 49. old.): Csóka (Szeged népe, III. köt. 139. old.); Szeged 

(Koszorúk, II. köt. 47. old.); Törökbecse (Szeged népe, II. köt. 98. old.). 
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említett éneket, de mind a négy versszakot már senki nem ismerte, ezért 
két olyan változatot közlünk, melyek együttesen kiadják a teljes éneket (zá-
rójelben az eredeti szöveg versszakainak sorszáma)55) : 

1. Háromkirályok napját, 
Országunk egy istápját 
Dicsérjük énekekkel, 
Vígadozó versekkel! 
Szép jel és szép csillag, 
(:Szép napunk támadt:). 

4. Kérjük a' Szűz Máriát, 
Kérje azé szent fiát: 
Egybe minket megtartson, 
Az ellenség ne ártson! 
(: Szép jel ... stb.). 

(Padé, 1972. Ének: Pintér Etel 72 é., 
gyűjt. Katona I. -- Tóth F.) 

* * * 

Háromkirályok napján 
Országunk egy istápját 
Dicsérjük énekekkel, 
Vígadozó versekkel! 
Szép jel... stb. 

Hol vagy, zsidók királya? 
Mert megjelent csillaga. 
Betlehemben találják : 
Szép Jézust körülállják. 
Szép jel ... stb. 

Királyok ajándékát: 
Aranyt, tömjént és mirhát 
Vigyünk mi is Urunknak, 
Ártatlan Jézusunknak! 
Szép jel... stb. 

(Verbica, 1972. Ének: Pópity Pálné Am-
brus Mária 68 é., gyűjt. Katona I. -- 
Tóth F.) 

Szövegeinkből versszakok estek ki, néhol kisebb tartalmi módosulás is tör-
tént, ennek ellenére sem lehet új változtatokról beszélnünk. 

55) Schram F. i. m. 467. oldalán közölt szöveg szerint. 
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ÖSSZEGEZÉS 

Az észak-bánáti szokáshagyomány egészében véve egységesnek tekint-
hető, a Kálmánytól máig meglevő  fehér foltok nem á szokás, hanem a gy űjtés 
hiányára vallanak. Már az eddigiek alapján is megkockáztathatjuk: ha egy 
szokás valamely községünkben megvolt, á másikbán is meg kellett lennie. 
Ez az általános egyezés azonban nem jelent teljes tartalmi-szerkezeti-funk-
cionális azonosságot: a szokások elég nyílt szerkezetek lévén, jól alkalmaz-
kodtak a helyi körülményekhez, így pl. egy adott id őpontban is a változás 
más-más fázisában lehettek. A magyar népszokások legismertebb rétege 
területünkön is megvolt, távolabbi rokonsága a Duna—Tisza-közén, köze-
lebbi pedig Szeged környékén kereshet ő ; helyi színezetet jelent a férfiiak 
hangsúlyosabb szerepe, a nemzetiségi kölcsönhatások. E szokások már 
Kálmány óta is változtak, főként koptak és keveredtek, de már a század-
fordulón sem voltak túlzottan régiesek. 

Hálásan könnyű  bírálat helyett minden érdekl ődőt további gyűjtésre 
biztatunk. Minden kiegészítés, amely terepmunka eredménye, el őbbre viszi 
a kutatást. Egy-egy számvetés után könnyebb maga a gy űjtés is, így hat 
kölcsönösen egymásra a terep- és az „íróasztali" munka. A mi esetünkben 
is a további gyűjtéseken van a sor 56). 

Katona Imre 

56) További feladat lesz a magnetofonszalagon rögzített: dallamok lejegyzése. 
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AZ EMBERÉLET 
FORDULÓINAK 

HAGYOMÁNYVILÁGA 



1. A NÉPHIT ÉS A NÉPSZOKÁSOK 
RENDSZERE ÜRMÉNYHÁZÁN A SZERELEMT ĆOL 

A KERESZTELŐIG 

A . jugoszláviai magyar néphit és népszokások köréb ől szerzett eddigi 
ismereteink fehér foltjait csak úgy tüntethetjük el, ha további gy űjtőmunkánkat 
alaposan átgondolt és az .ez ideig megjelent monográfiák eredményeit is 
számba vevő  kérdőívekkel folytatjuk. Csak .a teljességre törekv ő  és rend-
szeressé tett gy űjtések járhatnak eredménnyel, persze még ezek sem a várt 
mértékben, hisz parasztságunk megváltozott élete, kultúraváltása nemcsak a 
népköltészet átalakulásához vezetett, hanem a szokásvilág megváltozását is 
magával hozta, a természettudományos világlátás mellett egzisztáló néphit 
éltetőjének, hagyományozójának a népi tudáshoz való viszonyát is módo-
sította. 

Aligha nyílik már alkalmunk a néphit és a népi szokásvilág eleven életét 
figyelni, adatközlőink zöme az emlékezet mélyen fekv ő  rétegeiből hozza 
felszínre a népi világképre és a néphitbeli cselekedetekre vonatkozó isme-
reteit, tudása tehát a század els ő  évtizedeiben még aktív tudásból egyre inkább 
passzívvá vált. Gyűjtőmunkánk mégsem lehet hiábavaló, ha arra törekszünk, 
hogy a még fellelhető  népi tudás alapján rekonstruáljuk egy-egy falu vagy 
több faluból álló terület egykor még elevenen él ő  szokás- és hiedelemanyagát. 

Az itt következő  gyűjtés a Mária Terézia-csatorna mellett fekv ő  . nagy-
községből, Ürményházáról való. A valamikori Zichifalvához (Plandište) 
tartozó község ma 1688 lakost számlál, ebb ől 1399 magyar, a többi más 
nemzetiségű . A falut 1817-ben telepítették Majsáról, Apátfalváról, Rárósról. 
Ezenkívül jöttek Palotáról, Hatrongyosról, Halasról, Várkonyról, Lokról, 
Makóról, Cibakházáról, Dorozsmáról, Zöldesr ől, Adáról, Becskerekr ől, 
Szegedről, legalábbis az 1819-t őt napjainkig rendelkezésre álló anyakönyvi 
adatok ezt tanúsítják. Ürményháza a nevét telepít őjéről, Temesvári tJrményi 
József temesvári kincstári jószágigazgatóról kapta. 

A szlovák és román telepítések övezte falu ma már igen polgárosult 
képet mutat, s ez a népi tudáson, illetve az adatközl ők hozzá valóviszonyulásán 
is tükröződik. Az emberi életnek a szerelemt ől a keresztelőig terjedő  idő-
szakát tettük meg vizsálódásunk tárgyává. Az ezen belül kibontakozó hie-
delem- és szokásvilág adatközlőinknek ma már nagyobbára csak passzív 
tudását képezi, amit a történeteknek a Hallottam ..., Ilyesmi történt ..., 
Az én anyósom ... és az ezekhez hasonló bevezetése bizonyít. 

A népszokásoknak a hiedelemtartalom nélküli elemeit is szem el őtt 
tartó gyűjtésben az alábbi réndszerezést, tematikai csoportosítást végez-
tük el: 
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Felvilágosítás 
Nemi élet a házasság előtt 
A megesett lány 
A törvénytelen gyermek 
Szerelem, házasodás 
Esküvő  
Sok gyermek 
Meddőség 
Magzatelhajtás 
Terhesség 
Szülés 
Az újszülött testi rendellenességei 
A gyermekágy és a gyermekágyas nó 
A keresztelő  

A gyűjtött anyag tanúsága szerint a leggazdagabb hiedelemtartalmú 
fejezetek az V., X., XI., XII. és a XIII. Ezek között is a XIII., A gyermekágy 
és a gyermekágyas nő  című  áll az élen, az akciók mindegyike megtalálható 
benne, a serkentés, a rontás, a gyógyítás, a megel őzés, az elhárítás és a jósló 
cselekmények is. A meg őrzése oka nyilvánvalóan a gyermekágyat fekv ő  
asszony és az újszülött nagyfokú féltésében, óvásában keresend ő . 

A III., VI., VII., IX. és XIV. fejezet hiedelemtartalma kisebb, az I.' 
II., IV. és VIII. fejezet pedig hiedelemtartalom nélküli. Mindazonáltal ez 
utóbbiak is figyelmet érdemelnek, mert olyan kérdésekre adnak feleletet, 
amelyek ismerete nélkül aligha rekonstruálhatnánk a falu egykori társadal-
mának az említett időszakra vonatkozó szokásait, magatartásbeli normáit. 

A gyűjtés helye és ideje : Örményháza, 1975. január 

Gyűjtötte : Tóth Ferenc 
Adatközlők : Csőke József, 63 éves 

Lelik Józsefné Túri Ilona, 73 é. 
Nagy Lajos, 64 é. 
Nagy Lajosné Lelik Etel, 54 é. 
Móricz Mihályné Soós Erzsébet, 38 é. 
Kincses Béla, 41 é. 
Kincses János, 79 é. 
Kincses Jánosné Burucki Katalin, 76 é. 
Kelemen István, 72 é. 
Kelemen Istvánné Virág Etel, 68 é. 
Soós Józsefné Cseh Erzsébet, 64 é. 
Lelik Etus, 54 é. 
Barsi Mártonné Huszka Rozália, 78 é. 

I. FELVILÁGOSÍTÁS 

Nem köllött azt fölvilágosítani, egyik a másikátú mán a gyerekek 
ezt megtanulik, meg elbeszélik, ugye, hogy hogy van. 

Ezek előtt ötven évvel csak úgy tájékozódhattak 'a fiatalok, ha valahun 
az idősebbektű  hallottak valamit. Mer se iskolába, se társaságba nem be- 
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szétek ilyesmit, csak esetleg ha az id ősebbektű  valamit ki birtak hallgatni. 
A szülők ilyesmit nem beszétek, id ősebb testvér is csak véletlen szóta el 
magát, és ha elszóta magát, akkor má majdnem úgy nézett ki, hogy meg-
röstellte magát, hogy mé köllött ilyet mondani. 

Vót, ahun vót 6-7 meg tíz leány. És ha az édesanyjuk erre tanította 
vóna űket, ami a jelenlegi helyzet, és orvos nem vót, mi lett vóna akkor. 
Tíz gyerek, mind a tíz csak két-két családot szüljön, az má harminc gyerek. 
Nem lehetett akkó még annyit kaszálni, hogy harminc gyereket eltartani. 
Mer bizony mi akkó csak a tizedik köröszté arattunk, tizedik mázsa búzájé. 
És akkor elvitték azt az egy vagy két mázsa búzát, azér hogy két napig 
menjen az ember kapáni. És akkor még ganca se, vagy málé se vót.- Ezé 
köllött óvni a gyerekeket vagy inteni a leánygyerekeket, hogy férfiakkal nem 
szabad érintkezni. Ki lett adva a parancs, hogy ameddig meg nem eskünnek, 
ne érintkezzenek a férfivel, mer nagyon sokszor el őfordult minálunk, hogy 
a gyerek az anyjával esküdött; már akkó megvót a gyerek, a gyerek a b őcsűbe 
vót. 

Ha mentem lakodalomba — mondja meg a Pista! —, én nagyon 
sok helyt vótam nyoszolyólány, mer tudtam azt a micsodát no, virágkö-
szöntőt meg minden, oszt akkó hítak, oszt mindég aszonta az én apám: 
mehetsz, lányom, de nehogy a híred hamarább hazagy űjön! — Nem, édes-
apám — mondom. 

5.' Azt hallottuk, hogy vót más lány, oszt akkor hát mondták, hogy ez 
meg az állapotos. Akkó csudákoztunk, hát hogy létezik ez. 

Engem az én anyám soha nem figyelmezett, hogy te Etel, vigyázz, 
vagy így vagy emez, ugye, hát én nem is mondhatom, vagy az uramat is, 
hogy az olyan lett vóna vagy valami. De az én apám az, tudja, hogy néhányszó 
úgy gyütt utánam, keresni, hun vagyok. Ugye eccé csak az uccán kimentem, 
osztán aszonta, hogy sehova! Mondom csak od,amék a Juliék el őtt vannak 
lányok, legínyek, gyüvök én mingyá. Hát jó van, de édesapám nem akarta. 
Kigyüttem. Ahogy kigyüttem, bezárta a kiskaput. Hát most hogy menjek 
be? Nem akarta azt a legínt, aki éppen ott vót, ű  meghallotta, hogy az ott 
a bandába van, oszt kiáttott, hogy Etel, befelé. Gyüvök, édesapám, szólok 
neki, 'gyüvök, édesapám! De mingyá szólok, hogy jó éccakát, avvá szaladok 
körösztű, be van zárva. Hát be van zárra a föls ő  kapu, az alsó kapu, hát mit 
csináljak, trapp le a közön! Ott ki vót törve a léc, akkó én ott bebújtam, 
lassan mék be, ugye nem ég. a lámpás, még akkor ugye nem vót villany 
asszongya édesapám: hun gyütté be, az anyád jóistenit? Megijedtem, hogy 
ugye főkelt, mondom neki: édesapám, hátú begyüttem ott a lécné. Aszongya:  
megállj, aszongya. Főkel, meggyúti a lámpást. Er ű  pofon! — pedig igazán 
mondja meg a Pista, hogy nem vót olyan, énhozzám inkább nagyon jó vót. 

Édesanyám — aszondi --, az a kakas meghergelte azt a tyúkot, 
de hogy mé hergelte meg, arrú fogalma nem vót. E(1)zavarták onnan a gye-
rekeket. 

8..A gólya hozta mindég a gyereket. Úgy mondták azel őtt, hogy a 
kimínyen dobja be. 	 S 
— Gólya, gólya, vaslapát. 
Hozzá nekünk kisbabát! — A gyerökök szokták mindani. A kisgyerökök. 

9. Kírnínyetl engedte le . a gólya a gyereket, ezt mondták, vagy az 
ablakon. Ha szülés után feküdt az édesanyjuk, aszonták: megcsípte a gólya 
a lábát, azé fekszik. 
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Tizennégyéves vótam, de az anyám nem nyilatkozott. Befeküdtem 
a kuckóba, nem akartam főke(1)ni. Csak akkó mondta anyám: lányom, 
ez van minden nőnek. 

E(1)gyugtam, és úgy mostuk, hogy ne lássa senki. Mikó ő  megkapta 
a vérzést, ugye véres az ágy, úgy sivalkodott. Az anyja akkor megmondta 
neki, hogy 12-14 éves korba minden lány megkapja. Rongyokat használtak. 
Amelyik lány véletlenül úgy vót, sugdosva meséték, hogy a gyerekek ne 
hallják. 

Legtöbbször ilyen-olyan pargét ruhábul vartak össze maguknak 
valami dolgot. Aki ügyesebb vót, az jobbat, aki lustább vót, vagy talán még 
annyi ruhája se vót, az csak közönsígesen. 

Aki hama nagylánkodott, az ilyénre mondták; hogy koraérett, túl-
fejlett. 

Mindég a kocsmába jártunk táncra. Akkó minálunk még nem vót, 
csak épp a kocsma. 
A lányok csak a kocsmába átak, kör ű . Körű  átunk, oszt akkó aztán a legínyek 
gyüttek - ki az ivóbú, oszt akkó kiabátak: Julcsa, Etel. Oszt ‘akkó hát mentünk 
táncra. Akkó még nem vót divat, hogy no főkérje, nohát, hogy : szabad? 
Má aztán, mikó má utójába, hogy nohát az a legíny e(1)hít táncolni, oszt 
akkó kérte másik legíny. De közbe vót ugye, hogy veszedelem, hogy nem 
adta oda a lánt, oszt akkó csak civakodtak. Akive(1) e(l)kezdte, hogy táncójjon, 
az táncójjon mindég avva. Mikó az a nóta kísz lett, akkó kérte . a másik. 

Mink átunk a kocsma végibe, a legínyek meg bent vótak az ivóba. 
Mikó kezdődött a tánc, a Íiúk kitódútak, intettek, hogy gyere; a nevirül 
szólították. — Én? — kérdeztük. 

II. NEMI ÉLET A HÁZASSÁG ELŐTT 

Hallottam, hogy törtínt azelőtt is, de az nagyon ritka vót. Azt leg-
inkább kitagadták a családbul. Az egész falu kitagadta. 

Ha egy lány teherbe esett, kitagadták. Leginkább a lánt okolták. 
Titkolták a terhessíget mindaddig, úgyhogy több helyen annyira ment, 
hogy a következménye egy igazi betegsíg lett vagy egy örökös betegsíg, mer 
annyira elszoríttotta magát, hogy ne látszon rajta, hogy saját magának is 
bajt csinát meg a csemetének is. 

Úgy mondták, hogy a legíny hazudta neki hogy elveszi. Mikó meg- -
csalta, aztán nem köllött neki. Hogy mé nem mondta idejibe, hogy valamit 
csinátak vóna, hogy idejibe elvegye, hogy ne hozzon szégyent az egísz csa-
ládra vagy az egísz falura. 

Előfordút, de ritkán. Az ilyenre aszonták, rossz lány, rossz maga-
viseletű . Fiúra nem vót olyan szégyen, mer a fiú hiába akarja, ha a lány nem 
akarja. Ha valamelyik lány kiment az udvarra, oszt a fiú kiment utána, azt 
mondták: rossz lány. Megszóták. Azt mondták rá, hogy veszett vére van. 
Vérmes. Nagy vérű. Nem bir magáva. 

Ezelőtt vót utca meg vót este is, manapság meg mán, ha nézzük a 
kultúrát, még nappal is megának az utcán. Pancsován láttam egyet, a télen 
vótam Pancsován, nagykabát rajta, össze vannak fogóckodva kisparkná 
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egy fáná, oszt kinek mi köze hozzá, hogy űk mi csirának. Szeretik egymást, 
meg vannak egymássa elégedve ... De valamikor ezt csak este csináták. 

Minden faluba vót régebben is kett ő-három meg máma is van. Ez 
nem titok. Mikó a legszentebb id ő  vót, akkor is vót kett ő-három, vagy a 
csendőröké vagy a kocsmárosoké vagy a kikapi legínyeké, máma is van, 
vagy az egyiké vagy a másiké, minden faluba van. Akármilyen tiszta az a 
falu, _ akármilyen szent ... Mindszenten is vannak házin ők meg utcai nők 
is. Különösen nem nevezték meg űket, csak aszonták : oda mehet, aki akar. 

Kikapi legíny : hetyke legíny. Aki tud hazunni is meg gálántú- tud 
menni is, meg tud inni is, meg tud mulatni is. Az má nem kikapi legíny, 
aki akar szerelmet vallani egy lánnak, oszt sír. Titokba szereti négy-öt évig. 

Ezelőtt megestek a lányok, mer nem vót az a nagy doktori tudomány. 
Esküdött a gyerek az édesanyjával. Minden tíz-tizenöt évbe el őfordút egy 
faluba egy. 

III. A MEGESETT LEÁNY 

Manapság má nem fordul el ő . Manapság má csak olyan esetbe 
fordul elő, hogyha má százszázalékosan a nyakába akarja annak a valakinek 
rázni magát. Valamikó meg úgy fordút el ő, hogy vagy az egyik szülő  vagy 
a másik szülő  ellenezte. A két fiatal, hogy ellent mondjon a szül őknek, akkor 
nem hogy titokba megesküdünk, hanem inkább lesz egy család, oszt akkó 
kíntelenek beleegyezni. Oszt aztán házasságot kötöttek, de úgy hogy most 
valahun vőt egy család, nem szabad vót hat hónapnak eltelni, hogy meg ne 
esküdjönek, meg köllött eskünni, hogy a gyerek ne legyen pogány, annak 
apja, anyja legyen. 

Legtöbbször inkább hogy vagy egy gazdag legíny szeretett egy 
szegíny lánt, de vót úgy hogy szegíny meg szegíny közt is megtörtínt, mer 
annak az anyja ilyen, annak az apja olyan, oszt akkó a két fiatal szerette egyik 
a másikát, és a szül őkre nem hallgattak, oszt elkövették azt, amit esetleg 
pár év után mind a ketten megbántak. 

Úgy törtínt, hogy a gyerek meglett, megesküdtek, megkörösztölték, 
és talán sehun sincs boldogabb élet, mint az ilyen párokná. 

A fiúnak a szülei nem engedték, mer szegíny vót a lány, és a fiú 
öngyilkos lett, ű  pedig megszülte a gyerekét, e(l)ment szógálni. Utána férjhöz 
ment. A lánt tartották hibásnak. - 	 l 

Én mindég aszontam, minek vót olyan buta. A fiú udvarolhatott 
tovább is. Nem nagyon , ítélték el. Egy fiútól megesett egy lány, meg is szülte 
a gyereket, a fiú meg elvett egy másik lányt. A lányt szóták meg mér ment 
hozzá. A legíny szülei azt mondták, ha úgy csinátá vele; -vedd el. Az anyád 
ide-oda, ha csúfot csinátá belüle, vedd el. Ott is meglett a gyerek három 
hónapra. E(1) kő  venned, ha nem veszed e(1), mehetsz világnak. 

Az ilyen legínnek senki előtt nem vót becsületje. Megn ősülhetett ű, 
elvehetett egy másik lánt, de társaságba sose vót becsületje. Mer szerencsét-
lenű  tette. 
Mind minden anya, megbocsájt a családjának. Akármilyen rossz legyen az 
a gyerek, a szüleinek az a legjobb.  
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Alig maradt, aki nem ment férhön: Talán százbul egy, vagy talán 
egy se. Az mán pofátlanság vót, mikor egy legutolsó szegíny elmaradott 
lánbú csinát valaki csúfot, csak annak nem akadt. De egy másik lány, akinek 
rendes szülei vótak, az véletlen ett ű  becsapódott, a másik alig várta, oszt 
akkor elvette. 

Vót aki nagyon meghúzta magát. Vót aki nem húzta meg magát. 
Az ilyen leányanya az hátul meghúzódott a templomba, éppúgy, mint egy 
idősebb asszony, mer ezelőtt nem vót annyi hely a templomba, mind máma. 
Máma van a templomba hely űni öregnek is, fiatalnak is meg gyereknek is. 
De valamikor nem így vót. 

Visszahúzódott, szégyelte. Nem ment tovább táncra, akkó úgy 
e(1)javasóták. Inkább nem is ment templomba, nem vót hol helye. 

Vót, hogy a legíny tagadta az apaságot. Orvosi vizsgálatta döntötték 
e(1) (1925--26-ban), valamikor meg hasonlították. És ha arra hasonlított, 
tagadhatta az atyaisten el őtt, akkor is az ű  fia vót. 

A lány megesettnek számít a nép el őtt akkor is, ha elvette a legíny, 
de a férje előtt nem. Aszondi, há annak a megesett lánnak szintén született 
egy lánya, aszondi: ajis olyan lesz, mind az anyja. Máma má nem mondják. 

Vót lakodalom. Vót olyan is, hogy alig telt e(1) két hét, a gyerek 
meglett. Manapság is van _olyan. Ilyenkó mindenki be rúgott. Csak nem tettek 
slajert meg koszorút. Csak leeresztett hajjal, meg nem fehér ruhába esküdtek, 
hanem világoskék vagy szürke. A Horváth Panninak is csak kontyba vót, 
meg szürke selyemruha. Valamikó nem vót koszorúja, mer ugye azt úgy 
tartották, hogy az sz űzkoszorú. Most fölteszik. 

Mihást a legkisebb hibát elkövette a fiatalasszony, mingyá ezt hánták 
a szemire. Mer te ilyen vótá meg olyan vótá. 

IV. TÖRVÉNYTELEN GYERMEK 

Az úgy vót, hogy megesküdtek, oszt aztán a kisgyeréket ugye e(lvitték) 
szépen oda az anyósájékhon, oszt az öregasszony éppúgy szerette, az anyósa, 
mitha az ő  fia lett vóna. Nem mondta, hogy hát ejnye, másiktú van, nem 
szeretem, meg nem köll a házunkhon. Még akkó szoptatott is Roza néni, 
mikor férhön ment. Mer elvette egy másik legíny, nem az, akitül vót neki 
a családja: De úgy ment hozzá, meg megmondta a fiatalember meg az édes-
anyja, hogy megesküdnek, a kicsikét elviszik az ő  házukhon, nem köll, hogy 
a lánynak a szülei neveljék föl. Oszt el is vitték. Oszt soha nem tudatták vele, 
hogy ejnye, te nein ehhön a házhon tartozó, mer ráíratta a maga nevire 
aztán. 

A gyereket a lápnak a szülei nevelték (ha nem vette el, akitül megesett), 
de akkor vót, ugye, azelőtt virtusság vót, betyárvilág, akkor üldözték azt a 
fiút állandóan. Ebbül vót mindég a legtöbb verekedés. Ebbül vót halál is. 
A lánnak a rokonjai szembeszátak, többféle szurkálás, többféle veszekedés .. . 

Nálunk csak egyetlen törtínt meg a faluba, akinek nem lett apja. 
Az édesanyja nevit viselte. Aztán, ha férhön ment, az asszony férjinek a 
nevit viselte. 

Éppúgy szerette, mind a sajátját, de sose adott rá annyit, mind a 
sajátjára. Vagy nem iskoláztatta, vagy nem ötöztette, de nem mutatta, hogy 
haragszik. 
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V. SZERELEM, HÁZASODÁS 

a) Szerelmi jósló eljárások 

Minálunk Ürményházán a lányok ahogy mentek ezelőtt a templomba, 
vittek mákostésztát, beletették a szenteltvíz tartóba; mikó gyüttek ki, akkó 
belenyútak a szentelt víz tartóba, ha kett őt vettek ki, párosak lesznek, ha 
háromat vagy _ötöt, akkó még a másik évbe páratlanok maradtak. 

Néhányszó annyi mákostészta vót abba a szenteltvíz tartóba kará-
csonkó, de hogy mijé szokták, azt nem tudom. 

Lucakó fölírtuk minden legínnek a nevit cédulára, oszt tizenháromat, 
oszt akkó mindennap egyet a kemencébe behajintani, no oszt akkó Luca 
napján mikó ezt megkezdtük, oszt karácsony b űtjin, mikó mentünk az éféli 
misére, akkó azt mondták, hogy azt az utolsó cédulát megnézhessük, hogy 
ki, hát oszt énnekem a Kelemen Pista vót ráírva. Épp az vót. Olyan 16-17 
éves vótam. 

"4. Ha valaki leejtette a tükröt, akkó azt mondták, hogy szerencsétlen. 
Akasztotta föl arra szögre vagy fogasra vagy tette az asztalra, ha leejtette, 
összetört a tükör, akkó szerencsétlen. 

E(l)tört a tükör, oszt akkó a Pancsa rít, mer aszonta édesanyám neki, 
hogy hét évig nem mész férhön, amé e(l)törte, oszt nem vót igaz. Férhön 
ment. 

A négylevelű  lóhere: szerencse. 

b) Szerelmi rontás 

Hallottam, hogy régebbi id őbe valami, nem tom én, mi a csodát : 
zsírt-e, szalmát-e, valamit kevertek bele, és akkor vagy a ruhájába tették, 
vagy a kapun belű  bedobták, vagy az ágyába tették, akkor vót, hogy a legjobb 
barátomnak a lányának el vót rendezve, hogy újév napján lesz az esküv ője, 
és a nagynénje úgy megrontotta -- ez román vót, de nagyon jó barátom vót, 
úgy éltünk, mint testvérek —, az olájokná divat ez a kaska, a lányokná, 
ezelőtt még 'divat vót, mind a szerbekné is, amive(1) átkötik a derekukat, 
úgyhogy abba béle vót téve egy darab szalag, magyarú mondva : pántlika 
meg mindenfajta sz őr és zsír abba bele vót varrva, és úgy meg lett rontva 
a lány, hogy újév napján, mire az esküv ője legyen, akkorára meg köll, hogy 
haljon. Pont az esküvő  napon köll, hogy meghaljon. És nem jó lett megcsináva 
ez a rontás, a lány tizennégy nappa el őbb megbetegedett, meg is lettem híva 
a lakodalomba, e(1)ker űt Becskerekre a kórházba. Tizenhatéves lán vót . 

Ilyesmi történt minálunk olyan 27-28 vagy 29-be, pontosan nem 
tudom a dátumot, a két fiatal nagyon szerette egymást, és rontás is -követ-
kezett meg ellenezték is. A két fiatal összebeszét, hogy ebbe az órába föl-
akasszuk magunkat, egyik is meg a másik is. A férfi fölakasztotta magát, 
úgyhogy nem' vették észre, csak mikó meghalt. A n őt észrevették, akkó, 
mikó félig vót meghalva, levágták. 

Az én anyósom — az ű  anyja — annak vót egy onokatestvérje, oszt 
vót nekik egy lányuk, ott laktak ara mifelénk, ahun mostan a Szuflekék 
laktak, ott mondta mindég anyósom mondta, hogy hát vót valami Túri 
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valaminek híták, Verának a lányát, no osztán egy legíny, aki elvette, osztán 
így átal lakott egy asszon, azt Rücskös Katának mondták, oszt akkó L- hogy 
mondjam? — megesküdtek, de nemsokára ez a fiatalasszony beteg lett. 
Oszt akkó e(l)vitték ezt a fiatalasszont oda Petrovoszellára, hogy a jóslón ő  
mit mond neki, hogy beteg. Oszt akkó hát úgy is vót, aszonta anyósom, 
hogy e(l)vitték, oszt az, aki megvazsidérozta vagy micsináta: megnézte, 
aszonta, hogy jaj, aszongya: jó ember meg asszony — az anyjának meg az 
urának, a ;fiatalembernek —, aszongya, vigyék haza, mer, aszongya, nagyon 
el van vazsidérozva, de a vazsidér ez nem űneki lett csinálva, az a rontás. 
Nem űneki lett csináva, hanem a fiatalembernek, de nem a fiatalember lépett 
bele, hanem a menyecske. Mindég meséte anyósom. Aszongya, de nem 
hiszi, hogy jobban lesz a menyecske. De menjenek, siessenek haza vele, 
oszt ha napfőkőt előtt hazaérnek, akkó megmarad, de ha napfőkőt után érnek, 
meghal. Oszt mindég mondta Kelemen szilé, anyósom, hogy várták, várták 
űket, ugye, hogy gyünnek, oszt akkó úgyhogy tiszta fehér habosak vótak 
a lovak, annyira hajtottak, hajtottak, oszt nem birtak hazaérni. Maj mikó 
hazaértek, nagyon beteg vót. Asszongya anyósom, így vót egy kisablak a 
gangon, oszt azt mondta anyósom, hogy hát azt mondta ez a vazsidéros 
asszony, aki Petrovoszellán csináta, hogy mikó hazaérnek, ha meghal, akkó 
megjelenkezik az, aki csináta. Oszt aszongya Kelemen szilé, az én anyósom, 
hogy má nem is izét semmit, hiába mondtak neki ezt is, azt is, az  anyja rít, 
az apja, a fiatalember, eccé nagyot kiátott a menyecske, hogy : Rücskös Kata, 
te vazsidéroztá meg! Avva ott belesett a Rücskös Kata. Belesett, oszt akkó 
úgyhogy aszongya Kelemen szilé, hogy nem bírt e(1)menek űni, nem vót 
neki erője, hogy kimenjen, oszt nagyon rít, hogy űtet üssék agyon, mer ű  
a ... , osztán azé, mer az ű  lányát nem vette el az a fiatal legíny, hanem 
eztet oszt most ez lett az áldozat! De aztán el is mentek aszonta Kelemen 

_ szilé, onnen másikfelé lakni mer nem birta ez az apja -meg az anyja, az 
ha kigyütt, vagy valami. 

c) Házasodás 

Húsz-huszonkétéves kora el őtt nemigen ment férhön senki. 16-17-
-18 éves lányra azt mondták, hogy korán ment férhön. Mikó má 24-25 
éves vót, azt mondták, hogy öreglány. Most már 16-17 éves korba is férhön 
mennek. 

Nem nagyon engedélyezték 18 év el őtt, még be nem tőti a tizennyóc 
évet. Az ritka eset vót. Mostanság má majd úgy jár, hogy má tizennégyéves 
korába is férhön mehet, mer ha nem adik, akkor is e(l)szökik. A románok 
meg alig 13-14 éves, nem is tudja még, hogy mi az élet, és má férj és feleség. 

A románokná divat, hogy korán férjhez megy meg korán n ősül 
meg. Alig 15-16 éves : férhő  mén, ezelőtt a románokná pedig 13--•14 éves. 
korába mán nősűtek. Most mán nem n ősűnek. De ezelőtt 12-13-14 éves 
korba mán ... Mikó má 16 éves vót a férfi, akkó má id ős vót, akkó má idejét 
múta. Aki nem n ősűt meg, még be nem rukkót, az nem is kapott aztán 
lám, "mer meg vót öregedve. A magyarok meg valamikó régesrégen alig 
nősűtek, még ki nem tőtötték a katonaidőt. Mikó begyütt ez a 'jugoszláv idő, 
akkor má itt, szóval fölszabadulás után, akkor má itt-ott n ősültek, mielőtt 
berukkoltak. De ritka eset vót, ritka eset vót. 
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Minálunk Örményházán; mikor má huszonkett őt, huszonháromat 
meghaladta, aztán_ öreglány vót. Mikor má vénlány, akkor má elmút 25, 28 
éves, oszt mikor má minálunk Ürményházán 23 évet meghaladni, azt legíny 
nem veszi el, özvegyemberhön meg nem akar férhez menni. 
Jelenleg húsz éven fölüli lány Ürményházán nincsen. Esetleg, tegyük föl: 
például tanítónő  vagy tanárnő  vagy nem tom mérnöknő, aki ugye nem fejezte 
be az iskolát, de egy falusi lány, aki nem diák, nem iskolázott, az minálunk, 
mikó má 22 éves, az má öreglány. 

Öreglegínnek számított má aztán, mikó bet őtötte  a 26-27 évet, 
akkó aszonták, má öreglegíny. 
Agglegíny, mikó olyan 32-33-34 évet bet őtötte, mikó már 30-at bet őtötte, 
az a legíny aztán má nehezen n ősűt meg. Úgy a régi időbe, mind a jelenlegi 
időbe. Jelenlegi időbe Örményházán is meg más faluba is mán aki a 30 évet 
betőtötte, aszondi: még ráérek, egy évet, még két évet, az évek múlnak, 
és aztán nem nősül meg. Van minálunk, a mi falunkba, Ürményházán, nem 
mondok sokat, de kett ő-három jelenleg meghalt, öreg legíny, szóval az elmúlt 
évben kett ő  meghalt, aki meghaladta a 60 évet, de van még vagy három 
vagy négy, aki esetleg 60 éves meg 60-on fölül meg 50 körül, de még mindég 
ráérnek.. 

Ezek a legínyek jelenleg, ameddig ezel őtt ugye jártak. az  idősebb 
emberiség ugye kocsmába, akkor igen csak oda fordultak az id ősebb embe- 
rekhön, vagy egy kicsit kártyáztak vagy hallgatóztak, de jelenleg mos mán 
idősebb emberek má Ürményházán, mi falunkba, má 50 éven fölüli ember 
csak véletlen" valamit szállít kis áldomásra, vagy elmegy a malomba, de kü-
lönben, hogy valaki luxusbú menjen, elmenjen a kocsmába, minálunk ez 
nincs. És az öreg légínyek űk má magukba otthón megöregszenek. Akinek 
van esetleg egy n ővérje, hogy süt-főz neki, az még valahogy megvan, de 
mind aki meghalt minálunk olyan három hónapja, egy ember: maga élt, 
egy szerencséje vót neki: hogy a sógora el őtt ment el, vagyis a n ővérje előtt, 
bement, hogy rosszú van, nem telt bele egy fél óra, összeesett. Hát miért halt 
meg? --- Mer hetenkint alig evett eccer vagy két hétbe eccer, tudott magának 
főzni esetleg egy rántott levest, ha tudják, hogy mi az a rántott leves, esetleg 
egy ilyet ... Ez egy öreg legíny vót, lent lakott az alsó utcába, mondom, ez 
vót a szerencséje, mer ha ő  nincsen rosszul, mikor mén el a N ővérje előtt, 
mer ha az otthon hal meg, azt lehet hogy nem egy hét múva, lehet, hogy 
tizennégy nap múva se tudja senki se, hogy meghalt, vagy nem halt meg, 
mert senki nem ment tájára. Ameddig vót neki egy kis vagyona, valamije, amit 
elhúzhattak tülle, addig mentek neki valamit segíteni, de múta nem vót neki 
semmije, oda-nem ment senki tájára se. Se egy levest, se egy paprikást, se 
egy darab kinyeret nem ment senki vinni neki. De se egy inget, se egy majicát 
nem mosott ki senki neki. Úgyhogy az az ember olyan vót, hogy vót neki 
csak egy kutyája, ha ű  éhes vót, a kutya sz űkölt, mer a kutya is éhes vót. 
Semmije nem vót neki, csak egyetlen kutyája; kosárfonó' vót meg söpr űkötő , 
de néha annyira el vót szánva, hogy se kosarat, se söpr űt nem kötött. 

7: A falu népe tisztelte, becsülte, csak tudja, mikor az egy pár dinárt 
keresett mint öreg legíny, kicsikét mán túl vót a határon, megkötött négy-öt 
kosarat, eladta, vagy tizenöt-húsz söpr űt, akkó e(1)ment a kocsmába. Egy 
spriccer, két spriccer, öt spriccer, akkor danót világnak. Akkor még vót 
olyan gazember, hogy kihasznáta, esetleg vót nála nyóc-tíz vagy húszezer 
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dinár, mindég vót olyan gazember, aki a felit elzsebelte t űle. De ez az ember 
akirű  beszégetek, senkit nem csapott be, szóva csak annyiba hazudott, most 
tegyük fel, például mint éntülem elvitt ötszáz kila vessz őt, felibű  megköti 
kosárnak, de nem vót ideje. A vessz ő  e(l)rohadt, mit lehet neki csináni, az 
ember jószándékba vót, de nem vót ideje. Mikor meghalt, a kocsmába annyi 
becsületérzés vót a fiatalokba, hogy mikó ideért az éféli tizenkét óra, akkó 
az egyik aszonta: mindenki fölálni, egy perces csend! A Huszka Misáé! 
Mikó az egy perc letelt, akkor elkezdte az az egyik, utána a másik : 

Ahova le fognak' tenni, 
Síromra nem borul senki. 
Senki, aki tavaszt se fakaszt rám, zöldet, 
Elhordja rólam a földet 
Messze majd a szél .. . 

Ez így vót. 
Szerették az embért, kicsit vicceltek vele, meg mondjuk incselkedtek vele, 

de még mindég vót gazember, aki kihasznáta, ha vót nála egy kis több píz, 
mindég 'vőt olyan gazember, nem akarom megnevezni, aki még vagy duflán 
fizettetett vele, vagy elzsebelt t űle egy pár dinárt. Amúgy az ember nagyon 
becsületes vót. Kosarakat olyat csinát, hogy a Dél-Bánátba nem létezik még 
egy olyan kosárfonyó. 

Ez azért nem nősűt meg, egy kicsikét olyan nyugodt ember vót; 
fiatal korába megszeretett egy lánt, és négy évig titokba szerette. De a lánnak 
nem szót. Nem merte megmondani a szerelmét. A lán férhön ment, oszt 
aztán beleszugeráta mágába, azt, hogy ez férhön ment, ű  ezt szerette, és ű  
nem nősül meg -- az életibe. 

Legtöbbször ez vót, mind a nótába van, hogy : Nem köll a lány, 
akármilyen szép is, ha szegíny . , oszt ezel őtt éppen így vót a dolog. Ha 
má egy nagyon kicsikét is szegínyebb vót, nem fele(l)t meg a vagyonhon, 
akkó má nem köllött. De ha gazdag vót, ha púpos vót is vagy nyomorútt 
vót is vagy mankóva ment is, akkor is jó vót, mer az gazdag vót. 

Hogy jó menjen férjhez a lány, azt csináták lánykorába, hogy vót 
sok gyűgyü, és jártak ahhon a házhoz, hogy ez ilyen jó lány, ez ilyen jó lány, 
az ilyen a szülei, olyan a szülei, úgyhogy sok gyűgyü vót, az egyik jobbat 
mondta, a másik a még jobbat mondta, így törtínt ez. Nohógy ilyet csak 
olyanna lehetett megtenni, aki gazdag vót, mer szegín lánt akárhogy javasótak, 
az sehogy se köllött, csak egy szegíny ember #'iának. 

Legelsősorba is az öregek adták űket össze. Ahun egy kis vagyon vót. 
Ahun nem vót vagyon, ott a szegínyek maguk megszerették egyik a másikát. 
De ahun egy kis vagyon vót, ott mán az öregek adták űket össze. 

VI. ESKÜVŐ  

1. Kocsival vitték a menyasszont egyik faluból a másikba, mikó föl űt 
a menyasszony a kocsira, akkó addig nem szabad vót kimenni, még meg 
nem mondták, hogy min ül a menyasszony. Hát ugye az ülésen vagy pokrócon, 
de vótak vicces emberek meg humorosok meg gazemberek, alátettek egy 
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sárgarépát, órahosszákig kerüngettek az udvaron; az egyik aszonta, ezen 
ül, a másik: amazon ül, a harmadik: amazon, mikó má a v őlegíny meghara-
gudott, ha tanáljuk, ha nem, menyünk ! — Álljatok meg, hogy megmutassuk, 
min ül. Hát egy hatalmas sárgarépán . 

Szaporodjatok, mind a házinyúl, ha gyünnek az esküv őrű : A menyasz-
szony kötője főjjebb álljon gyüvőre! Azelőtt ugye kötő  vót, parasztszoknya, 
blúz, kötő  ... A menyasszony köt ője föjjebb álljon gyüvőre! Akkó mikó a 
menyasszontáncrú vezetik ki, mer úgy lopi el a menyasszonyt, mer táncó-
nának vele néhun három nap meg három éjjel, utána: Szaporodjatok, mind 
a házinyúl!, mer -a házinyúl eccé se fiadzik egyet, az mindég tizenötöt-húszat. 

Szaporodjatok, mind a csirkék ! 
Kiabálták, mikó elvitték a menyasszont: Szaporodjatok, mind a csirkék! 

Mikó vége lett a menyasszontáncnak, oszt gyütt a Pista, hogy nohát 
mos má vége, hogy beviszi a menyasszont, akkó: Szaporodjatok, mind a 
csicsóka!--- akkó ezt mondták. Meg -- hogy mondjam? — űneki egy barátja, 
mikó mentünk az esküdőn, ugye űk erű  mentek, mink meg arú gyüttünk, 
akkó a Lelik Pista kiabáta, hogy 

A menyasszony kötője 
Főjjebb álljon gyüvőre! 
Igy valahogy mondta a Lelik Pali. 

VII. SOK GYERMEK 

Hetvenöt évvel ezelőtt nagyon sok helyen vót, hogy vót 6-7 gyerek, 
oszt hároman jártak egy ingbe. 

Ezelőtt vót 6-7 gyerek. Nem fétek a gyerekekt ű . 
L. VI./2-3-4. 
Inkább hatták, hogy lögyön, mint hogy valakit híjjonák a házhon, 

vagy valamit csináljon az asszony magának. 
Mikó meghalt neki az els ő  gyereke, azt mondták neki: Azt még csak 

az ágy lábához temetik, mer gyün a többi is. 
Örűtek neki, hogyha elveszett a gyerek betegsíg nélkül. Többször 

örültek neki -meg több helyen örültek neki. Ezel őtt vót olyan, hogy nyóc-tíz-
tizenöt gyereket is szült, és egíszsígesen halt meg, máma van, aki csak egy 
gyereket szül, oszt állandóan beteg. Mos mi az oka neki? A tíz gyerek okozta 
a betegsíget, vagy csak az az egy gyerek okozta a betegsíget? Vagy az a sok 
arnortolázás okozza a betegsíget? Most melyik okozza a betegsíget? Csakis 
az a sok amortizálás okozza a betegsíget. Nem az a tíz gyerek. 

Az én öreganyám mindég mondta, hogy --- őnekik is kilenc gyerekük 
vót, osztán veszekedtek --, oszt mindég azt mondta az én öreganyám, Virág 
szülé, hogy a hirtelen halál csapjon közétek ! Oszt az én öregapám mindég 
mondta, hogy jaj, Panna, Panna, te nem tudod, mi csinálsz. Idáig f őneve(l)ted 
űket szépen egíszsígge(1), oszt így mondod, hogy a hirtelen halál ... Még 
megkaphatod! Hát úgy is vót. Mikor, a Sándor bácsi vót a férfi, a legöregebb, 
oszt három évig vót katona, oszt mán levette a katonaruhát, hogy mán akkó 
civilbe vót, oszt mindég mondta öregapám is, meg hát az én apám is mondta, 
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hogy hát Sándor bácsi mán akkó e(1) vót büszkülve, hogy ű  hát mos má 
kitőtötte a katonaidőt, három évig, no mos má majd gyün haza. Oszt ahogy 
a szakács adta neki a porciót, oszt valahogy nem tetszett Sándor bácsinak, 
hogy nagyon kilötykölte az ételnek a színit, oszt akkó SándQr bácsi tán szidta, 
hogy má nem reguta vagyok, az anyád ide-oda, még most is rezegteted ki 
azt az ennivalót, azt a kis zsírt, az meg a villáva ideszúrt. Nem akarta az .. . 
Akkó Sándor bácsi hirtelen összeesett, oszt vitték a kórházba. Akkó Kelemen 
Tórii bácsi, az ű  nagybátyja az ott vót, az mingyá sürgönyözött, hogy a 
Sándort a kórházba vitték. Akkó Virág szilé rít. Akkó öregapám aszonta neki: 
Ne ríj, Panna! Maj nyilván mán a te kívánságod meglesz, aszongya, nyilván, 
hogy a Sándort is má most majd vártuk vóna haza, oszt ehun e: nem gyün. 
Akkó mán délután megin kapták a sürgönt, hogy meghalt. Meghalt, ahogy 
itt vakszemen szúrta. No akkó Pali bácsi, az én apám testvérje, az meg egy 
ötven mázsa búzát szállított a Zichire, oszt olyan reomás vót má, arrul is 
gyütt haza a katonaságtú, hogy reomás vót, oszt ugye vót száztíz kilás, kövér 
vót, oszt ahogy szállította, e(l)melegedett, e(1) vót jegyezve neki a lánya, oszt 
mit gondol: mikó Pali bácsi így a hátúsó ágyon lefeküdt, osztán mondi neki 
az én apám, hogy Pali, hát mé nem feksz ő  a helyedre, ilyen v őlegíny vagy, 
nem mész a menyasszonhon, szombat van. Nem mondott semmit, eccé 
nagyon hörkedt, oszt meghalt Akkó má megin öregapám, szegín szilét mindég 
avva : No Panna, mos má a hirtelen halál közéjük van. Oszt tudja, úgy vót : 
Roza néni lebukott a padkárú, az is mingyá . meghalt; Etel néni lement a 
kerbe, az is főbukott, az is meghalt. Mind így ilyen hirtelen. Hát oszt mindég 
mondta öregapám, hogy -szillnek az átka fogta meg ezeket a gyerekeket. 

8. Manapság 3-4 gyerek soknak számít. 

VIII. MEDDŐSÉG 

1. Az ilyenre mindég azt mondták, ez magtalan. Nem birtak semmit se 
tenni ellene, mer nem lehetett. Ehhön szerencse köll. Vót olyan eset is, hogy 
a férgit okolták. Ha a férd véletlenül meghalt, és a n őnek lett aztán családja. 
Igaz törtínet vót, hogy a n őnek aztán lett családja, mikor meghalt az els ő  
férje, oszt akkó aszonták, no látod, ez meg ez vót az oka, nem az, hogy hát 
nem mentek meg nem akarták, hogy legyen. 

IX. MAGZATELHAJTÁS 

Vót aki meg is halt bele. Vót itt egy bábasszony is, oszt akkó az is 
hányat ... asszony meghalt. Vót aki még magának is csináta, oszt akkó 
belehalt. Mire nohát hítak orvost, mer ugye itt még akkó nem v őt, oszt akkó 
híták Szinger doktort kocsiva, oszt addig úgy e(l)folyt a vére, hogy ... Hát 
Kata néniné, a Juhászné, izé : a Terus is, az is, így marékka szedték alula a 
vért. 

Az ótus Pancsát, mindég aszonták, hogy beletört -- az a kúcs, ahogy 
az ura veszekedett vele, hogy nem k ő  itt több gyerek. Az anyjáva tán, az meg 
énnekem nagynéném vót, azé tudom, oszt e(1)vitték azt is, oszt át a kocsi-
deszkán a vér. Oszt azé siker űt neki, nem halt bele. 
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3. Ha a lány úgy lett, tiktóták. Annyira e(l)szorította a lány magát, 
ruháva, fásliva. Vót aki belehalt, mer ők maguk csináták, e(l)mentek báb- 
asszonyokhon meg kuruzslókhon, oszt ahogy pucóták a gyereket, abba be-
lehalt sok. Vagy megpiszkáta a bábasszony. Kúcsot is vettek a patikába, 
föltették, két-három napig fönt tartották, oszt e(l)ment a gyerek. Ezt a. kúcsot 
épp erre hasznáták. Horti Pista bácsinak az els ő  felesíge is abba halt bele., 

4. Azelőtt vót olyan, taroglyának mondták, akkó azt megrakták genéval, 
szóval istállótrágyával, oszt akkó no gyere, hé, fogd meg, akkó megfogta azt 
a 100--120 kilát, gugóva, mikó fölemeli az az asszony, mikó má 6-7 hónapos, 
akkó má ott valami komplikációnak él ő  kő, hogy gyűjjön. 

5. Abba az időbe még nagyonis megrótták, ha vót is család má nála, . 

hogy mondjam mán, nyőték a családok, azt mondták, ejnye, hát ezt az egyet 
-- vagy amennyit no — nem tudta vóna fölnevelni, nem vétkölte a jóistentül, 
hogy ilyent csinált. Vót olyan is, aki bele is halt, oszt még hány családot 
meghagyott, ugye? Ha kitudódott, azt mondták: hát nem vétkölte az istentül 
ezt a sok családot itt hagyni azé az eggyé? Azt nem fölneve(l)hette vóna 
— éppúgy, mind eztet a háromat vagy négyet. Akkó még nem vót ilyen nagy 
tudomány, min most. Azt mondja, hogy hozta le a pallásrul a süt őteknyővel 
a lisztet, hát ugye vótak heten-nyócan-kilencen a házná, köllött négy nagy, 
kinyeret sütni, 10-12 kila lisztet cipelt le, nem ment e(1) t űle sose! Nekem 
meséte aztán, aszongya, tudod, gyerekem, erre nem köll anni semmit se, 
mer ez nem igaz; ha a jóisten meg akari tartani, megmarad, de ha nem 
akari, még ha meg is csúszik a sarka, akkó se ... Vótak olyan keny ő  öreg-
asszonyok, oszt mindég mondta anyósom, hogy az ment hozzájuk. 

X. TERHESSÉG 

A terhes asszony letagadta mindaddig, ameddig nem látszott, mer 
leginkább nagyobb része letagadta, nem úgy mind manapság : alig egy hónapos 
vagy két hónapos, má akkó az összes fiatal tudja, hogy ez má két hónapos 
terhes. Valamikor még hat hónapos korába is eltagadták .. . 

Dehogy lehetett vóna azel őtt, szégyellte magát az a valaki, nem 
hogy kibeszélje, mind most mán: egy-két hónap, oszt má tudják, hogy ennek 
lesz családja. 

A fiatalasszony szégyellte megmondani, ha terhes vót. Az étvágyárul 
jobban megtudták. Nem birt úgy önni, vagy valami ételt nem tűrt a gyomra, 
ugye oszt akkor err ű  megtudták. 

- 4. A terhes asszony nem jelentette be soha. Ez nem vót nálunk. Ugye 
talán röstöllte, nem tudom. 

5. Mikó a Pintér Lajcsiék megesküdtek, nyáron esküdtek, így júliusba 
csak elég az hozzá, hogy meglett a gyerek, de a Margit nem mondta senkinek 
se, hogy ő  hogy van. Mindég tágadta az anyósátú, titkóta, oszt nem: tud a 
gyerek beszéni, süketnéma. 

6. Szoktak imádkozni, meg vót is olyan imádság, amit akkor végeztek. 
Úgy imakönyvbül imádkoztak, ami erre az id őszákra köll imádság. A Szent 
Antal-könyvbe vannak ilyen imák, oszt akkor úgy abbul olvassuk ki. Szent 
Antalhoz szoktunk imádkozni. 
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Misét is szoktak. Csak hát nem úgy mondták a papnak, hogy ..., 
hanem valami szentnek a szándékára, őrangyal vagy védszent így ilyenekre 
szoktak. 
Amikor rákerül a sor, hát én hiába mondom, meg az a másik is, hogy én 
szeretnék ekkor meg ekkor misét szolgátatni erre meg erre célra. -- Melyik 
szentnek a nevire? -- Hát a védszentem nevire. Ezt az anyósa vagy az asszony 
maga intézte. Szokta az anyja is. Megbeszélik, hogy amik el akar menni, 
vagy valami dóga van bent a parokján, az e(l)rendezi. 

Egy kicsikét óvták, még vízé is nem nagyon hatták, hogy menjen, 
ugye fővegye, mer azelőtt vitték abronyicán a vállukon, hát az nehéz vót 
neki. Már csak megóvták odahaza, az anyósa má látta, hogy hogy áll, ne 
engedjük, hogyha má így van, hogy lögyön hozzá szöröncséjük nekik, nehogy 
valami törtínjen a gyerekkel. 

Éppen úgy maradt abba a ruhába, mind azel őtt. Bőszoknya vót. 
A terhes asszonyok ugyanabba a ruhába jártak, mind azel őtt, csak 

nahát hogy annyit, hogy kibontottuk a ráncát, oszt akkó jó lett. Akkó még 
nem vót ' kismama-ruha. 

Hányás ellen nem birtak semmit se tenni. Mit tudtak tenni? Csi-
nátak kámforos pálinkát, oszt azt itta, hébe-korba, ritkán, mer azt mondták, 
hogy ha sokat iszik az asszony, akkor a gyerek nagyon e(l)butul. Hát úgy vót, 
én tudom, anyósomékná is, meg a te szülédékné is. 

Azelőtt meg minálunk vótak ezek a szent iványi almák, a terhes 
asszonyoknak nem is szabad vót addig enni almát, még Szent Iván el nem 
mút. 

A terhes asszonnak -- azel őtt úgy mondták --, hogy amit megkívánt, 
oda köll adni, mer ha nem, akkor elmegy a gyerek tülle. Tegyük föl, valahun 
látott egy darab tökösrétest vagy egy túrúslepínt 	mer ezelőtt ez a divat 
vót, nem ez a pepera meg csokoládés torta meg nem tom, mi a fészkes fene, 
hogy neki abbul, mert ha nem, akkor vége van. 

Én, tudja, nagyon kíváncsi vótam, mikó a gyerekke(1) vótam. Osztan 
olyan beteg vótam akkor. Úgyhogy mikor a Pistival vótam, árúták a meggyet, 
oszt akkó mondtam, hogy hát, anyósomnak, hogy jaj olyan szép meggyet 
átútak. Aszongya anyósom, hát mé nem vetté? -- Nem vettem. -- De olyan 
beteg lettem, akkó ez a szomszédasszony, Kati ángyó aszongya, jaj Panna 
ángyó, ez az asszony biztos azé beteg, hogy azt a meggyet látta. Oszt akkó 
úgyhogy Kati ángyó rendezett valahunnen meggyet, de tudja, hogy én úgy 
ettem azt a meggyet, oszt jó lett. 

De hogy jártam a Marissa, az én lányómma. Kapáni mentünk, agušz-
tusba lett meg, osztán hát ahogy az ű  testvérje, a húga azt mondja, jaj ángyó, 
nézd, aszongya, milyen nagy halat visz az oláj, így ahogy mentünk kapáni. 
Én meg úgy visszanéztem, mondom, ténleg, milyen nagy hal. A Pista mingyá : 
-- Te mic leső  vissza? Tán má az a hal kéne? Nem a! 

Tudja, két sort megkapátam, olyan beteg vótam, hántam, minden, 
akkó mán Pista mingyá szidott: --- Te megláttad a halat, tudod te, hogy a 
Pistival is milyen bajba vótá, maj meglátod, hogy most mi lesz veled. Hát 
de tudja, hogy milyen bajba vótam, még dél se vót, haza köllött hozni de 
nem birtam még a kocsirul is legyünni, olyan rosszú lettem. Itt vót közel 
a bábasszon, anyósom rögtön átment: =-• Julcsám, gyere át, asszongya az 
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Etel olyan rosszú van, hozta haza a Pista a kapálásbú. De a Pista kiabál,  

káromkodik, hogy: édesanyám, az Etel a haltú lett ... A szeme istenit a  

Pancsának, mer az látta meg! Hát jó van. Julcsa néni aszongya: -- Halljátok,  

ez meglesz! --- Hát agusztusba ez, mink meg hogy kapátunk? Júniusba.  
Julcsa néni aszongya, hogy meglesz. Jaj, ugye bántotta a Pistát is, én is  

beteg vótam. Úgyhogy akkó Julcsa néném nohát addig, hogy nem lett meg,  
de aztán mindég fő  köllött kötni. Oszt mondom, hogy hát nem jó lett, csak  

hiába csinát Julcsa néni, húzogatta f ő, mer egísz, aszonták, megindul. A  
bábasszony mondta. Má hét hónapos vótam. Hát akkó, mit gondol, e(l)ment  
anyósom oda az öreg Szőllősiékhön, oda hozta az oláj a halat. Hát má azok  
megették. Mingyá megsütték, oszt megették. Az én apám lement egy barátjáva,  

halászok vótak, édesapám is halász is vót, lementek, egisz éccaka, hogy no  

majd fognak. Hát nem fogtak. De énnekem csak a hal, csak a hal, nekem nem  

köll más, csak halat adjonak. Pista évelődött, néhánszor, no majd Kati ángyó  
aztán másnap regge(1) korán, hogy mijé, egy öreg oláj árulta — ilyen kicsikéket.  

Kati ángyó meg zörgött, nem vót kinyitva a kapu : Panna ángyó, jaj gy űjjön,  
aszongya, nyissa ki, itt van az oláj, áruli a halat! — Mingyá vettek olyan,  

mondom, ilyen kicsikék vótak; de pucolta még szegíny Kati ángyó is, oszt  

sütötték. Mikó megsütötték, az els őt megettem, aztán ehettek éntüllem min-
dent, aztán jó lett. Elég vót az a kis hal, csak megkóstoljam.  

A -Pistiva meg hogy jártam? Állapotos vótam. Szegíny kis ángyó hát  

ugye a mészárszéket tür űte. Pista bácsi nagybátyám vót ugye, mi lán vótam  
is, nagyon sokat segítettem neki, úgy szerette, mindég aszonta, hogy főzzé  
kishúgom, paprikást — birkatökib ű . No oszt akkó aszongya kisángyó:— 
Jaj Etuskám, olyan rosszú néz ő  ki, aszongya, meddig döcögsz még? — 
Mondom, hát maj valameddig. Oszt láttam, tudja, úgy csüngtek a szalámik.  

De lesem én, de bár én is fölértem vóna éssze(1), hogy — hát adtak vóna szí-
vesen Pista bácsi is meg ángyi is — ángyó, adjon egy kis szalámit. Semmi.  

Akkó e(1)gyüttem haza, anyósom rétest nyújtott, laskaleves vót, úgy rántott  

leves ... Nem kő, de nem jó van ... Anyósom mingyá mondi:  

Pista, vallasd az Etelt, az Etel valamit látott, -- mer ugye tudta,  

hogy olyan kíváncsi vagyok.  
Ugye, Teca, láttá valamit, ugye Etám, láttá valami ennivalót, hát  

mé nem mondod? — Nem láttam én semmit.  

Jaj, de jaj, eccé mondom, tudod mit hé, mit láttam: kisángyó tür űte  
a mészárszéket, osztán olyan szép szalámikat! ...: H ű ! Akkó még hogy ká-
káromkodott ! -- Má mikó mindenki lefekszik .... ! Akkó e(l)ment haza  

édesanyámhó meg édesapámhó. Édesapám is megijedt, gyün: — Mi a Íiam  
baj van? — Hát, aszongya, baj, nem tudom, mi lesz az Etelle(1). Meglátta  

Pista ,bácsijékná itt a szalámit, de csak az k ő  neki. — 
Akkó mi csinátak édesapámék? Átmentek, Pista bácsiékat f őzörgették  

akkó még szigín bácsi kisángyót pofon verte, amé hát az fiatal vót, az nem  

tudja, bár te fölérted vóna ésšze(1). --- Hát akkó hozta Pista a szalámit. Ugye  

ott csüngött meddig, nem köllött, aszonta, nem kő  énnekem, nem eszem,  
edd meg te, mer nagyon köllött a szalámi. Aztán, tudja, nem mertem sehova  
se menni, hogy ne lássak meg semmit.  

15. A terhes asszonyt óvták attú, hogy nehogy valamire rácsudáljon.  

Eccé gyütt medvés itt erre. Oszt akkó én is kimentem, hogy maj megnézem  

a medvést. Oszt anyósom betessékelt, hogy: — Begyere! Énnekem ne! Oszt  
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akkó mindég — hogy is mondjam? — így ide köllött tenni a jobb hüvelyk-
ujjamat a szoknya korcába, oszt azt mondjam, hogy: én nem magam vagyok. 
Aszonta mindég, hogy hát vót olyan, hogy rácsudát, hogy állapotos vót,. 
oszt rácsudát. 

Az anyajegyet, úgy mondták, hogy ha férje és feleség összevesz, 
oszt ahova odacsap, ott megmarad a jegy. Jelenleg nálunk egy helyen van is, 
hát hogy most az tény-igaz vagy nem igaz, ezt pontosan nem tudom. 

Nekem van hátul egy szedörszem, a hátamon. Mer arattak édes-
anyámék, oszt vót sok szeder a tarlón, oszt édesanyám, ahogy szedte a markot, 
édesapám odahajíntotta hozzá, odadobta hozzá, hát egy szederszem itt van 
nekem is a hátamon. Igaz. 

Meg a Bíró Etelnek is. Mikó az anyja terhes vót vele, az apjának vót 
egy sapkája, odavágta az anyjának a homlokához a sapkát. Oszt mit adott 
isten? Épp egy sapka látszik a homlokán neki. Fekete sz őrös fót. Én is, mikó 
hordtam a nagyobb gyereket, mentem vóna be a polyvásba, oszt valahogy 
úgy megbuktam és végigkaristoltam itt' az egísz kezemet. Oszt a Vendelnek 
megvan. 
Errül azt is tanútuk, nem szabad oda kapni; akkor látszik meg a gyereken, 
ha odakapnak. 

Ha megijed a terhes asszony, akkor nem szabad, hogy magáhol 
kapkodjon, akkor anyajegy marad. A terhet nem szabad vót magáhol szo-
rítani, mert akkor, aszonták, meglátszik a gyereken. 

Anyósom mindég azt mondta,_ hát mink is fiatalok vótunk, oszt 
akkó a. türűközőt így hozzád vágtam (mondja a férjének), akkó -- hogy 
mondjam? -- akkor ű  vissza, oszt akkó. ezé akkó anyósom haragudott, hogy 
az ilyenekke(1) ne játszatok, mer majd a  gyereken meglátszik. 

A menyecskének mindég az égett kinyérhaját kellett enni, hogy 
fekete szemű  gyereke legyen. Vagy hogyha esetleg szép szomszédja vót, 
akkó rácsudát a szomszédjára, oszt olyan gyerek lett, mint a szomszéd. 

Az egyik aszondi, hogy nem mutati azt, hogy milyen terhes, akkor 
biztos lány lesz, ha nagyon terhes, akkor fiú lesz. Igy jósolták ezel őtt. 

Azelőtt vótak így a naptárba, minden hónapra vót, hogy mondjam? 
sasjegy, oroszlánjegy, rákjegy, így vótak minden hónapba. Oszt akkó 

mondták, no ez a lány vagy ez a gyerek ebbe született, maj meglátjuk, milyen 
lesz. 

Mondták azt, tudom, énnekem is mondták, sok mézet egyek, akkor 
nagy haja lesz a gyereknek, sok tejet igyak, akkor fehér b őrű  lesz a gyerek. 

Szokás vőt-e vagy férebeszét, csak ugye ez vót a fő  titka, hogy terhes 
asszony ézt ne, azt ne, mert mondjuk, aki tököt lop, kopasz családja lesz, 
hajaskukoricát, aki lánygyereket vár, hajaskukoricát lopjon, mer akkó nagy 
hajú lesz a kislány. A szomszédasszony mondja, hogy fiatalasszonyt, mikó 
terhes vót, az édesanyja leküdte a kerbe : herét lopjon ! Herét hozzon föl a 
malacoknak, ugye nem mondta, hogy hozzá, lányom, vagy lopj a szomszédbú, 
— a szomszédébú szedjé herét, mer hát az is ott vót az utolsó napokba, 
osztán mondták neki szülés után, hogy azé vót, mer a here az göndör hajú 
utódot jelent. 
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XI. SZÜLÉS 

Akkor többször e(l)mentek onnanhazúrú ugye, ide-oda dógozni; 
ha nyár vót vagy tavasz vót, egyiket ere k űdték, a másikat ara kűdték, 
úgyhogy ne lásson semmit;  ne tudjon semmit, csak mikó hazament, meg-
lepődött, hogy „hozta gólya kisbabát." Meglep ődtek a többi gyerekek. 

Apósom mindég mondta, hogy — mikor megszületett ez a gyerek 
a lányának —, hogy no azt mondja : még a jel az égen föl nem mutatkozik, 
addig nem lesz meg, ha öt nap kínlódik se. De hogy milyen jel, azt nem tudom. 

A régi időbe, az I. világháború el őtt nagyon sok gyerek született 
a köröszt tüvibe. Ha - nekem annyi ezerdinárosom vóna máma, ahány az 
osztrák—magyar id őbe a köröszt tüvibe , született, ahun vágták a búzát, 
akkor én megelégött embér vónék. 

Valamikor ilyen bűbájos asszonyfélék segítettek a szülésben, úgyhogy 
se bábasszony, se bolnicsár, hanem valamit értett az ilyesmihön, ezek segí-
tettek. Mer valamikor 6-7 faluba vót egy bábasszony. Orvos meg esetleg 
egy járásba vót egy orvos, valamikor. 

Ilyen helyen legjobban ott van csak az anya meg az asszonynak az 
édesanyja meg a bábasszony. Ilyen helyen férfiak jelenleg nincsenek. 

A szülőasszony mellett nálunk csak a bábasszony vót, senki oda nem 
köllött. Olyan nagy segítséget nem adtak, én szültem hetet. Mikor nehéz 
szülés vót, no hogy meleget neki. Nem vót szokás, hogy a férje bent legyen. 

Más asszonyok csak eljárták fürdetni, mosogatni. A szülésné nem vót, 
csak a kisbaba, mikor megvót, akkor az járt, hogy a bábasszony nagyon el 
vót foglalva, hogy vót neki több ... A bábasszony idevaló vót. Az én (Kin-
cses János) testvérnéném is bábasszony vót. A bábasszonynak gézbe fizettek. 
Csak pézbe fizették. 

Mán akkó, mikó nohát hogy ott van az ideje, akkó inkább mondi, 
hogy menjé föl a pallásra, oszt gyere le, oszt jobb, ha mozogsz .Ezt énnekem 
is mondta a bábasszony. Julcsa néni. 

Itt vót a bábasszony minálunk, de közbe ez meg a tanyán vót, egy 
béresasszony, szegíny. Oszt akkó idegyütt szánkóva 25-be, december 18-án, 
nagy hó vót, begyütt szánkóva, kereste Julcsa nénit. Oszt akkó hát mondta 
Julcsa néni, hogy nem birok menni, mer itt van, ez is els ő  gyerek, a tietek 
má ugye harmadik családod, aszongya, ez els ő, oszt olyan gyenge asszony, 
mer én vékonyka is vótam, aszongya, nem birok, — de ereggy, rögtön menjé 
az órvoshó. Ű  szegíny innen el is ment az orvoshó, Zichire, de mire a Szinger 
kiért, megszülte a gyereket, de nem vót ott senki se, oszt meghalt az asszon. 

Mindég bábasszony segítkezett, pézt adtak neki, meg vót szabva, 
hogy mennyit fizetni, de ugye akkó többet adtunk. Még anyósom varrt Julcsa 
néninek ruhát is. 

Av vót a legels ő , hogy megfürdessék. A bábasszony fürdette bent 
a szobába. Nyáron mindegy vót, hun, télen akkó csak a melegen. Szentelt 
vizet tettek a fürd ővízbe, hogy ne cseréljék ki a gyereket, hogy a gonosz meg 
ne szállja, azé tettek szentelt vizet a fürd ővízbe. Mindég azt nézték, hogy 
csak olyan helyre öntsék, ahun nem jár senki. Hogy ne járjanak körösztül 
rajta. Kerbe, kerítéstövekbe, meg olyan helyre. Csak ahun nem jártak. 

Szülés után mindég az édesanyja mellé tették a gyereket. Bel űrüí. 
Ahogy feküdt az édesanyja az ágyon, az újszülött az mindég belül vót. 
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Az asztalon nem hatta anyósom még pólyázni se a gyereket. Hogy 
mijé? Vagy pedig a "Pista így a kalapot véletlen az asztalra tette, megfogta, 
oszt hogy : ennek nem itt a helye, aszonta. Aszonta, hogy hát ahun a kalap 
az asztalon van, ott üszögös lesz a búza. De hogy a pólyát? Nem jut eszembe. 

Amikó az első  gyerekünk megszületett, én csak annyit mondtam: 
hála a jó istennek, csak ha az els ő  megvan; lenne még vagy tíz, akkó mingyá 
boldogabbak lennénk. Kézbe nem vettem mindaddig, amíg a bábasszony 
be nem pólyázta. Addig nem vettem kézbe. 

A köldökzsinórt ollóval vágták el. 
A kődökzsinórt bekötik avva a nagyon vékony pertlive(1) akkó mikó 

az leesik a gyereknek, mikó fürdetik, mindég leesik, akkó az anyósom e(l)tette, 
még én se tudtam, hova. Mikor a gyerek hétéves vót, a Pisti, akkor el őhozta, 
oszt aszonta neki: — Nézd, fiam, hét esztend ős vagy, mos mán bontsd ki, 
ebbe ván sok kis csomó, ezt bontsd ki, kisfiam! — Oszt akarta vóna a szájáva, 
oszt Kelemen szilé nem hatta; aszonta : nem, fiam, ezt így az újadda. Csak -
így csinádd, úgy csinádd, 	oszt kibontotta. Akkó mondta Pista, hogy: 
édesanyám, hát mos mé csinát ilyet? Mé adta annak a gyereknek a k ődökit, 
hogy bontsa ki? — Azé, mer aszongya mer meglátitok hogy mindég olyan 
okos lesz. 

Ahogy a gyerek megvan, oszt aztán az a mássa, oszt, akkó aztán úgy 
Julcsa néni, de csak így avval a mássával így megsimított, hogy ne legyek 
fótos, vagy mi ... A bábasszony csináta, Julcsa néni. Mondom neki, jaj, 
Julcsa néni., hát mé keny rá? Aszongya: nem baj, hogy ne legyé fótos ! — 
De nem is vótam fótos aztán. 

A mássát, aszonta Julcsa néni, hogy vigyék a kerbe, oszt ássák e(1). 

XII. AZ  ÚJSZÜLÖTT TESTI RENDELLENESSÉGEI 

Ha három hónapos terhes vót, akkó nem vót, hogy megesett, hanem 
időtlen lett a gyerek. 

A Csíkos Dudiéknak vót, oszt akkó ez Etel beteg vót, oszt akkó lett 
neki, oszt semmi nem látszott, hogy az gyerek vagy ez vagy az, oszt akkó 
bevitték a Szingerhön, oszt a Szinger aszonta a Csíkosnak, hogy takarodjon . 

ki, osztán hogy temesse el, hát nem láti, hogy ez üszög?! Annak vót vagy 
három ilyen, hogy nem lett jó. Oszt akkó — hogy mondjam! — aztán lett 
egy lányuk, oszt az meg is maradt. 

Az én apámnak csak . ez a két ujja vót meg. Ezen a bal ujján nem vót 
köröm, de ezen a hüvelykujján vót köröm. Ez meg itt össze vót ny őve mind, 
de azé vót egy kis hézag, így közte. Oszt mind az ujjamnak a pörce, fogta 
össze ezt a négy kis ujját. Úgy született. Ezen meg semmi nem vót, csak a 
tenyere vót. Mindég azt mondták, hogy csonka. Úgy is híták, mer vót több 
Túri József a községünkbe, oszt akkó azt mondják, hát tudod, melyik, az 
a csonka. Túri József. Pedig dógozott mindent apám, paraszti munkába, 
mindenfélét: kapált, aratott, szárat vágott, mindent megcsinát. 

Apósom mindég mondta, hogy a hetedik gyereknek van szerencséje. 
Etus, kit mondtak itt a mút héten nálunk, vagy mikó, hogy a hetedik gyerek, 
osztán meg tud mindent mondani? Nem a Simony Ilonka? — Nem az, 
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nem az. -- Tudod, kicsoda? — Láng Etel! Aszonta Láng Etel, hogy én 
a hetedik gyerek vagyok, azé tudok ennyit, így mindent megmondani. A 
Gránic Juli mondta, mer onnan hordja a tejet. 

Aki fogga születik, az tátos lesz, boszorkányos, babonás. De olyan 
nem vót a közsígbe. 

Anyósomnak egy húga van, még az él Versecen, meg a fia is él. Az 
foggal született, igazán, a Pista. De az olyan okos, az a gyerek, ha ránéz a 
szemire, az megmond neki mindenfélét. Mindég aszongyák, ilyen táltos, 
olyan táltos; hát nem táltos ű  azé, úgy dógozik, mint a többi ember, de ha 
ránéz valakire, az megmondja, úgy jósol neki, nem köll a tenyerit tenni neki 
oda vagy valamit ... Szemibe néz, oszt má megmondja: te ide meg ide akartá 
menni, vagy ezt meg ezt vesz ő . -- Nem veszek én! — Eridj má, ne beszélj, 
hát én látom rúlad, hogy ezt vesz ő . Meghagyod fogni az órodat? 

Hogy mi csinál vele, én azt nem tudom megmondani, de igazán olyan 
szépen táncol az asztal, ha valami ... mond ű  valamit, de nem tudom, hogy 
mit mond neki, de azt is megmondja, hogy kik fogják az asztalt. Csak az 
asztal fölött tartotta a kezit, de nem teszi rá. Pista nem csinál semmit, csak 
mond valamit. 

XIII. A GYERMEKÁGY ÉS A GYERMEKÁGYAS NŐ  

A gyerekágyas asszony ágyát Boldogasszony ágyának szokták mon-
dani. Ezt maga az asszony készíti el szülés el őtt. Valamikó vót háló a gyerek-
ágyas asszony ágya -fölött, hogy ne lássák az asszont, meg ne verjék szemmel 
a gyereket. Régebben úgy vót, nem hatták, hogy megnézzék. 

Valamikó a gyerek, ahogy megszületett, akkó e(1) vót kerítve az a 
miacsuda. Szilé is mindég möndta, hogy e(1) vót kerítve olyan leped őve(1) 
vagy valamive(1), hogy oda nem birt nézni senki. Mindég supellának mondta, 
hogy supellás ágy. 

Tudja, az jobban azé vót, hogy a légy ne menjen be. 
Nem hé, amúgy is : hogy ne verjék meg szemme(1). 

A gyereket, ezt nagyon sokszor mondták, hogy megverik szemmel. 
Aszongya: ne nézd má meg annyira, köpjé rá, vagy csapkodd meg húgyos 
söprűvel, mer megvered szemmel, ha valaki sokáig nézte. Mikó megverték 
szemme(1) állandóan sivalkodott. Oszt akkó megin csak vagy húgyos söpr ű-
ve(1) csapkodták meg, vagy rákohácsoltak, ráköhögtek. Épp úgy, mint hogyha 
hallotta, hogy Szent Antal tüze, mikó valaki nagyon vörös vót, oszt akkó 
gyüttek olyan kiütések az arcán, aszondi: Szent Antal tüze; akkó ahun vót 
Antal a faluba, akinek arra vót hajlama, minálunk is vót több Antal, de egy 
vót akinek olyan . vörös pattanásfélék gyüttek, . akkó e(1) köllött menni Antal 
napján, oszt az rákohácsolt, oszt akkó elment a Szent Antal tüze. 

Tudja, hogy hogy jártam én? — Jártak házrú házra imádkozni, 
ahun vótak, itt is : anyósom, apósom, hát minálunk is imádkoztak. A hátúsó 
házba, arú. No, én feküdtem a gyerekágyat. Decemberbe, oszt aztán úgy 
az ünnepekbe vagy hogy, minálunk imádkoztak. De mondta ezt Tóni bácsi, 
anyósomnak a testvérje : Hallod, Pannám, inkább ne imádkozzunk, ne menjünk 
most imádkozni tehozzátok, ott az a menyaecske is, hát meg minden. Á nem, 

125 



aszongya, az Etel nem olyan pukkadt, vagy nem haragszik érte, csak gyertek, 
aszongya. No, el is gyüttek, ugye, er ű  mind öregasszony, tele vót, ügye. 
Itt meg akkó az vót a divat, hogy fehér blúzba fityula, hátrakötött fejje(1), 
úgy legyen a menyecske, úgy feküdjön. Hát én is, hát semmi bajom se nem 
vót. Hát ottan jöttek az öregasszonyok, jaj meg se látszik, hogy te gyerekágyat 
feksző, meg így, meg úgy, hát jó van, mikó kíszek vótak az imádkozásba, 
aszongya Roza néni: Jaj Panna, ez a te menyed, mint a kinyít rúzsa, olyan 
piros, hogy meg se látni, hogy gyerekágyas. Aszongya neki anyósom : Köp- 

; ködje meg, aszongya, nehogy megverje szemme(1). De az ágyra nem hatta, 
senki se hogy odaűjjön, aszonta Kelemen szilé, még ha valaki is gyütt vagy 
valami, nohát: Ne üljetek, elviszitek az álmát, mindég aszonta, a gyereknek. 
Hát, mit gondol, hát űk itten aludtak, mink meg fönt. Ugye e(l)mentek az 
imádkozók, eccé mondom a Pistának Jaj, én olyan beteg vagyok! Hát 
mi lett veled ! ? -- Jaj, én nagyon beteg vagyok, és nem túdom, mintha hánni 
is kéne, nem birom se kezem, se lábom. — Hát mi lett veled? — Nem birom 
a gyereket, hogy megszoptassam. A gyerek mellettem feküdt így bel űrű , 
én meg kívű . Mén a Pista, zörög édesanyámnak: -- Édesanyám, gy űjjön 
ke(nd), az Etel olyan beteg! — Mi van veled? — Jaj, édesanyám, úgy fáj 
minden em, nem tudom föleme(l)ni még a kezem se. -- Há, mi csináljak 
veled? Aszongya: téged biztos megvertek szemme(1) --- így mondi anyósom. 
— Az ... Pista is: -- Kend má még ezt is e(1)tanáta. Aszongya: — Halljátok 
én átmék Ágnes nénihön; ez az Ágnes néni igazán azé tudott valamit. No 
jó van, zörög Ágnes néninek, hogy Ágnes néni, gy űjjön kend át. De ő  is  
vót imádkozni meg az ura is. Hát oszt akkó Ágnes néném átgyütt, aszongya: 
jaj, édes húgom, téged megvertek szemme(1). Nem köllött vóna teneked 
kifelé nézni, de még föl űté, oszt kifelé nézté, megvert valaki szemme(1). 

Hát Ágnes néni aszonta anyósomnak, hogy hozzon egy tiszta fehér 
tányért meg egy kanalat meg egy pohárba tiszta vizet. Akkó mi csinát Ágnes 
néni? Mérte: Kalap alá, kontya alá ... Ezt soha e(1) nem felejtem. Akkó 
szépen, ahogy imádkozott valamit rá, így körösztöt vetett avva a vízze(l), 
akkó engem megmosdatott. Kezemet így köröszbe tette. No jó van: akkó 
ide az ajtó sarokvasára mérte, de hogy mondjam, egy kanálla, hogy igyak 
meg, mikó azt az egy kanálla megittam, oszt még több lett, mint három 
kanál,- oszt csak ő  három kanálla mért. Hogy létezett ez?! 

No oszt akkó, hogy megcsináta így Ágnes néni, aszongya, maj 
meglátod, szomszédasszony, hát éccaka vót ugye, maj regge(1) e(l)gyüvök, 
má megcsinálom még eccé, má jobb is lesz. Hát nem úgy vót?! Má 
regge(1) gyütt, a bábasszony gyütt, hogy fürdesse a gyereket, a bábasszony 
azt mondja: -- No Ágnes, tán nem birtá alunni? — Nem, gyüvök, nézni 
má, aszongya, a beteget. Úgy sajnátam ezt a szegíny menyecskét. — Jobb -
má? — mondi Ágnes néni. Mondom, jobb, Ágnes néni. Mikó má harmaccó, 
mer háromszó, akkó délfele megin, má mikó harmaccó, mit gondol, ezt 
így megcsináta énvelem, már akkó nevettem. Igazán jó lett. Hogy csinát ez 
az Ágnes néni, nem tudom. De én nem tudom, hogy ugye mit imádkozott, 
sose, bár eccer is mondtam vóna, hogy mi vagy hogy ... Az Surjánbú gyütt 
ide, úgy hogy az ura meghalt, oszt vót egy kislánya, oszt akkó itt férhön ment. 

5. Ha a gyereket megverték szemme(1), olyan fínyes vót a szemei. 
Rít, oszt Ágnes néni meg asz mondta mindég énnekem: tudod mit, édes 
sžomszédasszon, mi csínász te, datál vagy, buta vagy még, nyald ki a szemit, 
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igazán aszonta, nyaljam ere is, emere is, háromszó, oszt majd meglátod 
hogy milyen sós lesz a szemkönnye, oszt akkó csak köpködd ki, oszt aszongya, 
maj meglátod, jó lesz, oszt akkó má ténleg úgy "megszoktam. 

Aszonta Ágnes néni, hogy a szem nagyon árt, valakinek a szeme, hogy 
mingyá azé veri meg. 

Hát  mikó megszületett a gyerek, hát hogy mondjam, mingyá ,nem 
viszik körösztölni, megfürdeti a bábasszony, oszt akkó bétakarja, minded, 
akkor- az olvasót kéri, de közbe akkorára. má veszünk olyan kicsi olvasót, 
akkó ahogy be van pólyázva a gyerek, oszt ott a dunnahaj, vagy mi, az a 
dunnakötöző, oszt akkó azt úgy belefonyi, hogy a köröszt így itt legyen a 
mejjin. Minekünk meg a fejünk alá teszi azt az olvasót, ami az enyim. Úgyhogy 
mikó e(l)viszik avatóra, oszt aztán má levették, csak addig még, két hétig, 
hogy az ott legyen. 

Mikó még gyerekek vótunk, anyósom mindég hozta a szentelt vizet. 
A gyerekágyas asszony ágyánál is ott vót kis üvegbe a szentelt víz. 

Piros pántlikát kötöttünk a kezire, nehogy megverjék szemme(1) 
meg — hogy mondjam? — piros kis galárist, én is a lánnak ide a karjára 
kis piros galárist. Vótak olyan kis piros üvegbű  kis galárisok, oszt akkó 
főfűztük, őszt ide a karjára. Anyósom aszonta, hogy ne verjék meg szemme(1). 
Soká vót a kislánnak, má nagy is vót, ment is, osát még hordta a galárist 
a kezin. 

Mindég aszonta Kelemen szilé, hogy köpködd meg, nehogy meg-
verd szemme(1), ugye annak szokása vót. 

Én a gyerekágyat feküdtem, oszt ha úgy valaki gyütt, olyan fiatal-
asszony vagy valami, azt mondta anyósom, hogyha megvan a vérzésed, ne 
menj be. Dehogy mijé, azt én magam se tudom. 

Mikor az a változása van, olyankor nem lehetett befőttet eltenni, 
vagy olyan valamit csinálni; azt mondták, akkor elromlik: 

Azt nem szerették, hogy az ágy szélire üljön, senki se.. Elviszik a 
tejit, meg az álmát elviszik a kicsinek, meg aszonták, ha olyan asszony ül 
oda, aki szoptat, akkor elviszi a tejit a betegágyasnak. 

Tudja, mi csinát az én anyósom? Ha rít a gyerek vagy nem bírt 
alunni, akkó a fiaskocánk, vót kismalácca, feküdtek, aludtak, az olyan las-
san ... , osztón lopott szalmát a disznó alú, oszt tette a gyereknek a feje alá, 
hogy úgy aludjon, mind az a disznó. Igaz. 

Varrni nem jó, még a gyerekágyba fekszik. 
Az én anyósom is mondta, hogy naplement után ruhát, pelenkát, 

semmit nem szabad vót kint hanni. Vagy estefelé vizet hajintani nagyon ki 
a lavórra vagy valami, azt se szerette sose. A gyereknek a fürd ővizit, aszonta, 
olyan helyre, ahun járkálunk, ode ne öntsük. Mindég tegyük a . vödörbe 
vagy lavórba, oszt vigyük oda a ganéhon, de a fürd ővízre ne járkáni(!). 

A gyerekágyas asszony régebben, ahogy én tudom, az ágyán ült, 
és úgy adták oda neki az ennivalót. Nem szabad vót lemenni, hanem az ágyán 
űt. Nyóc napig odaadták az ágyába. Tizennégy napon belül nem mehetett 
ki az utcára, ameddig nem ment avatóra, mer a keresztelés az lehetett három 
nap után is meg nyóc nap után is, de az avatás csak tizennégy nap után. 
Tizennégy nap előtt nem lehetett az utcára kimenni. 

Addig, még a gyerek nincs körösztölve, addig nem köllött, kint 
járjon az asszony. 
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Mikor má megkörösztölték a gyereket, aztán má szabad vót fölkelni. Ha 
bírt. Ha egíszsíges vót, ha nem vót olyan különös baja, akkor megkörösztölték 
a gyereket, akkor má birt fölkelni. 

Még a gyerekke(1) nem mén avatni, a gyerekágyas nem mehet ki 
az úccára. Két hétig. Mindég azt mondta anyósom is, hogy meg k ő  az ágyat 
becsűni. Két hétig sehova nem mész! 

A gyerekágyas asszonnak ennyi hoztak. Komasszonyszélkével. 
Abba a leves is belement meg a hús is. A hús a tetejin. Kerek vót, füle vót, 
a födélre ment a hús. Nálunk ezt így mondták: komasszonyszélke. Tyúkot 
vágtak, tyúkleves vót, leginkább csak tyúkot szoktak. Leves mellé a húst 
megsütötték, pár krumplit, ha tettek mellé, vagy kis kompótot csinátak, 
mást nem. Sütemint, ami vót. Minekünk a koma hetet köröszt őt, oszt minden 
gyerekné kéccé hozott neki enni a komasszony. Beköszönt, oszt tálalt a 
betegágyasnak: 

A komasszony három napig hordta az ebédet. Nekünk minden 
gyerekné három napig. A komasszonyszélkéb ől nem volt szokásba anni a 
gyereknek. A komasszony, mikó hozta az ebédet, ünnepl őbe őtözött. 

Akkó úgy hoznak. Énnekem is hoztak huszoneggyen! Az els ő  napokba 
a komasszony. Három napig. Komasszonyszélkében. Ebbe leves vót, akkó -
vót hús, 'aztán — hogy mondjam? -- kalácsot, vót aki ° hozott még sert is. A 
Lelik Rozi is énnekem is hozott három üveg sert, akkó hozott bornyúhúst 
kirántva, becsinátt levest, vót aki egíszbe tyúkot. 

A komasszony után a rokonyok hordták az ételt, onokatestvérek meg 
így a szomszédok, oszt én is mán vittem nekik, akkó űk visszahozták. Tyúkot 
egíszbe, vót aki bornyúhust, bort pálinkát, sert. 

Mikó gyünnek, mind az én apámék is gyüttek mingyá nézni, mikó 
megtudták, hogy ... , akkó ugye mán be vót pólyázva, akkó tette a dunnába 
a pízt, hogy ilyen gazdag legyé. 

XIV. A KERESZTELŐ  

1. Nálunk mind egy körösztölte. Más családokná is, ha itt maradtak 
a faluba, akkó minden gyereket ugyanaz körösztölte. Csak az az egy. Máma 
is úgy van, hogy csak egy komát választanak. Barátot szoktak meghíni, jó 
barátot; kinek ki vót a jó barátja. Csak azt, leginkább. Testvért vagy rokont 
-- ritka. Régi id őbe nem. Most jobban előfordul, hogy testvért hínak. Hogy 
mást hítak vóna meg, tanítót vagy ilyesmit, nállunk az egyáltalán nem v őt. 
Igaz, a mi Ilonánkat az intéz őnek a felesíge körösztőte, mos jut eszembe. 
Az intéző  olyan nagyon szerette, mer kislány, kislány, er ővel el akarta vinni. 
Szilétű . Hordott az annyi ételt a szilének, a kicsi anyjának, hogy .. . 

A körösztszülőt csakis az ura, a terhes asszonynak az ura híta meg pár 
nappa a szülés előtt. Mikó má látták, hogy ott van az id ő, akkor má értesítették, 
maj szónak, hogyha köll. Csak annyit mondtam, hogy váróba van a vendíg, 
oszt kísz. Gyűjjön e(1) körösztű  nézni az asszony, hát meglátszik azon az 
asszonyon, már mikor eljön az az idő, két-három nappa, már akkó meg van 
esve. Akkó a komasszony eljön még a szülés el őtt. 

De jártunk úgy is mink, hogy a szomszédunkba született, oszt az én 
asszonyom e(1)ment megköröszt őni, oszt hogy meg lett a komám sértve, 
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az aki a többit megkörösztőte. 1VÍinek ment ej megköröszt őni aztat ... llát 
szegínyek vótak azok is, osztán meg k ő  azt is körösztőni valakinek. 

Nálunk nem várták, hogy vasárnap legyen a körösztöl ő . Ha házaspárt 
kértek fól, a férfinak is meg a n őnek is mondták, ez közös megegyezísse(1) 
vót. Mink vissza nem köröszt őtünk egyet se nekik, mer nekik nem vót csa-
ládjuk. 

Másik bérmáli, nem az, aki körösztöli. Jó barátot szoktak választani. 
Az má kisebb rangúnak van tekintve miszerintünk. Körösztszül ő  nem lehet 
bérmaszülő . Aki körösztöl, az nem bérmál. Ez egyházi rendelet is. 

A jó barátok, csak tegeztük egymást. Nem nagyon válogatták meg a 
szavakat még akkó. 

Addig még a gyerek fő  nem nyőt, addig jó vót a viszony, mikor a'gyerek 
kinősűt, aztán ... Az az els ő  segítség: a jó koma, az még jobb, mind a rossz 
testvér. 

A nevet a szülők választották leginkább. Kerűt olyan is, hogy a kö-
rösztülő  választott nevet, nálunk is vót olyan, Bélának is a nagynénje adta, 
no nem a tudtunk nékű  ... Előre megbeszéték, miel őtt mentek körösztölni. 
Szülés után. 

Komát nem szokás munkára hívni. Még fiatalabbak vótunk, akkó 
ha Szent István vót, akkó e(1)gyüttek f őköszönteni a Pistát, oszt akkó hát 
itt vótak. 

Akkó vót Dezső, mink e(l)mentünk, oszt má most, tudom is én, űneki 
is ugye nagy családja vót, akkó énnekem is, akkó abbamaradt. 

Vót olyan szokás, hogy az első  gyereket az apja nevire körösztölik, 
de azé nálunk néztük, hogy milyen névnap gyün, milyen névnapra született, 
akkó azt a nevet kapta az a gyerek — leginkább. Ha nem tetszett az a név, 
akkor választottak, amit akarnak, másikat. 

Aztán még a komasszon férhön ment egy másik emberhön, oszt 
még mink űnekik vissza háromat körösztöltünk. Má azel őtt korösztöltünk 
egy kislánt, akkó a koma ugye e(l)ment a katonaságtú, oszt akkó aztán még 
férhön ment, akkó még három gyereket mink körösztöltünk. Oszt mind 
Dezső  vót. Kettő  meghalt, akkó meglett a harmadik, akkó azt mondta koma, 
mer ű  Dezső, hogy az is Dezs ő  legyen. Én akartam Lajcsikának a . mienket. 
Mer minálunk az én apám Pista, az öcsém Pista, apósom Pista, ű  (a férje) 
Pista. A gyerek Pisti vót ... Na, öt Pista. Oszt én nem akartam, hogy má 
a gyerek is az legyen, hanem legyen Lajcsika. 	Nem! — aszonta — az is 
legyen Pista. A leggyakoribb nevek vótak a Pista, Józsi, Jani az asszonyokná 
meg Etel, Kati, Maris, Vera meg ilyenek. 

Ha tudtuk, hogy milyen névnap gyün, akkor ha lehetett, ha tetszett 
az a név, akkor csak az lett kiválasztva. Van olyan is, hogy a nagyszül ő  nevire 
körösztölik. Az apa vagy nagyapa nevit nézték, a nagyanyáét, az anyáét nem. 

Legtöbb van: Jóska, Pista, János, má Pál az kevés vót. A lánynevek 
közű  az Örzsi, Kati, Anna. Most ezek a nevek nem igen szerepelnek. Olyanokat 
hall az ember, hogy ki se tudja mondani. 

Valamikó két körösztnevet adtak; Bélának is két köröszneve van. Ritkaság 
mostanába. Régebben vót. Béla is Tivadar Béla. -- Én a Bélát viselem, oszt 
ez törvínnye tiltva van. Az els ő  név az a törvínyes máma. Három-négy napra 
má meg is körösztölték. A születésnapján nem vitték, másnap má akkor 
inkább előfordút. Vót, mondjuk olyan, aki gyenge szülött vót, aztat a báb-
asszony akkor megkörösztölte. 
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Nálunk, még a mi időnkbe 3-4 nap után má körösztöltek, nem 
nézték, mint most, hogy majd csak vasárnap meg nagy ünnepnapokon. 3-4 
napra hétköznap is vitték, nem tartottak olyan nagy körösztöl őt abba az időbe. 

Vasárnap körösztőtük, oszt akkó ű  mán hetfün hozott enni. A 
komasszony vitte a gyereket, a koma ment még a Marissa meg a bábasszony. 
Még akkó szokott menni a bábasszony, de mos má látom, hogy nem mén. . 

A babát föl őtöztették, szépen fölékesítették, bepólyázták dunnába. 
Később is lehetett abba pólyázni, mondjuk, azt a huzatot cseréte rajta. Föl-
őtöztek ünnepl ősen. 

Meg lett beszéve, hogy mikor köll vinni, a pap megmondta, ha a szer-
tartásnak vége van, hogy akkorra ott legyenek a gyerekke(1). Ha hétköznapon 
vót, akkor reggel, de ha ünnepnapon vót, akkor kés őbb : a tíz órási mise után. 
A körösztölőre csak a bábasszony ment meg a körösztanya. A körösztanya 
vitte a gyereket. A lánygyereket a körösztanya, de fiúgyereket igen csak a 
körösztapa vitte. Azt úgy szokták. Ha még lány vót a körösztanya, azé vihette 
a fiúgyereket is. 

A körösztölőt mindég a templomba tartották. Igen csak mise után. 
Mondjuk olyanná talán, 'ha vidékrül hozták, ugye akkó nem pontos id őbe 
gyüttek, akkor nem a mise után, de leginkább a mise után. A keresztel őre 
a mise után érkeztek. Be vót jelentve, hogy körösztölnek. A pap írta be a 
gyereket az anyakönyvbe. 

Kibonti a pap a kicsikét, így megtágítik a pólyába, megtágítik, és aztán 
a plébános úr végezi az ű  teendőit. Ráadi a nevet, megszenteli, körösztöt húz 
a homlokán, szentelt vízbe megmárti a kezit, oszt avval beszenteli meg be 
is csepegtet neki. Utána vissza bepólyázzák a kicsit, oszt úgy viszik haza. 
Hazafelé is a keresztanya viszi a gyereket. 

Mikó beértek, úgy vót a szokásba, letették a fődre: aki legjobban 
szereti, az vegye föl. Mielőtt beléptek az ajtón, aszonták :. Pogánt vittünk, 
körösztínt hozunk. 

Otthon az apa, az anya meg a testvérek fogadták űket, ha vótak. Az 
asztalra nemigen tették azé, hogy ... azé tették a f ődre, hogy könnyebben 
tanul járni. 

A látogatók meg a körösztszül ők _pízt tesznek a gyerek mellé. Ez mái 
napig is még fönt van nálunk. Mingyá a körösztölés után vót vendégség. 
Szülők meg az öregszülők meg a testvérek vótak hivatalosak. Nem vót divatba, 
hogy ajándékozzák. 

Minálunk pinteken született a Pisti, oszt má vasárnap vót a kö-
rösztölő . Mer tudja, az én anyósom aszongya, ,hogy ne legyen a gyerek soká 
pogán. fgy olyan szokás vót. 
Mikó mennek a körösztöl őre, viszik a gyereket, akkó mondj: Pogánt viszünk, 
körösztínt hozunk. 

Mikó megkörösztölték oszt hazahozik a körösztölésb ű, akkó úgy 
leteszik a fődre, akkó hogy : aki szereti, kapja fő ! Oszt akkó főkapi, aki főkapi. 

A keresztelői vendégség mingyá e(l)kezd ődött a körösztölő  után. 
Itt vótak az én apám, az én anyám, a Kelemen szilé, ő  vót a fő  szakácsné. 
Az ű  testvérjei meg az én testvérjeim is, hát. Komasszony, koma meg a báb-
asszony. Nóta nem vót, csak beszégettek meg ettünk. Föl űtem, de nem gyüt-
tem le, hát ugye pinteken megszületett, ez meg má vasárnap vót. Adtak enni 
egy kicsit, hogy egyek én is, de hát ugye nem nagyon birtam még akkó. 

Tóth Ferenc 
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2. A KISGYERMEK NEVELÉSE A SZEGÉNY 
CSALÁDOKBAN TOPOLYÁN 1900 KÖRÜL 

A topolyai napszámos szülők néhány fő  szempontot különösképpen 
figyelembe vettek gyermekeik nevelésénél. Az els ő  : „A gyermek nevelését -

a bölcsőben kell kezdeni". Ehhez egy kismese is tartozik, melyet bandázások 
alkalmával szoktak elmondani egymásnak, mikor nevelési elveiket er ősíteni, 
bizonyítani akarták. Ime: A régi görög szül ők azon vitatkoztak egymás között, 
hogy mikor kezdjék a gyermek nevelését. Miután nem tudtak megegyezésre 
jutni, elmentek a város köztiszteletben álló bölcséhez és föltették neki a 
kérdést: „Mondd, meg nekünk, mikor kell kezdeni a gyermek nevelését". 
-- A bölcs rövid gondolkodás után így felelt: „A bölcs őben" — és elbocsátotta 
a deputációt. Ma sem tudom, hogy a topolyai szegény szül ők, akiknek a fele 
sem tudott olvasni, honnan vette ezt a kismesét, de azt a saját és kortársaim 
bőrén tapasztaltam, az élet különböz ő  mozzanataiban, hogy nevelésük a 
bölcsőtől kezdve folyamatos volt, a cél irányába haladt. 

A. második elv: „Addig hajlítsd a vessz őt, amíg gyenge, mert ha már 
erős, inkább eltörik". Ami az ő  nyelvükön azt jelentette, hogy a gyermeket .  
már zsenge korban kell a szegény embernek megfelel ő  életmódhoz szoktatni, 
edzeni, mert ha ekkor elmulasztanánk, feln őtt korában nem engedelmeskedik, 
hanem szembe száll. 

A harmadik elv: „A becsületedre vigyázz, mert ha azt elveszted még 
az ördögnél is szegényebb leszel, pedig az nagyon szegény, mert nincs lelke". 
Ezzel pedig azt akarták mondani, hogy a szegény ember becsület nélkül 
nem ember; ez a megfoghatatlan valami az összes kincse. 

A negyedik mondás így szólt: „Könnyebb a madarat a kalitkában tartani, 
mint ha kiengedjük, újból megfogni". Ez alatt azt értették, hogy a gyereket 
állandóan fegyelmezni kell, nem szabad hosszú kötélre engedni, mert meg-
szokja a lazaságot, a felelőtlenséget és mind nehezebb kordában tartani. 

A szülők ezen nevelési szempontnak a figyelembevétele mellett nevelték 
gyermekeiket. Bár a szül őknek gyakran nehezükre esett a szigorúság, melyet 
gyermekeikkel szemben a nevelési cél érdekében alkalmazni kénytelenek 
voltak; ugyanakkor a gyermekeknek is nehéz volt elviselni az állandó kor- 
látozást, amelyeket ők, vadcsikó módján igen gyakran átugrottak. Ám, az 
állandó szigort pártoló mondásaik is voltak, amelyekkel megnyugtatták 
magukat. Ilyenek : „Inkább sírjon a gyerek'- most, mint kés őbb a szülő  sírjon 
a gyerek miatt". „A szül ő  egyik kezében a kenyér, a másikban az ütleg". 

A topolyai, mindkét nembeli fiatalok már házasságuk el őtt is gondoltak 
arra, hogy akit életük párjának választanak, az olyan legyen, aki majdani 
gyermekeiket nevelni tudja, nekik példaképük lesz. Ha valamelyik lány vagy 
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legény . erre nem gondolt volna, az érdekelt szül ők kötelességüknek tartották 
figyelmeztetni: „Hát. ez még a gyerekeiteket se tudja nevelni!" 

A fiatalság együtt dolgozott a mezőgazdasági munkákban és pajtáskodás 
közben módjuk volt megfigyelni egymás erényeit és hibáit, gyengéit; ki- 
nézhették egymásból, hogy megfelel ő  házastárs válhat-e belőlük a. másik 
szemével nézve. Mind a szül ők, mind a fiatalok természetesnek tartották, 
hogy házaséletükben gyermekeik születnek és hogy azokat jól és becsületesen 
fel is kell nevelni. 

A bölcsőben 

A szülők, bár tudat alatt, már a bölcs őben éreztették gyermekeikkel, 
hogy alkalmazkodni kell a szegénységhez, a munkához. Az édesanyának 
száz a dolga. A gyerek sír, szopni szeretne. Az anya érzi, hogy eml ői teltek, 
de hadd ríjon egy kicsit. Az apa a határban dolgozik, ebédet kell készíteni 
és küldeni neki, hogy bírja a kenyérkeres ő  munkát: első  a munkás. Ha van 
már nagyobbacska testvér, annak szól az anya: „Aggyál csócsát annak a 
gyereknek!" A testvér már képzett segítség. Kenyeret szel, jó nagyot 
beleharap, a papírból cukrot vesz hozzá és kezdi egybeáágni. Mi- 
kor érzi, hogy a massza eléggé összekeveredett, a mindig kéznél . lev ő  
csócsaruhába csavarja, kis-diónyira szorítja és a testvérke szájába helyezi. 
A kicsi érzi az édes ízt és szinte kap utána, mohón szívja a csócsa levét. Csend 
van. Az anya nyugodtan végzi dolgát, főzi az aratók ételét. Megtörténik 
azonban, hogy a kicsi csak ideig-óráig szívja a csócsát, más „baj" kínozza. 
Az anya ilyen esetben messzir ől beszél hozzá; ígérget neki mindenfélét, 
csak addig várjon, míg az ételekkel elkészül. Mindenkor els ő  a munka, a 
a munkás; abból élnek, az adja a kenyeret: a munkás nem éhezhet. 

A bölcső  után 

„A gyerek megnő  még az ágy alatt is" -- mondogatták a sokgyermekes 
szülők. Alig rúgta el a ringó bölcs őt, máris állandóan ott toporog édesanyja 
szoknyája körül és minden dolgában útjába kerül. Az anya, a reggeli munka 
befejezéseként a „házat" söpri ki, már a szemét egybeterelésénél tart; a 
szemétlapát pár lépésnyire van t őle, de nem nyúl érte, hanem a gyereknek 
mondja: „Hozd ide a szemétlapátot!" A gyerek ennyit már tud az életb ől, 
hozza a lapátot és az anyja kezébe akarja adni, de az anyának célja van, mondja 
a gyereknek: „Tartsd a szemét alá!" A gyerek nem érti pontosan, mit és 
hogyan kell csinálni, hát az anya megfogja a gyerek kezét, amelyben a lapát 
nyelét szorongatja és lehajolva söpri rá a szemetet, minden mozdulatnál 
hátrább húzva a lapátot, hogy az egész szemét rákerüljön. Mikor készen 
van, akkor kétkézre fogatja a gyerekkel a lapátot és mondja: „Vidd ki szépen 
a szemétre, oszt a lapátot hozd be!" A gyerek engedelmeskedik és indul az 
udvarra a szemétrakás felé. Néha, mire kiér, a szemét felét útközben elszórja, 
de ami rajta marad, azt odaönti és az üres lapáttal betopog. Édesanyja meg-
dicséri munkáját és megígéri neki, hogy máskor is vele viteti ki a szemetet. 
A gyerek még nem tudja kell ő  mértékben értékelni a dicséretet, de annyit 
már tud, hogy ő  valamit jól csinált, hát továbbra is ott lábatlankodik édes-
anyja körül. 
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Jön a főzés ideje. Az anya egyik kezébe a vizeskannát veszi, a másikkal 
a gyerek kezét fogja és indul a kúthoz. A kút el őtt megállítja a gyereket: 
„Ott maradj!" és leereszti a vödröt a kútba és a tele vödröt a csigával fel-
hajtja, kiemeli és kannába önti; a gyereknek mondja: „Segíts bevinni a vizet!" 
A gyerek megfogja a kanna fülét és ketten viszik be a vizet. Mikor a kannát 
a szokott helyére teszik, az anya mondja: „De jó volt, hogy segítettél!" A 
gyerek boldog és máris fogja édesanyja kezét, nehogy lemaradjon valamib ől. 
Az anya a csumás (tűzrevalós) kosarat emeli és a másik fülét a . gyereknek 
kínálja, aki meg is fogja és széles mosollyal néz fel édesanyjára. A csuma-
kazalnál az anya megrakja a kosarat és a gyerek nyalábjába is ad néhány 
darabot s úgy indulnak a konyhába; ott az anya a katlan elé teszi a kosarat 
s a gyereknek mondja: „Tedd rá!" — mire a gyerek a többi tetejére teszi 
a nyalábjában levő  tűzrevalót. Az anya nem mulasztja el megelégedését ki-
fejezni: „Jól van kisfiam"! Így lépésr ől lépésre vezeti be a gyereket a tenni-
valók minden fázisába; tudja, hogy csak akkor lesz szorgalmas, munkaszeret ő  
ember belőle, ha már most, kicsi korában beleéli magát a munkába. 

Az anya készíti kézhez a főzéshez szükséges anyagokat: babot válogat, 
krumplit pucol, tésztát gyúr, vagy ami éppen soron van, azokat készíti el ő, 
hogy kéznél legyenek, -- hát percnyi ideje sincsen a gyerekkel foglalkozni. 
Előveszi a lélektarisznyát (foltnak való ringy-rongy van benne), hasít egy 
megfelelő  rongyszeletet, egy csutkát fölemel a kosárból és a vastagabb végére 
borítja, és körülköti: ez a baba feje; a kötés alatt keresztbe tesz egy kuko-
ricaszár- vagy fadarabot, egy másik rongyszelettel a csutkához er ősíti, ez 
lesz a keze és már nyújtja is a gyereknek, aki mohón nyúl a kiterjesztett kez ű , 
ölelésre kész babáért: „Öltöztesd fől! Csinálj neki ruhát"! -- mondja az 
anya gyermekének, aki leült a földre és belefeledkezik a csutkababa öltöz-
tetésébe és talpraállításába. De a babának csak egy lába van, nem akar meg-
állni, hát lefekteti és elmerül a babázásba legalább annyira, mint édesanyja 
a főzésbe; mindketten dolgoznak; az anya a család egészének főzi az ebédet, 
míg a gyerek a saját elképzeléseit igyekszik a babára kényszeríteni, „akinek" 
csak egy lába van, de keze kett ő . A lélektarisznya minden rongyát rápróbálta 
már a babára, némelyiket rajta is hagyta, szinte belepirult a merevtest ű  baba 
öltöztetésébe: szoknyát kényszerít rá és rékli helyett rongyszalaggal köti 
körül derekát. A gyerek ebben a babázásban önállóságot tanult magára-
hagyatottságában, s az anya nyugodtan főzött. 

Más főzési alkalommal az anya tésztát gyúr. Hogy a gyereket foglal-
koztassa, ad neki egy tojásnyi tésztát és mondja: „Gyúrd meg, nyújtsd ki, 
csinálj belőle barátfülit"! Még egy csipetnyi lisztet is ad hozzá, hogy ne 
ragadjon a székhez, amelyen a gyerek dolgozik. És míg az anya az egész 
család ételeit készíti, főzi, addig a gyerek a saját gondolatait próbálja ki: 
hol gyúrja, hol lisztezi, hol vizezi a tésztacsomót, de állandóan alakítja; mire 
édesanyja elkészül, annyira bepiszkolja a kis tésztacsomót, hogy az már 
csak a malacok ételébe való. Oda is teszik. 

Az utca gyereke 

Az idő  halad, nem vár senkit; a gyerek er ősödik, értelmesedik. Most 
már nem az anya söpri ki a házat, hanem a gyerek. „Söpörd ki szépen a házat" ! 
— hangzik a parancs. A gyerek fogja a ciroksepr őt és az ajtónál kezdi a 
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szemét egybeterelését. Az anya megállítja. „Ne onnan kezdjed, ne söpörj 
nekem vendéget"! A gyerek erre megáll és vár. „Az almáriumnál kezdd és 
kifelé"! A gyerek még féligmeddig nyalábra fogja a sepr őt, mert vastag a 
nyele, nem éri körül az ujja és belülr ől kezdi a söprést, nehogy vendéget 
söpörjön a házhoz, amit nem ért pontosan, de édesanyja biztosan tudja, 
amit mond, hát az ajtónyiláshoz közel kerekíti a szemétrakást és ott söpri 
a lapátra. Ezt már nagyon tudja, mert sokszor tartotta a szemétlapátot édes-
anyjának. 

A gyerek az utcára szeretne menni, de édesanyja úgy látja, hogy az 
ebédfőzéssel el van maradva, ezért így szól a gyerekhez: „Jóska, hozzál egy 
marok szalmát a kazalból"! A gyerek a kiskapuhoz les, de azért a szalma-
kazalhoz megy. Húz az oldalából egy maroknyi szalmát és beviszi a konyhába, 
ahol édesanyja várja, megrakja a csutkatüzet és alágyújt. A gyerek érdekl ő-
déssel nézi édesanyja t űzgyújtását, szinte nem tudja levenni szemeit a 
lobogó lángról. Az anya nem hagyhatja kihasználatlanul a gyerek munkára 
való nevelését: „Segítsél mán egy kicsit! Hozzál föl a pincéb ől egy félsza-
kajtó krumplit!" -- és már nyújtja is a szakajtót Jóskának, aki készséggel nyúl 
utána és- indul vele a pincébe. Nem új neki ez a munka. Kezdetben édes-
anyjával együtt járt le, de ahogy er ősödött, egyedül is megcsinálta. 

Az anyák a legkisebb munkaerőt sem hagyták parlagon a családban. 
Akkor olyan apróságokban is igényelték a gyerek munkáját, a mikor nélküle 
rövidebb idő  alatt is elvégezték volná. 

Alig tette le a gyerek a krumplis szakajtót, az anya a kezébe adta a t űzre-
valós kosarat: „Eriggy, hozzál be csumát, de jól verd ki a földt ől"! A gyerek 
viszi a kosarat a csumakazalhoz és az odatámasztott gerendaféléhez ütögeti 
az egyes csumákat, s mikor a kosár tele van, beviszi és a f őzőpadka elé 
helyezi. Már tudja a rendet. További segítséget is tud nyújtani; megpucolja 
a krumplit. Igaz, egy, kicsit vastagra hámozza, de az sem baj, a malac majd 
megeszi, nem vész kárba. A vízhúzást is megtanulta már. Többször meg-
figyelte édesanyját, hogyan ereszti le az üres vödröt és hogyan húzza föl a 
telit, és hogyan önti a kannába. Nem látszik ez tudománynak, de mégis 
tanulni kell. 

A munka tartotta az emberekben az életet: dolgozni tudni, akarni és 
szeretni kellett. Hogy a gyerek dolgozni tanuljon, arról a szül ők és rajtuk 
kívül mindenki gondoskodott. Azt, hogy dolog van a világon, értelme fej-
lődésével egyidőben belenevelték. Az anyák tiszte volt, hogy a felnöv ő  nem-
zedék megértse, megszeresse a munkát; hogy mire munkaképessé fejl ődik, 
akkora tapasztalatból tudja, hogy dolog nélkül nem lehet élni: a dologért 
fizetnek, a fizetésb ől veszik a kenyeret és a mellévalót. A dolog mindenben 
benne van, ami 'az élettel kapcsolatos: tehát a dolgot jól és becsületesen kell 
végezni, a dolgot szeretni kell. 

Mikor az anya a gyermekét dologra szoktatja, tanítja, egyben. arra is 
vigyáz, hogy azt annak rendje és módja szerint végezze. Például: a gyerek 
tűzrevalót hoz be és csak ledobja a konyha közepére; az anya fölvéteti vele 
és megmondja, hogy a többi tetejére, illetve a kosárba tegye; a gyerek enge-
delmeskedik, szokja a rendet. Els ő  utasításra nem tanulja meg, de ismételt 
cselekvés után már tudja, mi a rend és kés őbb már nem is csinálja másként: 
csak rendesen. Amint fejl ődik a gyerek, úgy szaporodnak a vele végeztetett 
munkák, és ő  vígan, zúgolódás nélkül végzi azokat. Hogy jól-e vagy rosszul, 
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az azon is múlik, hogy az anya milyen mértékben kívánta t őle a pontosságot 
zsenge kora óta; munkáiban súlyt helyezett-e á munkaerkölcs fejl ődésére is. 

Külön gondot fordítottak a lányok munkára való nevelése közben arra 
is, hogy ne csak a munkát ismerjék meg, hanem mindazokat a n ői, asszonyi 
kötelességeket, lehet őségeket is, amelyek egy egészséges asszonyra házas-
életében várnak, várhatnak. 

Az utcán érzi jól magát a gyerek akkor is, ha történetesen többen vannak 
testvérek és egymással is játszhatnak az udvaron. Mindegyiken tiszta kanavász 
hosszúing virít (bokáig ér), csak hűvösebb reggeleken adnak rájuk kezes-lábas, 
hátulgombolós bugyit. Ha a szül ők valamelyike pillanatnyilag nem foglal-
koztatja őket, máris kérdezik. „Édesanyám, kimehetek az utcára?" „Csak 
eriggy" -- hallja a beleegyez ő  választ, és már csapódik is a kiskapu utána. 
Ez a ruhamennyiség egészen iskolás korig elegendő  volt, csak akkor kaptak 
a íiúk rövid inget és gatyát, a lányok ugyancsak rövid inget, réklit és pendelyt. 

A gyerek kilép az utcára és hogy senkit sem lát, elfut két ház hosszat 
az út porában. Ott megáll és marokkal szórja a port magakörül. De kilépett 
a szomszéd gyerek is, hát annak meg kell mutatni a virtust: markol a porból 
és a saját fejére szórja és csak azután szalad csikómódra a másik gyerek felé. 
Percenkint csapódnak a kiskapuk, a zsivaj egyre n ő . Nem bírnak magukkal a 
bugyogós gyerekek. A nagy ugrándozásban a hosszúing csücske kibújik a 
gombok közt. Meglátja valamelyik nagyobbacska, hát ránt rajta egyet, mire 
hosszú farka képződik a kicsinek; úgy néz ki, mint egy elszalajtott pingvin. 
Meglátja a többi és rákezdi: „Farkad van. Farkad van". És ha lehet, még 
húznak is rajta egyet-egyet. A szenved ő  alany sír, mert ezt á csúfolodást 
másként nem lehet kibírni; a rívás csak akkor érvényesül igazán, ha az emm-
berfia ordít is hozzá és görbe szájjal mondja: „Megmondalak édesanyámnak"! 
A kiskapuig elmegy, ott megáll, aztán oda megy az egyik nagyobb gyerekhez 
és mondja neki: „Gyugd be a farkamat"! És az, mint jó pajtás, eltünteti a 
bugyi gombjai mögé. 

A fejlődő  gyerekek egymás közt is végeznek munkát, amelyet ekkor 
még játéknak neveznek valamennyien. Íme egy-két példa e „munkából": 

„Lovazzunk! Lovazzunk"! -- hangzik a felhívás. A legnagyobb gyerek 
már nyerít és kaparja lábaival a port, jelezve, hogy ő  lesz a ló. Valamelyik 
gyerek már madzagostort is szerzett, azzal csapkod; ezzel azt akarja mondani 
hogy ő  lesz a kocsis. Sorakoznak egymás hátamögé, mindegyik megmarkolja 
az előtte álló ingét, a kocsis csapkod az ostorával és nagy nyerítések közt 
futnak végig az utca gyalogjáróján. Visszafelé a kocsiút porában fejezik be 
a lovazást. 

„Jáccunk törököt! Jáccunk törököt"! —y jut valamelyik harcos gyerek 
eszébe. Ehhez ló és kard szükséges. A topolyai gyerekek csak lovas katonát 
tudtak elképzelni, karddal az oldalán. A lónak megtette egy hosszabb bot, 
ágdarab, lécdarab stb., kardnak pedig valamivel rövidebb gally, deszka-
hasíték, léc vagy akármi, amivel hadakozni, csapkodni lehet. Így fölszerelve 
indult a „had" ki az utca végére, ahol már szántóföldek voltak és a föld végében 
magasra nőtt burgying, mindenféle giz-gaz; ennek mentek neki a gyerekek, 
mintha törökök lennének és vágták: „Üsd-vágd, nem apád! Üsd-vágd, 
nem apád!" -- kiáltásokkal fáradásig vagy a megtámadott gyom teljes le-
veréséig hadakoztak. Utána haza mentek pihenni. „Édesanyám, aggyik kee 
kinyeret!" -- mert meg is éheztek. Ez is munka volt, ami az er őkifejtést 
illeti. 
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Közös családi munka volt többek között a csumaszedés is. A csuma a ki-
vágott kukoricaszár földben maradó része a gyökérzettel; szántáskor az eke 
kiforgatja helyéb ől, búzavetéskor a fogas kikaparja a földb ől, a borona tovább 
mozgatja és ez a sok kukorica, gyökér elborítja a vetést. Nem maradhat ott, 
mert gátolja a 'búza fejl ődését, kaszáláskor pedig beleakad a kasza élébe és 
zavarja a kaszás munkáját. Ezt a csumát az aratórészes kapja meg. Kit űnő  
tüzelő  a szabadkéményes katlan alatt. A tavaszi vetésboronálás után szokott 
a gazda szólni a részesnek, hogy szedhetik a csumát, melynek házhoz szállí-
tását szintén a gazda vállalja. A gazda üzenete után a család csütörtöki napra 
tervezi a csumaszedést, mert akkor az iskolásoknak szünnapjuk van és azok 
is részt vehetnek a közös munkában. 

Egy ilyen csütörtöki napon a szokottnál korábban kel a család minden 
használható tagja és elemózsiával felpakolva gyalogszerrel indulnak ki a 
szállásra, hogy összeszedjék a nyári t űzrevalót. A szalmahordó kosáron kívül 
más fölszerelés nem szükséges. Abban viszik kifelé a kenyeres tarisznyát, 
meg amit még édesanyjuk jónak látott a reggelihez és ebédhez; mert a vacsorát 
már itthon eszik meg: frissen főzött meleg ételt kapnak. 

Indul a családi együttes. Négy kisebb-nagyobb tiú és az apa. A két 
nagyobb gyerek viszi a kosarat, a két kisebb csak szaladgál: hol tizenöt-húsz 
lépéssel előbbre vannak, hol meg a kosár szélét fogják, míg az apa egyenletes 
tempóban megy a kosarasok nyomában. A két nagyobb fiútól már értékes 
munkát vár, de a két kicsit ől még nem, csak azért hozta ki őket, hogy kisza-
ladgálják magukat és tanulják a munkát. 

Még fele útján sincsenek, mikor a kisebbek már nem szaladnak el őre, 
hanem állandóan a kosár szélét fogják, mert úgy érzik, azzal is könnyebb .  
a gyaloglás. Közben többször is kérdezik édesapjukat: „Messze van-e még 
a szállás?" A válasz mindig ugyanaz: „Már nincs messze". És csakugyan, 
a széles útról egy keskeny kocsiútra fordultak be, ahonnan mérges kutyák 
rohantak eléjük, hangos ugatással, mintha szét akarnák szedni őket. Erre 
a gyerekek az apa köré húzódtak, védelmet keresve, aki megsimogatta buksi-
jukat és a kutyákat nevükön szólította, mert a_ szálláson jártában megismer-
kedett velük, mire a kutyák engedtek haragjukból, de az ugatásra el őkerült 
a gazda is, aki rászólt a kutyákra és azok jó messze elkerülték a jövevényeket. 
A gazda szívesen fogadta a csumaszed őket, áz apával szót váltott; megön-
tötték a vizeskorsót és kivonultak a szállás közelében fekv ő  csumás búzaföldre. 

A nagy földes csumák, úgymond, éppen arra várakoztak, hogy ezek a 
falusi gyerekek összeszedjék őket. A föld végén lerakodtak. Az éhség miatt 
evéssel is kezdhették volna, de azt még sem lehet: el őbb dolgozni illik, meg 
kell érdemelni az ételt. Az apa levetette lajbiját is és az elemózsiára terítette, 
hogy ne száradjon. 

A két nagyobb gyerek már tudta tavalyról, hogyan kell szedni a csumát, 
hát közre fogták a kosarat, kiverték a fölemelt csumákat a földb ől és bele-
dobták. A kisebbeknek az apa mutatta hogyan verjék össze a fölemelt csu-
mákat, hogy a föld kihulljon belőlük. „így-e!" -- és fölemelt egy-egy csumát, 
egymáshoz verte azokat, és kihullott a föld nagyrésze, ekkor egy kinézett 
távolságra dobta a csumákat, ott lesz a rakás; a kosárból is oda öntik, amikor 
megtelik. A rakásokat mindig az apa kezdi a megfelel ő  távolságokon, egyenes 
vonalban a föld hosszában; a gazda melléjük áll majd kocsijával, feldobálják 
rá és hazaviszik. 
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A kicsik is hamar megtanulták a tennivalókat és szépen haladtak; gyor-
san hajlongtak a csumák után, két kezükbe kapták, összeverték és dobták 
a kosárba vagy a rakáshoz, amélyik jobban kézreesett. Az els ő  forduló után 
megreggeliztek. Könnyű  volt elosztozni a porciókon, mert édesanyjuk már 
úgy csomagolta, hogy ne legyén gondjuk a szeleteléssel. Jóíz űen falatoztak 
valamennyien; vizet ittak rá, a maradékot az apa ismét letakarta és nekiláttak 
a munkának. Mert estig nemcsak össze kell szedni a csumát, de. haza is kell 
szállítani. Ment is a dolog. Igaz, a kisebbek a második fordulóban már nem 
emelték fel mind a két csumát, csak az egyiket és azzal verték a földön hever ő  
másikat. Igy nem olyan haladós, de az apa figyelembe vette a kisebbek járat-
lanságát és gyengébb fizikumát s hagyta őket, ahogy kedvük tartja; amit fel- 
szednek, azt sem kell a nagyobbaknak. Az apa meg is dicsérte őket: „Csak 
így gyerekek, mindjárt a végén leszünk!" Hajlongtak is a fiúk, nem sajnálták 
a derekukat és szépen haladtak; egy-kett őre itt volt a dél. Bár lehet, hogy 
nem pontosan 12 óra volt, mikor az apa- így szólt: „Dél van fiaim, együk 
meg az ebédet!" Egyik sem ellenkezett, körülülték a tarisznyát és az utolsó 
morzsáig mindent elfogyasztottak. Az apa bement friss vízért a szállásra, 
ittak és pihenés nélkül folytatták a hajlongást mindaddig, míg az utolsó 
csumát is a rakáshoz nem dobták. Az apa ekkor. megemelte kalapját:. „Hála 
Istennek, ez is megvan!" Ez volt az ő  köszönete. 

Mikor az utolsó csuma is a rakásban volt, úgy érezték a gyerekek, hogy 
nem is olyan fáradtak. Nyulat vagy legalább gyíkot szerettek volna fogni, 
de most egyik sem sikerült. Édesapjuk bement a szállásra jelenteni a gazdának, 
hogy készen vannak a szedéssel; a gazda csak ezt várta, azonnal befogott 
a kocsiba, jöttek kifelé s az els ő  rakássorhoz álltak. Az apa villával hányta 
föl egymásután a csumarakásokat, a gazda pedig a kocsin igazgatta, taposta, 
hogy minél sűrűbben feküdjön, mert hazafelé valamennyien föl szeretnének 
ülni a tetejébe, különösen a gyerekek. 

Az utolsó _csuma föladása után az apa fölsegítette a gyerekeket s végül 
ő  is fölkapaszkodott a rakomány tetejébe a többi mellé. Ekkora boldogságot 
semmiért sem cseréltek volna el a gyerekek! Magasan rakott kocsi tetején 
édesapjukkal utaztak végig az országúton egész hazáig. Otthon édesapjuk 
egyenkint szedte le őket a magasból, a csumát gyorsan letúrták, a kocsi el-
ment és a család együtt maradt a gyerekek aznapi emlékeivel: egymás szá-
jából vették ki a szót, hogy édesanyjuknak mindent elmondhassanak. 

Az anya jóízű  és laktató vacsorát főzött munkásainak: szalonnát aprított 
a lábasba, megpirította, a zsírján tarhonyát pörkölt, arra krumpliszeleteket 
rakott, felöntötte, puhára főzte, és készen volt a körülülős egytálétel. Nem 
kellett egyiküket sem kétszer hívni, az els ő  hívásra valamennyien odakere-
kedtek és jóízűen kanalazták a hastölt ő  ételt. Közben a bográcsban mele-
gedett a mosdatáshoz szükséges víz, hiszen mindnyájan porosak, maszatosak 
voltak. Vacsora után el őkerült a kisteknő, a lavór és tetőtől-talpig meg-
mosakodtak, tisztán kerültek az ágyba. A nagyobbak hangosan elmondták 
esti imájukat, a kisebbek csak annyit : „Jézuskám, segiccs meg alunnyi!" 
-- és bújtak a rongypokróc alá s reggelig meg sem mozdultak. 

A kiskert veteményezése az anya gondja. Maga mellé veszi a már használ-
ható gyereket, gyerekeket és a kisebb munkákat rájuk bízza vagy segítségükkel 
végzi el. (A kert fölásását az apa kora tavasszal szokta elvégezni, miel őtt 
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megindulna a napszámos munka). Egyes veteményeket sorokra szórnak vagy 
ültetnek. Ezeknek a sorát zsinór kifeszítésével jelölik egyenesre. A zsinór 
két végén hegyes karók vannak, amelyeket az egyenes kihúzásakor a földbe 
szúrnak és egy fadarabbal vagy kiskapával a zsinór mellett vonalat húznak, 
kapálnak. További segítséget nyújtanak a gyerekek azzal, hogy az ágyásokba 
elszórt magvakat begereblyézik a földbe; virágtöveknek gödröket ásnak és 
még sok mindenben tudnak egyet-mást segíteni, ha édesanyjuk szól nekik: 
„Jóska, Pista gyertek már ide egy kicsit!" — és á gyerekek szó nélkül mennek 
és dolgoznak; természetesnek tartják a múnkát, amit az eddigi nevelés javára 
kell írni. Elduggatják a vöröshagymát, fokhagymát, kiültetik a magnak való 
hagymát és mikor kikelnek az elültetett magvak, ritkítják, gyomlálják, ka-
pálják a veteményt, édesanyjuk útmutatása szerint kertészkednek a család 
javára. 

Félig munka, félig játék és szórakozás  volt a békalencse-szedés. Nyári 
meleg van. Tikkad ember, állat. Az udvaron négy gyerek, a legnagyobb nyolc 
év körüli. Az anya szól nekik : „Hozzatok a rétr ől egy kosár békalencsét a 
kacsáknak, oszt meg is fürödhettek". A gyerekek úgy ugrottak erre a szóra, 
mint a gumilabda; keresték a kosarat, a tésztasz űrő  kanalat meg édesanyjuk 
hozta, mert azzal könnyen lehet halászni a békalencsét. 

Nagy örvendezéssel indult a négy gyerek a nádas felé, ahol a békalencse 
ingyen terem a szegény ember kacsáinak; a nádtól mentes széleken pedig 
nagyszerűen lehet lubickolni a sekély, de egy kicsit piócás vízben. A leg-
nagyobb gyerek volt a vezér, ő  halászta a tésztasz űrővel a békalencsét, amely 
élénkzöld színével nagy területen belepte a víz színét; kett ő  tartotta a kosarat, 
a negyedik pedig marokkal próbálta szaporítani a kosár tartalmát. Mikor a 
kosár megtelt, vígan indultak a „fürd ő" felé, ahol már csak úgy nyüzsgött 
a fürdőző  gyereksereg az alig térdig ér ő  langyos vízben; hiszen ez volt a 
topolyai gyermekek lidója. A kosarat a sz űrővel együtt a parton hagyták és 
pillanatok alatt a többi gyerek közt csapkodták a vizet. 

Úszni tanultak és úsztak is : ők mondták, hogy úsznak. Ez úgy történt, 
hogy ahol olyan sekély volt a víz, hogy kezükkel, térdükkel feneket értek, 
ott hasonfekve kaparták magukat el őre és nagy boldogan mondogatták : 
„Uszok! Uszok!" A piócák azonban igen 'éhesek lehettek, mert minduntalan 
voltak felszisszenő  gyerekek,  akiknek a testén néha egynél több „ragadozó" 
is csüngött. Erre oda mentek a nagyobb gyerekek, akiknek már gyakorlatuk 
volt a piócák eltávolításában; megfogták a piócák testét jó er ősen és meg-
rántották, mire az levált a lakomáról. A testhez tapadás helyén rövid ideig 
szivárgott a vér, és a csípés helye sokáig vörös maradt. Nem tett semmit. 
Másnap újra ott voltak azok is, akiket megcsípett a pióca. 

Mikor fáradtra ugrálták magukat a gyerekek, úsztak, kúsztak; a sarat 
lemosták magukról, fölszedték kevéske ruhájukat és jó kedvvel csörtettek 
hazafelé. Otthon az volt az els ő, hogy édesanyjuk adott a mindig éhes kacsák-
nak a friss eledelb ől; közben meghallgatta a gyerekek élményeit a fürdésr ől, 
az úszásról és a piócákról. De azt is meglátta az édesanya, hogy ezek a gye-
rekek piszkosabbak, mint mikor elmentek. Hamar a bogrács alá gyújtott 
és meleg vízben mosta le róluk az iszapos maradványokat. Azért gyönyö-
rűség volt az a fürdés piócáival együtt. 
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Az iskolás gyerek 

Az iskolába kerülő  gyermekek ruházata megváltozott. A fiúk alsó ruhá-
zatként rövid derekú inget és ráncos gatyát kaptak; fels ő  ruhaként nadrágot, 
kabátot (lajbit), kislajbit és a lábukra csizmát, fejükre nyáron kalapot, télen 
báránybőr sapkát vettek az őszi vásárban. A mezítláb járás a fagyó hidegekig 
tartott, csak akkor húzták fel a nagyfej ű  szegekkel televert talpú csizmát, 
amelyet rendszerint édesapjuk subickolt ki el őször és később is megcse-
lekedte, mert a gyerek még nem tudott köpni a vikszbe, pedig az köpés nélkül 
nem fényes. A téli lucskos id őben inkább zsírral kenték be a csizmákat, hogy 
a bőr ne szívja be a vizet. A lányok ekkor kaptak szintén rövid inget és pen-
delyt alsóneműnek és réklit, szoknyát, köt őt, strimflit, cipőt felső  ruházatként. 

Az iskolába íratott gyerekek az esetek többségében kijárták az els ő  két 
osztályt, de a többit egyre fogyó létszámban; a hatodik osztály pedig csak 
azok járták ki, akiknek módjukban állott a tovább tanulás. 

A gyerek iskolába jár. Minden nap viszi a nyakában a tarisznyát, melyet 
édesanyja varrt könyve és palatáblája részére. Délel őtt 8--10-ig, délután 
2--4-ig van tanítás; csütörtökön szünnap van. 

A tanító úr türelmesen mutogatta az i meg az u bet űket a többivel együtt; 
akkor még ezekkel a betűkkel kezdődött az els ősök könyve, betűismerete. 
A betűgyakorlatokat nem irkába, hanem palatáblára írták, aminek az volt a 
nagy előnye, hogy a nagyon görbén sikerült bet űket a tábla egyik végén, 
madzagon lógó szivacsdarabbal vagy ronggyal 1e lehetett törölni és szebbet 
írni. Küzdöttek a nehéz kez ű  gyerekek a betűk leírásával. Hej, de sokszor 
kellett elölről kezdeni a sok görbe bet ű  újra írását! Végül is a gyerekek 
győzedelmeskedtek. Véget ért az iskolaév és nem bukott meg senki. Igaz, 
a tanító úr az egész tanítási id ő  alatt a kezében tartotta a nádpálcát és igen 
gyakran ütött a mással pöszmötél ő  gyerek keze mellé. Nagyritkán került 
sor arra, hogy valamelyik figyelmetlen lurkót megverje. Nála a pálca inkább 
csak a fegyelem egyensúlyban tartásának az eszköze volt. 

Alig hancúrozták ki magukat a gyerekek, máris iratkozni kellett a második 
osztályba, ahol már többet kellett tudni és a tanító úr is másként bánik a 
tanulókkal. Ha valamelyik nem tudja a leckét vagy csínyen éri, akkor a nád-
pálcával tenyerest kap, vagy a fülét fogja meg a körülötte lev ő  hajjal együtt 
és húzza fölfelé; a gyerek emelkedik a füle után, ameddig tud, de még rá 
sem ér jajgatni, amikor a tanító úr hirtelen elengedi a fülét és villámgyorsan 
pofon vágja. Ezeknek a gyerekeknek úgyszólván állandóan hosszú volt a 
hajuk, mert csak édesanyjuk vagy nagyobb testvérük nyírta meg őket, csakúgy 
„létrásra", garádicsosra. 

A gyereknek hullanak a_ könnyei a szigorú büntetést ől, de hangosan 
sírni nem szabad; pedig de jól esne egyet ordítani, tán az ütés sem fájna 
annyira. 

Az iskola felé vezet ő  utca végén van egy híd. Kocsik járnak rajta ke-
resztül. Alacsony, állandóan félhomályban. van. Jó búvó hely. Most is három 
gyerek, tarisznyával a nyakában, kuksol alatta. Nem tudják a leckét és inkább 
itt várják meg, míg a többiek kijönnek az iskolából. 

A tanulókkal általában keményen bántak. A szabálytalanságok elköve-
tésénél hirtelen jött a pofon, a nádpálca. A lehúzás sem volt ritka. Az a 
gyerek, amelyik lehúzásra számított, már otthon_ kitömte nadrágja ülepét 
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„enyhítő” alkalmatossággal vagy bárányb őr sapkáját tette oda. fgy az ütés 
pufogott ugyan, dé nem fájt. A tanító úr az ilyen mesterkedés ellen úgy 
intézkedett, hogy verés előtt a nadrágot le kellett tolni. Ez ellen nem lehetett 
tenni semmit: csak kerülni az iskolát vagy végleg kimaradni bel őle. Vég-
eredményben az a gyerek járt jól, amelyik mindig tudta a leckéjét és csínyt 
sohasem követett el. Még városon is alig van ilyen, hol lenne akkor falun, 
ahol a falurosszák nőnek ki a földből. 

A szegény ember gyermeke már osztályhelyzeténél fogva is vásottabb 
volt a többinél, nehezebben emésztette a tudnivalókat; ügyetlen kezeivel 
hamar feldöntötte a tintásüveget, amiért akkor is kikapott, ha saját irkáját 
öntötte le; pedig szegényke a nyelvével nyalta föl az irkáról a savanyú tintát. 

A gyerek szinte felszabadulásnak vette, ha a szülei azt mondták neki: 
„Ha nem tanulsz jobban, elszegődtetünk kanásznak". Abban a percben 
kocsira ültethették volna, mert semmi sem vonzotta az iskolához; a tudás 
értékét még nem ismerte, az iskolát nem szerette, a szegénysor őt is elnyelte 

• volna. 
Az iskolaszünet , nem jelentett- minden diáknak egyben szabadságot is. 

Voltak szép számmal, akik libapásztorkodtak, kiskanásznak szeg ődtek, tollat 
válogattak, az aratóknak ételt hordtak édesanyjukkal vagy éppen egyedül. 
De voltak büszke szegények is, akik semmi pénzért nem szeg ődtették volna 
el gyermekeiket, inkább annyival sz űkebben éltek; megvárták míg a gyerek 
napszámos munkával segíthet szüleinek a család fenntartásában. 

Amíg a gyerek iskolába járt, olyan volt, mint harangban az üt ő : hol az 
iskola szabályaiba ütközött, hol a család akaratába. Gyakran húzta mindkét 
helyen a rövidebbet. Az iskola jó tanulást, tudást, jó magaviseletet követelt; 
a szülői akarat a tanulás mellett bizonyos munkát elvégzését is, például a 
kisebb testvérek dajkálását, pesztrálását, boltba futást és sok más apróság 
elvégzését kívánta a gyerekt ől. A munkát meg kellett szoknia, bele kellett 
rögződnie abba, hogy munka nélkül nem élhet, csak úgy lesz kenyere, ha 
dolgozik; ennek pedig els ő  feltétele, hogy megszokja, megszeresse és szí-
vesen végezze mindenkor : akár éjjel, akár nappal.. 

Az 1900-as évek táján ilyen volt a családok erkölcsi normája. Mindent 
a becsületre, a becsületességre tettek fel. A gyereket úgy nevelték, hogy 
alkalmazkodni tudjon a szegénységhez, amely nagyritkán engedi meg igényei-
nek teljes kielégítését: csak a becsületesen végzett munka adhat kenyeret és 
életlehetőséget. 

Zöldy Pál 
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3. ASSZONYI DOLGOK KUPUSZINÁN 

Ha Kupuszináról esik szó, hamarabb halljuk emlegetni asszonyaikat, 
mint az embereket. Miért? Mert az a szóbeszéd járja róluk, hogy ott az asszo-
nyok viselik a kalapot a háznál. 

A városi ember, aki ezt az el őítéletet viszi magával Kupuszinára, hallga-
tagon ballag az utcán és megfogadja, hogy nem kérdez semmit, nem cso-
dálkozik semmin és nem tesz megjegyzést semmire. Igy télid őben igencsak 
együtt van a család apraja-nagyja és a házakon belül nagy divánozások 
kerekednék. Sok minden szóba kerül és mindenképpen sokféle tanúsága 
akad az asszonyok és az emberek dolgának. 

Az utcán hallgatagon ballagó jövevény els ő  benyomásait a házak elejér ől 
szerzi. A hófehérre meszelt kis parasztházak sorait sok újabb divatú, magy-
albakos s műkőlapokkal kirakott falú ház tarkítja, színes olajfestés ű  ablakokkal, 
kapukkal. Amikor az ember egy ilyen ház elé ér, s azt látja, hogy a tarka 
műburkolat még a ház lábán túl, a járda eresz alatti részére is ráterjed és ez is, 
meg a téglajárda is ragyogó tisztára súrolt és agyaggal körülmázolt mint a 
konyhapadló — akkor megfeledkezik fogadalmáról és önkéntelenül kiszalad 
a száján a csodálkozás : „Rendes gazdája van ennek a háznak, még az utcát 
is súrolja!" Mindjárt meg is kapja az oktatást, amiért annyit sem tud, hogy 
„nallány van a háznál". 

A házaknak ez a néma és avatatlanok számára titkos jelbeszéde az els ő  
tanúság a kupuszinai asszonyok mellett. Nem a n őuralom tanúsága, hanem 
az ízlésé és a szorgalmas kezeké. 

A kupuszinai „nallányok" szombatonként súrolják, fényesítik és má-
zolják a házelejét és a járdát úgy ahogy egykor anyjuk csinosította. Szívesen 
is fordul be a legény az ilyen házba vasárnap délután meg csütörtökön este. 
Mert ilyenkor szokott a fiatalság összejönni a házaknál „divánozni". A lányok 
más napokon is összeülnek. Mutogatják egymásnak pántlikáikat, gyöngyeiket, 
szoknyáikat és kötényeiket, próbálják a hajbavaló színes „bukrokat", hogy 
eldöntsék, melyiket vegyék fel a táncba. Vízfestékkel színezett fényképeket 
nézegetnek, ki-hogy van eltalálva rajta. Valaki a faluban abból él, hogy 
fényképeket színez, negyven dinárjáért darabját. Kinevetik, hogy csak ennyit 
kér, mert többet is megadnának érte. A lányok kezében hamarább lehet 
kártyát látni, mint kézimunkát. Ártatlan durákot játszanak, nagyokat ne-
vetnek. Varrogatni, kéžimunkázni csupán a nyolcósztályú iskolába járó 
10-14 éves lányokat látni. Polgári virágfűzérekkel előnyomtatott keszke-
nőket, komatálkend őket, virágkosaras cicás vánkostet őket tarkáznak ki slin-
gelőpamuttal, egyszerű  száröltésel. Eredeti tervezéseknek, népi motívumoknak 
nyoma sincs. Nem érek rá, mondják. 
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A nagy lányoknak igen sok idejét leköti az ezerráncú szoknyák lerakása 
meg az alsószoknyák keményítése, vasalása. Mert a kupuszinai n ői viselet 
reprezentációs darabja a szoknya. 

-- „Melyik szoknyám vegyem fel?" Ez az állandóan felszínen lev ő  
kérdés, mely mindennap annyiszor vet ődik fel, valahányszor a nagylány 
kilép a házból. Színekben és mintákban tobzódnak ezek a rózsásdelin, kásmir, 
kockás, moldon, virágos- és törökcic leányálmok. Hej, ha beszélni tudnának 
ezek a narancsszín, borszín, viola- és égszín ű  szoknyaköltemények! El-
mondanák, hogy min mennek keresztül a leány és asszonykezekben addig' 
amíg eljutnak odáig, hogy a nagylány vagy a menyecske derekán ringjanak. 
A kész szoknyák beszélnek, tanúbizonyságot tesznek gazdáik fel ől, azok 
pedig elmondják, hogyan készítik őket. 

Igazi asszonydolog ez. Kezd ődik a keményítő  készítéssel. A sok krumplit 
meghámozni, megreszelni, sok vizet húzni rája és váltogatni rajta. Azután 
vigyázva szárítgatni, összetörni, megszitálni. A borakszot vándor árusoktól 
veszi a gondos kupuszinai lányos anya. Minden asszonyi mesterségre meg-
tanítja lányát, nehogy valaha szemrehányást tehessen neki, mint ahogy a 
kupuszinai népdal mondja: 

„Édesanyám volt kend, 
Miért nem tanított kend?" 

A szoknyákat a tenyérnyi széles „gallér"-mentén rakják le egy centiméteres 
apró hajtásokba, az asztalon kifeszítve, ügyelve arra, hogy a minta azönos 
motívumai -- virágok, pettyek, kockák -- pontosan egymás mellé jussanak 
a hajtások élein. Ez még emeli a hatását a derékon ringó szoknyának, mert 
különféle színárnyalatokban játszatja a szoknya felületét és a hajtások közti 
barázdákat. Ezután következik a „törís", ami a vasalást helyettesíti. Sütés 
után a még meleg de nem tüzes kemencébe rakják be vagy pedig a meleg 
tűzhely lapjára teszik papíros közé a lerakott és benedvesített szoknyákat. 
Téglákkal lenyomtatják és úgy maradnak, amíg meg nem száradnak. Az 
ilyen „törís" rendkívül tartós és nem rongálja az anyagot. A szoknyák anyá-
ról-lányára szállnak örökségül. Mindamellett nagy gond az utánpótlás, 
mert egy-egy szép darabért 15-20 000 dinárt is kifizetnek. De úgy látszik, 
hogy a szoknyákban mégis megtalálják a számítást. Mert ami kimegy a leány-
szoknyákra, az visszajön az asszonyszoknyákon keresztül. Hogyan? Úgy, 
hogy amit a kupuszinai asszonyok behordanak a városba a piacra árulni, 
mindannak az ára a szoknyák ezer ránca között megbúvó feneketlen asszony-
zsebekbe süllyed bele. S az a pénz igen jó helyen marad ottan. Ezt nem vonja 
kétségbe sem asszony, sem ember: 

Vasárnap este nyolc órától kezdve áll a tánc a kultúrotthonban. A ku-
puszinai népdal ugyan még a Juhász Pali kocsmájában teszi a táncot, de 
az régen volt, valamikor Maros teta fiatal korában, amikor még kidanolták, 
hogy: 

„Jaj de furcsa természete 
van a mostani lánynak! 
Selyemkendőt köt a nyakába, 
büszkén sétál a kocsmába." 
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Akkor még rövid volt a leányélet, mert 15-16 éves korukban már 
főkötő  alá kerültek a lányok. Az új törvény nem engedi meg a 18 éven aluliak 
házasságkötését. Eléggé el is kedvetlenedtek a nagylányok -- már mint azok, 
akik már megtalálták a szeret őjüket — , mivelhogy a hosszú mátkaság unal-
mas. Bizony nem nagyon szórakoztató dolog évekig mindig ugyanazzal a 
legénnyel táncolni. Mert a kupuszinai szokás és erkölcs úgy kívánja, hogy - 
a lány csak a szeret őjével táncoljon. A változó táncosokkal való, lekötelezettség 
nélküli tánc még nem vált szokássá náluk. De a kupuszinai lányok mégsem 
zúgolódnak. Csak vállat vonnak: még mindig jobb egy legénnyel táncolni, 
mint eggyel sem. Mert akinek nincs szeret ője, azt sem táncoltatja senki. A 
táncban kétségtelenül a legény az úr. 

Ott-állanak a lányok s közbe-közbe forgolódnak táncosukkal négy órán 
keresztül. Mert a szépen lerakott díszszoknyákban és az alattuk viselt csont-
kemény alsószoknyákban leülni egyáltalán nem lehet. A kupuszinai lányos 
anya a nagykendő  alatt visz magával puha tartalék szoknyákat is a lánya 
számára arra az esetre, ha tánc után moziba vagy a kulturterembe mennek, 
hogy szoknyaváltás után leülhessenek. 

Az ünneplőbe öltözött lányon nyolc-kilenc szoknya is van: négy-öt 
színes puha ráncolt alsószoknya, azután három-négy fehér vászon keményített 
fodros alsószoknya és ezek fölött a rakott fels ő  szoknya. Mindezeknek a szok-
nyáknak a derékkötését a „gallérja" körül jó er ősen meghúzzák ám, hogy 
köröskörül szépen domborodjék. Föléje kötik a díszes hosszú kötényt, mely 
eltakarja a szoknya elüls ő, összevarratlan széleit. A derekat a pendely, a blúz 
és a pruszlik fedi és tartja kívánatos formában. 

Ehhez a kemény viselethez már kicsi korában hozzászoktatják a lány-
gyermeket. Szívderít ő  kedves látvány a kislányát öltöztet ő  menyecske. A 
hat-hét éves kislányt a zsámolyra állítja s úgy köti a derekára a csöppnyi 
csontkemény fehér szoknyákat és az apróvirágos rakott szoknyácskát, adja 
rá a piros „trigó-ujjast". Gangosan fordul körbe-körbe a kicsi lány, miközben 
anyja igazgatja, húzogatja a szoknyák fodrait, hogy mind szépen egy szintben 
álljanak. Aztán következik a kötény és a hajravaló „bukor" kiválasztása és 
a kislány pár perc múlva már ragyogó arccal perdül nagyobb testvérei és 
pajtásai mellé, hogy együtt menjenek a templomba. 

A fésülködés már előbb megtörténik és az anya szeme ekkor is mindig 
a leányain van. Mer a dús haj nem tartozik hozzá a kupuszinai n ői szépség-
eszmény fogalmához, hanem mindenekel őtt sima, tojásalakú fejvonalat 
kíván. Ennek érdekében a leánygyermek haját, ha kell, meg is ritkítja az anya. 
A füle fölött félrehajtja a hajat és kis darabon levágja tövig az ollóval. Aztán 
újra ráfésüli a hajat erre a kis tonzurára és befonja „vrikócs"-ba, melynek 
nem szabad ujjnyinál vastagabbnak lennie és koszorúba t űzi. A fejebúbjára 
kerül a félköralakú szalagkokárda --- ez a bukor -- amely ilyenformán mintegy 
ellenpontját képezi az állvonalnak. Ez a fejdísz az újabb id ők divatja. Régi 
fényképek tanúsága szerint, még háromrét ű . lapos szalagcsokrot viseltek a 
lányok a fejük tetején. 

Az ünnepi dísz teljességéhez tartozik a rojtos, színes selyemkend ő  is, 
melyet a vállra vetnek, s a mellen keresztezve hátul a derékon megkötnek. 
Télen élénkszínű  gyapjúkendőt viselnek, mely a télikabátot is helyettesíti. 
Alatta pedig „trigóblúzt", amit a falubéli „strikker" köt. 
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A színek, a kupuszinai színek! A ruhadarabok összeválogatásában a 
színellentétek uralkodnak, a legmerészebb összeállításban. De azért ennek 
is vannak íratlan szabályai. A színes szoknyák elüt ő  színű  belső  alábélelése 
-- a pocsivka -- meghatározott színkombinációkat mutat, mely hagyomá-
nyossá vált. A színek évszakok szerint, de lényegében az egyházi naptár 
időszakainak megfelelően, élénkebbek vagy tompábbak. Harsognak és . ra-
gyognak a farsangban és búcsúkor, hogy aztán megszelídüljenek a nagyböjt 
kék, galambszürke és viola szimfóniájában. 

A menyecske dísze a brokátbársony fejkend ő, amelyet a fityula fölé 
köt. A kupuszinai asszony házon kívül nem mutatkozik fityulában. Teljesen 
beborítja azt a plüsskend ő, amelynek szélét ugyanolyan színű  selyemrojt 
díszíti. Ez is asszonyi mesterség, de nem olyan, amihez mindenki ért. Élvezet 
nézni, mily boszorkányosan járnak Maris ninka ujjai! Ez a duzzadó bájú 
fiatalasszony naphosszat csomózza a kend őrojtokat a falu számára és asszony-
társai szemrebbenés nélkül szedik el ő  a mély szoknyazsebekb ől a 2500 dinárt 
egy-egy darabért. Megdolgoznak érte mindkét részr ől, kinek mi gondja van 
rája? 

A kupuszinai leányt nem úgy nevelik, mint a virágot az ablakban. 
Megtanulják és megszokják a kemény munkát kinn a mez őn és a kertekben. 
Ott hajladoznak, palántálnak, gyomlálnak, kapálnak, kaccsoznak és szede-
getnek kora tavasztól kés ő  őszig kinn az Angyalosban meg a Tulipánosban, 
az emberekkel egy sorban. Konyhakertészetük messze földön híres. És hírét 
messze földre megint csak a kupuszinai asszonyok viszik el. Felkerekednek 
négyen-öten a krumpliszsákokkal, káposztával, hagymával, meg egyébbel 
és elmennek_ vele nemcsak a közeli nagyvárosok piacaira, Újvidékre, Vin-
kovcira, hanem Zágrábba, Bródra, Ljubljanába is. Ezeket a messzi utakat 
nemcsak a jobb piac kedvéért vállaják, hanem azért is, mert sokszor e messzi 
helyeken jobban tudják beszerezni a hagyományos ruhaviselet szükségleteit. 
Erre nem sajnálnak semmi fáradságot. Az egyszer űbb otthoni viseletnek is 
megvannak a hagyományos anyagai és nyomott mintái, és hogy ezeket 
beszerezhessék, nem restek eljárni Baranyába egy-egy ismert kékfest ő-
mesterhez. Háti batyukban viszik a festeni és mintázni való sárgavásznat, 
majd pár hét múlva újból mennek a készért. Innen kerülnek ki a margarétás 
meg tulipános kékfestő  kötények és a dolgokba való egyszerű  szoknyák, 
amelyeket nem raknak le, csak puhán ráncolnak s csak úgy „bubenyosan" 
hullámzanak a lábuk szára körül. Nehéz a sok szoknya, bevallják ők is, de 
úgy segítenek magukon, hogy „felkaszálják". Igázi asszonyi találmány ez, 
bár nagy bölcsességre nem vall. A szoknya hosszú megköt őjét többször 
körülcsavarják a derékon s az utolsó menetet mintegy arasznyival lejebb, 
a has közepén vezetik keresztül és úgy szorítják meg, hogy a szoknya (meg 
alata a hasfal is) kidomborodik a két kötésvonal között. Azt mondják, hogy 
így könnyebb a viselet. Meg ha lehajolnak dolog közben, nincs úgy útban 
a szoknya. Lehet, hogy ez így jó a tapasztalat szerint, de kétségtelen, hogy 
ez az egyik oka a menyecskék id őelőtti elformátlanodásának. Másik oka 
pedig a rövid öt-hat napos gyermekágy és utána mindjárt újból az er ős munka. 
Már nem kötik be többé a blúzt a szoknyába, hanem szabadon lebeg rajta 
kívül. A pruszlikot sem gombolják be többé s a keblek elvesztik tartásukat, 
elereszkednek. Az egykori leánykeblek helye olyan lapos, mintha le volna 
kötve szorítókötéssel, míg a természetes domborodás levándorol a derékkötés 
alá. Ez azonban nem csökkenti vonzóerejüket embereik szemében, termé- 
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szetes dologról lévén szó. Abból'sem csinálnak nagy gondot, hogy egyik-másik 
menyecskének a kelleténél talán jobban is megjön a szava az asszonyi sor 
százféle törődése közepette. Lehet, hogy nem éppen legragyogóbb gyöngy-
szeme a népdalkincsnek, de mindenesetre életfilozófiának tanúsága az asszony-
emberek pörében az alábbi mulató nóta: 

Sej-haj, ha bemegyek a kocsmába 
Feleségem jön utánam kiabálva. 
Akkorát kiabál a szája, 
Nem hallik a Szurap tamburája 
Sej-haj, bó bort iszunk rája! 

Az asszonyok téli szórakozása a „divánozás". Minthogy Kupuszinán a 
napi kétszeri evés szokásos, így reggeli 10 órától mintegy délután 3 óráig 
mentesek a főzés gondjától, és ha egyéb elfoglaltság nem akad a házban, 
akkor felöltöznek és „divánra mennek" az atyafiakhoz, ismer ősökhöz. Öt-hat 
asszony összejön egy háznál — különféle nev ű  teták, pinkák életkor és ro-
konsági fok szerint = meg babók — elfoglalják helyüket a kemence körül 
(amely fölött az „árpádzsik" függ kiterítve a rácson) meg az egyéb ül ő  alkalma-
tosságokon, aztán sorra jön minden, futja az id őből. 

„Nyomkodd mán meg a hátamat, Verka, ha mán itt vagy" — indítja 
el a szót valamelyik korosabb teta. S miközben a fiatal menyecske er ős kis 
kezei ügyesen futkosnak a fájós csigolyákon és egy-egy elevenebb rátapintást 
jóleső  nyögések kommentálnak, a háziasszony is körülszerénykedik a tökös-
rétessel vagy a siskával-sulencával, már ami akad a háznál. A divánozásnak 
nem lényeges kelléke ugyan az evés-ivás, de azért el őkerül ami van, . termé-
szetes. A divánozásban a hangsúly az él ő  szón vari. A falu él ő  újságjának is 
lehetne nevezni. 

-- „Meghalt Pilinyi Maris néni. Nyócvankilenc éves vót (Isten nyu- . 

gosztalja.) Hónap lesz a 'temetése tizenegy órakkor." 
„Túlélte a gyerekeit, csak az onokái meg a dédonokái gyászolják." 
„Kinek hogy van megírva." 

Az idősebb asszonyok természetesen legszívesebben az elmúlt régi 
időkről, fiatalságukról beszélnek. Felelevenítik a régi szép emlékeket. 

„Emlékszel még Viktor, amikor egy tepsi kórót megettünk egy 
ültőhelyünkben?" -- mondja Markos . Julira néni. 

A köztük ülő  nem kupuszinai divánozó er ős kísértésbe esik, hogy meg-
kérdezze, ugyan miféle kórót ettek tepsib ől? De megfegyelmezi magát, 
bízva az asszonyi bőbeszédűségben, ami már a korral jár. S nem csalódik. 
Kérdezés nélkül is megtudja, hogy régen a rétest hívták kórónak. Csak akkor 
zavarodik belé a kupuszinai idiómába, amikor kés őbb a Buják Ágota néni 
mátkaságára terel ődik a szó: 

„Amikor én elmátkásodtam, oszt mentünk párosával az utcán va- 
sárnap, csak úgy röpködött körülöttem a sok pántlika. A fejemtül egész le 
térgyig. A vrikócsomhon vót tűzve hat piros szallag, meg két kék és kék z őd. 
011an vótam, mint a „trasak". A fiúgyerekek gyüttek utánunk, oszt kiabálták, 
hogy „kóró,. kóró". A vőlegényem meg belemarkolt a zsebibe, szedte ki 
az aprópénzt, amit még otthon bekészített, oszt szórta ki a gyerekek közé, 
hogy elmaradjanak t őlünk." 
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`urasak meg kóró. Ezt már nem lehet kérdés nélkül hagyni, mert Ágota 
néni továbbmenne az esküvő  mesélésére. Hát milyen a trasak? 

— Olyan, mint amivel a madarakat ijesztik a mez őn, oszt mindenféle 
rongyokat lebegtet rajta a szél. 

És á kóró? 
• -- Az is csak olyan. Hol is hattam el? Az esküv őnél. 

Akkor még nem volt divat a mirtuszkoszorú meg a fátyol. Az én .  fejemen 
még „korona" volt, még megvan a fénykép róla. Gyöngyökb ől, viaszkvirá-
gokból vólt csinálva s közbű  vótak ezüst toklászok, amik rezegtek rajta. A 
babóm meg tanított: 

„Csak arra vigyázzál te, hogy amikor kifele gyüttök a templombul, 
te lépj ki elsőnek. Akkor te leszel az els ő  a házban. De még biztosabb az, 
hogy amikor majd egyedül marattok az uraddal, oszt vetk őzni kezdtek, 
mindég csak azt nézd, hogy amikor ő  letesz egy darabot, te arra tedd rá a 
tiedet. Amikor leteszi a kalapot, tedd rá a fityuládat. A kabátra a pruszli-
kodat. Mindig a tiéd legyen fölül. Akkor minden úgy lesz, ahogy te kívánod". 

Aztán úgy volt-e? 
Nem mondom hogy nem, hogy meg ne fogja a dicséret. Amikor 

indultunk a templomba, a vőlegény két keze csuklójára kék szalagot kötöttek 
és csak akkor ódozták le róla, amikor a menyasszonytáncra került a sor. 
Akit így megkötnek, az sohse hagyja el az .asszonyát. 

-- De ma már nem hisznek ilyenekben, ugye? 
— „Hisznek-e vagy sem, maguk se tudják. Nemis fontos, hogy higgyenek, 

elég, ha megcsinájják. Azért az ezüstpénzt még ma is beleteszik a menyasszony 
cipőjébe, hogy azon járjon, „rosszra" ne gázoljon. Amit mán nem tudnak 
a fiatalok, azért vannak ott az öregasszonyok, hogy gondoskodjanak arról, 
ami szükséges. A divatos mirtuszkoszorú mögé is odakötözik a keresztes 
rutát, oszt úgy teszik a menyasszony fejére. Távoltartja a rosszakat. Ártani 
nem árt, az biztos." 

De azért nem lehet mindent az öregasszonyokra bízni. Maga a menyasz-
szony is meg kell állja a próbát. Amikor belép az ura házába, két kezébe két 
gyertyát meg két brána-kalácsot tart, a hóna alatt meg két üveg 'bort. S 
mindezt úgy kell bevinnie, hogy le ne essen egy sem. Ett ől függ a szerencséje 
a házasságban. Vigyáz is az új asszony, hogy a küszöbön (meg az izgalomban) 
meg ne botoljon. S ha mindenen szerencsésen túlesik, akkor megjön még 
hozzá _a bátorság, ami lánykorában hiányzott. 

Bizon, bátrabbak vótak régen az asszonyok is — veszi át a szót 
Julina Pálné. 

„Valamikor régesrégen háború volt Itten. A kutyafej ű  tatárok jártak 
itten. Akkor_ még víz volt az egész falu körül a lapájon, ott ahun most az 
„Angyalcsok" vannak. Azon túl ladikkal jártak át a kupuszinaiak, mer el-
mentek a tatárok elül a faluból. Likakat vágtak a domb oldalába, ott húzóztak 
meg. Csakhogy ott nem lehetett kenyeret sütni, az vót a baj. Azér oszt a 
menyecskék mán a bátrabbja éccaka hazajártak a faluba, hogy meg-
süssék a kenyeret. De sietni is kellett, hogy mire megvirrad, mán ott legyenek 
a ladiknál, hogy visszavigye őket. Meg a kenyereket. Azok a kutyafej ű  tatárok 
pedig begyugták az órukat a fődbe oszt kiszagúlták, hogy ki merre jár? 
Akkor oszt kiáltottak a sötétben az asszonyok után : 

„Kata-a-a! Mara-a-a! — Merre vattok?" 
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Egy menyecske éppen be akart szállni a ladikba a kenyerekkel, mikor 
ott termett el őtte egy kutyafej ű  tatár. De nem ijedt meg az asszon, hanem 
a sütőlapáttal úgy fejbesújtotta a tatárt, hogy kett őbe esett a feje. Aztán 
gyorsan beszállt a ladikba és átment a vízen a csalággyáhon, akik ott várták 
a domb alatt." 

Vajjón honnan származik ez a szájhagyomány? Hiszen Kupuszina 
mindössze háromszáz éves település! Őslakossága" a Sárközb ől meg a Palóc-
földről települt át ide. A tatár-id ők ősélményei és a mai település földrajzi 
helyei békésen megférnek egymás mellett. Az eredeti lakóhelyek közül a 
Sárköz vizenyős-mocsaras. vidéke lehetett a bölcs ője ennek a mesének. El-
gondolkoztató az „angyalos" szó is, ahogyan a kupuszinaiak a Duna régi 
medrének iszapos term őföldjeit nevezik. Mintha a lápi tündérek neve kísér- 
tene a múltból. Avagy talán a Duna menti f űzfákon fütyülő  rézangyal? A 
füzesekhez mindig titkos képzeteket kapcsolt a primitív szemlélet. 

Mi hír járja a. boszorkányokról? Vannak-e vagy voltak-e valaha? 
--- Aszt csak a plébános úr tudhatja, mer ő  látja őket az éféli misén, 

amikor kifordul az oltártól a szencséggel. Még az öreg pap cselédje tutta, 
hogy némelyiknek akkora szarva vót, hogy amikor kifelé ment a templomból, 
csak úgy fért ki az ajtón, ha ódalt fordult. Rájuk is üzent az öreg pap, hogy 
addig be ne tegyék a lábukat oda, amíg b űnbánatot nem tartanak._ Meg aztán 
a régi kántort (aki még az öreg Sturc el őtt vót) bosszúból kifordították a 
kocsiból, amikor vitte vóna a postát Zomborba. Azér, mer nem akarta nekik 
orgonálni a „dikicát" az éféli misén. A dikica, amire a boszorkányok tán-
colnak. Hát megemlegette a kántor, mer hónapokig feküdt a lábával oszt 
mindenfelé csontok gyüttek ki bel őle. Vót abban még halcsont meg liba-
csont is. 

Mesebeszéd vót a, kitanáták, merhogy akkór még nem vót röngyön 
oszt nem tutták megállapítani, hogy kinek mi a baja. Ha lettek vóna boszor-
kányok, akkor most is vónának --• jegyzi meg Trezi ninka. 

-- Nem is érdemes beszélni róla. 
-- Lehet igazi történetet is beszélni. Biztosan történtek olyan dolgok 

is a faluban, amir ől sokáig beszéltek. Vagy tán nótát is csináltak róla. 
-- Igencsak elfelejtet ődött mán, mert ritkán emlegették. 

„Mi történt a bácskertesi széribe, 
Legszebb legény beleesett a gépbe. 
Siralmába, fájdalmába azt mondta, 
Jaj istenem álljon meg a masina. 

Mire a gépész úr 'meghallotta 
Sírás közben a gépet megállította ...". 

Sántít kissé, majd végleg elakad a kupuszinai ballada. Emlékezetfoszlá-
nyokból nem sikerül kikerekíteni az egykori tragédiát, melyet ma ridegen 
„üzemi baleset" rubrikában könyvelne e1 a munkafelügyel őség. 

Még egy töredék merült fel a feledés emléktemet őjéből. Julina' Pálné 
ajkán: 

„Kupuszini árpatarló de széles 
Arra megy a kis pacsirta, beszédes.. 
Sírva mondja Kiss Juliska. anyjának 
Hirtelen lett halála a lányának." . 

10* 
	

147 



Hiába no, nem tudom tovább. Hanem Forgács Örzse alighanem 
tunná. Amott lakik a túloldalon, negyedik ház ide. 

Szedelőzködnek az asszonyok, oszlik a diván. Három óra, haza kell 
menni az aprójószágot etetni, meg főzni estére. 

A városi jövevényt azonban nem hagyja nyugodni a Kiss Juliska esete. 
Benéz még a Forgács-portára. Úgy látszik, kedves emberek, mert meg se 
várják míg bekopog az ajtón, szaladnak ki elébe. Erzsébet meg a menye: 

„Tán maga is a kutatók közül van, akiket kidoboltak? Nálam ugyan 
kutathat, de megmondom előre, hogy úgyse tanál semmit. Nem rejtegetünk 
mink semmit, hiába is keres." 

E szavak a községi népbizottság tájékoztató hirdetményének hatása 
alatt érlelődtek. Azt hiszik, hogy házkutatás készül. 

„Egy régi ének után járok, amit már kevesen tudnak a faluban. 
Azt hallottam, hogy maguk tudják." 

„Asse. Tőlem nem tud meg semmit." 
Kis Juliskára ennélfogva nem akadt tanúság. 

A kora délutánból hirtelen estébe hajló szürkületben mindenfelé füs-
tölnek a kémények és ínycsiklandozó illatok úsznak a leveg őben a konyhák 
tájékán, melyek ilyen mondásokra ihletik embereiket:. 

Friss lepény harmatos szőlővel, legjobb a világon. 
-- Aki piros akar lenni, káposztát kell annak enni. 

Teli gyomorral nem jó lefeküdni, de még rosszabb üressel. Korán 
vacsoráznak, úgy öt óra tájban. Igy a gyomor teltsége éppen az arany közép-
úton van, mire lefekvésre kerül a sor. 

Felsorolni is sok volna azokat az ételfogásokat, amelyekbe mintegy 
összesűrítik az egész földi jólétet. A legegyszer űbb ételnek is különleges 
kupuszinai zamatot ad az a sokféle jó, amit belétesznek: füstölthús, kolbász, 
szalonnadarabok, tejfel ízesítik a rántásos leveseket is. Húslevesük folyékony 
arany. A csipetkés csirke, bennefőtt „nagyhaluskákkal",  amelyeket étkezés 
előtt étvágygerjesztőül nyújt a gyerekeknek meg az apjuknak Fridrikné 
Koleszár Franci, becsületére válik a készít őjének, meg annak is, akit ől ta-
nulta. 

Mint maga Ceres a b őség szarujából, úgy ontja a nyútott rétesre a belé-
valókat: olvasztott zsírral, tejföllel locsolja, azután végigrak rajta egy kolbász-
nyi vastagságú szilvalekvárcsíkot, majd megszórja jó liternji cukrosmákkal, 
mazsolával. Igy születik a híres kupuszinai „maakosrétes", melybe belevész 
a nagykés a felvágáskor, olyan vastag. 

Forr a tésztafőzővíz, hányják a cigánykereket benne a kereszt jele alatt 
beledobált barátfülék (óh, az idén csak egy mázsa szilvából f őztünk lekvárt!), 
hogy mikor kikerülnek, meghemperedjenek cukros mákban és igazi kupu-
szinai „maakosperka" legyen bel őlük. 

Készül a komatál, az asszonyi szolidaritás tanúsága. A komatálkend őbe 
szépen bekötve és a komaüvegbe töltött borral egyetemben kerül a gyermek-
ágyas asszonyhoz három napon át az er őtadó húsleves metélttésztával, 
bennefőtt hússal, a pecsenyék, a mákosrétes, aprósütemények és dunsztosok. 
Mert minden asszonynak eljöhet egyszer a nehéz órája. 
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„Szabad-e megnézni a kisbabát?"  
Hogyne szabadna, csak meg ne verjétek szemmel, és el ne vigyétek  

az álmát.  
Phi, phi ! Hogy meg ne igézzem!  

A köpés — a legősibb démonelhárító gesztus — elmaradhatatlan még  
ma is. A pólyapárnán egyébként a rózsafűzér is ott van keresztbevetve, hogy  
a „rosszak" ki ne cseréljék a gyermeket. Nem tréfadolog ez, látnivaló abból,  

hogy ma is van a faluban néhány „váltott gyermek". A csorgónyálú, bambán  

bazsalygó, érthetetlen szavakat motyogó gyengeelméj űeket tartják annak.  
Sok gond és baj van a kisgyerekekkel, míg feln ő . Kupuszinán nincs  

községi orvos. Sokgyermekes id ősebb asszonyok tanácsára és tudományára  

hagyatkozik a fiatal, tapasztalatlan menyecske. Mert minden apróságért  

nem szaladhat Zomborba.  
-- „Ki van csattogva a szája a kicsinek, nyáladzik er ősen? — Csakis  

birsalma csutáját főzzél neki, Verkám, oszt mártsd belé a lúdtollat és avval  

kenegesd a szája szélét."  
Ha ez nem segít, segít a Babka Ruzsa néni orvossága. Olyan még nem  

volt a faluban, akinek ne használt volna, akár kicsinek, akár nagynak. Nem  

titok az, nem babona, hanem tapasztalat mutatja, Anyjától tanulta, az meg  

az öregapjától, Nagyfeje ő  Páltól, aki veszettség elleni orvosságot is tudott  

csinálni, amikor még nem volt Pasteur-oltás. A Ruzsa néni szájfájáselleni  

orvossága színmézbe kevert kerti rutából meg zsályából készül egy kis  

kékkő  hozzáadásával. Háromszornál többet nem kell bekenni vele, mert  

legtöbbször már kétszer is elmulasztja a bajt.  
Ha nem tudni, mi a baja a gyermeknek, akkor meg kell tudakolni. Ez  

is az asszonyok dolgához tartozik. Férfiember ilyenkor csak útban van.  
Megvárják, míg elmegy hazulról. Vagy pedig kiküldik valami ürüggyel  

külső  munkára a fészerbe, istállóba. S amint kiteszi a lábát, el őkerül a bögre  
víz, meg a kanál. Föléje hajolnak a fityulák. Mérik a vizet kanalanként, egyik  

bögréből a másikba. Számolják:  
Egy-kettő-három-négy-öt.  

Most vissza, a másikból az egyikbe, . 

Egy-kettő-három-négy-öt-hat!  
No ládd, mondtam én, hogy meg van verve szemmel. Ugye hogy  

több lett egy kanállal ! ? Világosan megmutassa!  

Ilyen elméleti alapokon nyugszik tehát a gyakorlat. Következik a szén-
vetés. Kilenc szem izzó faparázs, három Miatyánk, három Üdvözlégy, három  

Hiszekegy ... kész a patika. A hunyorgó parázsszemeket belevetik egy  

pohár vízbe. Sisteregve forognak a tetején, míg el nem merülnek. Akkor  

megmossák a vízzel a szemmelvert ábrázatát (gyerek, borjú, malac, csikó,  

egyremegy!) itatnak bel őle egy kortyot és a maradékot az ajtó mögé öntik.  
Mint ahogy az ajtó megfordul a sarka körül, úgy fordul meg a betegség is.  

Egészségügyi tanfolyamszervez ők figyelmébe ajánlható, hol kell kezdeni  

a felvilágosítás munkáját; igaz, nem valószín ű, hogy ez a korosztály valaha  
is fog egészségügyi tanfolyamra járni.  
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Guzsvány Örzse néni se járt soha, mégis senki sincs a faluban, aki úgy 
helyre tudná igazítani a kificamodott tagokat, mint ő . Csak megtapogatja 
és mindjárt megmondja, hogy törött-e a csont, avagy csak kiment a helyéb ől? 
Törött csonthoz. nem nyúl, küldi Zomborba a doktorhoz. De a kibicsaklott 
bokákat, kimarjult csuklókat csak ő  keni-nyomogatja hélyre szappanyos 
kézzel meg Isten segítségével, amióta Szmolenicki Jóska batya elhalálozott. 
Tíz-tizenöt év óta egyszer sem lett kellemetlen eset bel őle. Pedig soha éle-
tében nem látott egy anatómiai ábrát sem az emberi test szerkezetér ől. 
Úgy látszik, őstehetség. Fekete kend őt visel, nem kalapot. 

Este van. 

Elpihennek a szorgalmas ügyes asszonykezek. 
Fogason függnek az ezerráncú szoknyák. 
A láthatatlan zsebek befelé fordítják titkaikat. 
Küszöb előtt sorakoznak a klumpák. 
Szegre akasztva alszik egy kalap. 
Tetejére dobva virraszt egy fityula. 

Másnap megy tovább az élet .a maga útján. Lakodalom, keresztel ő, 
bölcső  és koporsó. 

Pilinyi Maris babó örökre elpihent már. Temetésre szól a harang. A 
ragyogó napsütéses téli délelőtt kicsalja az öregasszonyokat a kemencék 
mellől. A nap mintha gúnyolódni akarna a halállal, bemosolyog a halottas 
szobába is, végigtáncoltatja sugarát a bútorokon. Csak a fekete kend ővel 
letakart tükrön törik meg ereje és haldokolva enyészik el rajta. 

A halott öregasszony összekulcsolt ujjai közt hófehér keszken ő. Tenyere 
mélyében lapul,a „révpénz". Kell az majd a réven, ha át akar menni a más-
világra. Mert akinek nincs pénze, azt nem viszi át a révész. Ott kóborol a 
lelke és hazajár számonkérni a mulasztást. Így hiszik ezt, noha ez nincs benne 
se a katekizmusban, se a bibliában. De ki lát bele a lélek óceánjainak mély-
ségeibe? 

A halottak körül minden dolog az asszonyoké, így a révpénz is. Min-
denkinek eljön egyszer a végs ő  órája és mit lehet tudni? Még egy lélek se 
jött vissza azt mondani, hogy nem kell a révpénz. Ezért megnyugtató, ha 
odateszik. Jó arra a régi dénár meg a bankó is. Odaát mind érvényes. Vagy . 
ki tudja, talán már Kháron is devizával dolgozik? 

A halóttat kiviszik a temet őbe (ez az egy dolog már nem .az asszonyok, 
hanem erős férfivállak dolga) s az élet megy tovább. 

G. Czimmer Anna 

150 



4. A KIHÁZASÍTATLANOK HALOTTI KORONÁJA 

Adalékok a halott lakodalmának kérdéséhez a 
vajdasági magyarság hagyományvilágában 

Az emberi élet főbb fordulóinak szokásait és hiedelmeit tárgyaló mono- 
gráfiábanl) a legény- vagy nagylányhalott temetésével kapcsolatos szokások 
Leírásakor feldolgoztam többek között a gombosi magyarság sajátos szokásait 
is: nevezetesen  azt, hogy a ki nem házasítottak temetésekor halotti koronát 
készíttetnek az elhunytnak, s azt a szokás rendje által meghatározott személyek 
viszik ki a halottas menetben a temet őbe2). A Szokás és a hagyomány tárgyát 
képező  korona („liturgikus dísz") 3) párhuzamainak kidolgozásakor felt űnt, 
hogy a rendelkezésemre álló viszonylag gazdag irodalomban milyen kevés 
párhuzamnak tekinthet ő  leírás olvasható, s ami olvasható, az is mindössze 
pár mondatra szorítkozik, hiedelmi bázis nélküli, tehát hiányos. Szembet űnő  
volt az a mozzanat is, hogy egészen közeli párhuzam, amely a megnevezés 
mellett alaposabb leírást is adott, ugyancsak a jugoszláviai magyarság köréb ől 
való4); magyarországi párhuzam alig pár mutatkozott, az is inkább az ország 
déli részéről, vagyis azokról a vidékekről, amelyek földrajzilag is közel esnek 
a jugoszláviai magyarsághoz. 

A monográfia megjelenése után több visszajelzés érkezett, amely arra 
utalt, hogy egyebek között nagyobb területre kiterjed ő  kutatásra és vizsgá-
latra lenne szükség, mivel a halotti korona vitelének szokása és kérdése a 
magyar néprajzi irodalomban feldolgozatlan 5). (Sajátos mozzanatként meg-
jegyzendő  az is, hogy a pár helyütt említett szokás leírásainak egyikénél sem 
található rajz vagy fénykép; a halotti koronával kapcsolatos els ő  fotók ugyan-
csak a gombosi szokásmonográfiában láthatók 6). 

Mindezek után nem maradt más hátra, mint kísérletet tenni a kérdéskör 
nagyobb területen történ ő  megvizsgálására. A vizsgálandó terület Vajdaság 
Szocialista Autonóm Tartomány lett, ahol a jugoszláviai magyarság túl-
nyomó többsége él. Tekintve, hogy- a szokás elterjedtségér ől nem rendel- 
keztem adatokkal, az egyetlen Zentát és környékét kivéve, els ő  lépésül egy 
felhívás közzététele mutatkozott alkalmasnak, olyan sajtótermékben, amely 

JUNG Károly 1978. 
JUNG Károly 1978. 140-141. és 153. 
BÁLINT Sándor 1977b. 405. 
KÖRMÖCI Erzsébet — SZABÓ Jolán 1974. 167-169. 
Köszönet illeti ezen a helyen is VOIGT- Vilmost, aki a halotti koronával kapcsolatos 
kutatásokra ismételten felhívta a figyelmemet. 
JUNG Károly 1978. Halotti korona vagy halotti koronával összefügg ő  mozzanatok 
láthatók a 20., 27., 28., 30. és 31. számú mellékleteken. 
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lehetőleg eljut a jugoszláviai magyarság minden rétegéhez éš korosztályához. 
A tömör formában megfogalmazott felhívás közlésére az újvidéki Magyar 
Szó napilap Közös íróasztalunk rovatát szemeltem ki, mint olyan helyet, 
ahol az olvasók ügyes-bajos dolgaikat írják meg, s amely a felmérések szerint 
igen olvasott, főként a hagyományőrzőnek tartható id ős és- idősebb falusi 
lakosság körében). A felhívásra huszonöt levelet kaptam a tartomány szinte 
minden, magyarok is lakta részéb ől (a Szerémség kivételével), s legnagyobb 
meglepetésemre arról tanúskodtak ezek a levelek, hogy a szokás szinte az 
egész Vajdaságban ismert, s javarészt ma is gyakorolják. Megjegyzend ő , 
hogy ezekből a levelekből szereztem tudomást a szokásnak egyes hiedelmi 
mozzanatairól is, olyanokról, amelyeket Gomboson nem gy űjtöttem föl, 
s amelyek a gyér irodalmi párhuzamokban sem olvashatók. A fellelkesít ő  
eredmény után — tekintve, hogy a levelekben kapott válaszok nem mindegyike 
volt teljes és kimerít ő  -- a megismert szokásmodell alapján mintegy húsz 
kérdést tartalmazó kérd őívet szerkesztettem és elküldtem a levélíróknak. 
Az 1979 elején visszaérkezett válaszok gazdag anyaga alapján aztán lehet őség 
nyílt arra, hogy a ki nem házasítottak halotti koronájának szokását és a 
kapcsolódó hiedelmeket összefoglaló dolgozatban tárjam a magyar folklorisztika 
színe elé. Miként azonban a továbbiakban ki fog derülni, szükség lenne a 
kérdés megvizsgálására a magyar nyelvterület más részein is, továbbá a nem-
zetközi párhuzamok kidolgozására; ezzel kapcsolatban vajdasági gy űjtésem 
már jelez bizonyos lehetséges irányokat. 

A magyar folklorisztikában ma már tudománytörténeti érdekességnek 
számít, hogy KALMÁNY Lajosnak 1912-ben szinte igazolnia kellett a 
néprajztudomány színe el őtt, hogy a halott lakodalma szokás részeként még 
a századelőn is gyakorolták a halottas táncot 8). A halott lakodalma és a ha-
lottas tánc az azóta eltelt több mint fél évszázad során az emberélet fordulóinak 
szokásleírásaiban és összefoglalásaiban említést nyert, a szokásnak másutt 
is nyomára bukkantak a kutatók. Van azonban KALMÁNY rövid vita-
iratában egy rész, amely dolgozatom tárgya szempontjából igen fontos, 
mivel tudomásom szerint a halotti korona els ő  említése. íme e pár mondat: 
„A halott jogai közé tartozik, hogy ha feln őtt s kiházasítatlan, hogy kiháza-
sítsák, ellakják a lakodalmát. Ide mutatnak a halottas táncok, vagy ahol ez 
már nincs szokásban a temetés alkalmával a halott után való szűzkoszorú 
(K. L. kiemelése) vivése: ha férfi a halott, leány (menyasszony) ; ha leány 
a  halott, férfi (v őlegény) viszi a szűzkoszorút. E szokás is a halottas tánc, 
jobban mondva a tánccal összekötött, halott lakodalmának maradványa, 
amelyet ma már, kevés helyen laknak el; de még van ma is, ahol ellakják 9)". 
KALMÁNY rövid dolgozata . egyebeket nem árul el a „szűzkoszorúval" 
kapcsolatban; funkcióját, formáját, a hozzá kapcsolódó hiedelmeket nem 
említi. 

KISS Lajos 1920-ban közzétett alapos tanulmánya a hódmez ővásár-
helyiek temetkezési szokásairól fontos helyet foglal el a kérdéskörben, azóta 
is állandóan hivatkoznak rá. Néhány mondata összefüggésbe hozható dol-
gozatom tárgyával: „Fiatal temetésén, ha fátyolos legények vannak, a halottas 

A felhívás Ki tud a halotti koronáról? címmel megjelent a Magyar Szó Közös Író-
asztalunk mellékletében 1978. augusztus 20-án. 
KÁLMANY Lajos 1912. — GÁRDONYI Géza 1906. -- RÉTHEI Prikkel Marián 
1906. 
KÁLMÁNY Lajos 1912.. 	292. 
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kocsi két oldalán kétfelől haladnak; ha fátyolos legények és lányok vannak, 
akkor páronként mennek a halálkocsi után. Az els ő  pár helyén, ha legény 
a halott, egy legényt, ki piros bársonypárnán koronát (a kiemelés tőlem: J. 
K.) tart kezében, két lány vezeti karonfogva, ha lányhalott van, egy lányt 
két legény karolja, ki szintén párnán fehér myrtuskoronát tart kezében")". 
KISS Lajos leírásából a későbbiek során nem tudunk meg semmit a korona 
funkciójáról, további sorsáról, a hozzá tartozó hiedelmekr ől. Megjegyzendő  
azonban, hogy a koronának a szerepe a hódmez ővásárhelyi elhunyt fiatalok 
(kiházasítatlanok) temetésekor nem lehetett azonos a sz űzkoszorúéval, mivel 
a tanulmány egyik mondata szerint szűzkoszorú is létezett, mégpedig fiatal 
lányok temetésekor: „Fejére szűz-koszorút (a kiemelés tőlem: J. K.) tesznek 
fátyollalll)". KISS Lajos nem hivatkozik KÁLMÁNY-ra, nem von pár-
huzamot az ott emlegetett „szűzkoszorúval". 

SZENDREY Ákos 1941-ben írt összefoglaló tanulmányt a halott la-
kodalmával kapcsolatos magyar szokásokról 12).. Munkájában seregnyi adatot 
sorol fel, ami mind azt bizonyítja, hogy a halott lakodalmának szokása igen 
elterjedt a magyarság körében, s ennek megfelel ően számos változat és helyi 
jellegű  sajátosság került tárgyalásra. Változat nélküli szokásként hivatkozik 
KISS Lajos 1920-as közlésére; hiházasítatlanok temetésén vitt koronáról 
egyéb adatot nem idéz. A Magyarság Néprajza sem a hagyomány tárgyait 
felsorakoztató 13), sem pedig a temetkezést tárgyaló fejezetében") nem tesz 
említést a fiatal (kiházasítatlan) halott koronájáról. 

BÁLINT Sándor négy alkalommal is említést tesz a halott lakodalmával 
kapcsolatos szokásokról; három helyen csupán „sz űzpárnát" említ, mint 
„liturgikus jellegű  díszt", a vajdasági magyarság halotti koronájához hasonló 
funkcióval"). 1946-ban írja a szegedi temetkezési szokásokkal kapcsolatban: 
„A legény vagy lányhalott temetési menetének élén egy lány, illet őleg legény 
viszi a mennyegzős hangulatnak megfelel ően a mirtuszkoszorúval díszített 
szűzpárnát. Röszkén (B. S. kiemelései) a Boldogságos Sz űz templomi szob-
rának koronáját (a kiemelés tőlem: J. K.) szokták levenni és ezt helyezik a 
szűzpárnára")". BÁLINT Sándor a szegedi népéletet tárgyaló nagy mono-
gráfiájának második kötetében 17) liturgikus díszként szól a sz űzpárnáról, 
azonos funkcióban, mint a jugoszláviai magyarságnál, itt azonban a sz űz-
párnával azonos kiemeléssel „szűzkoszorúnak" is nevezi, hivatkozás nélkül; 
feltehetően KÁLMÁNY 1912-es adataira utalva vissza. 

BECK Zoltán a Békés megyei népszokásokat leíró könyvében említi, 
hogy a kiházasítatlanoknak egykoron koronát is vittek a temetésén, de ez 
a szokás már kihaltnak tekinthet ő18). SOLYMOSNÉ GÖLDNER Márta 
a dávodi (a jugoszláv határhoz közel es ő  falu) asszonyéletének leírásában 
említi meg, hogy ott gyerekek temetésekor volt szokás koronát készíttetni: 

KISS Lajos 1920. 89. 
KISS Lajos 1920. 83. 
SZENDREY Ákos 1941. 
VISKI Károly 1942. 
SZENDREY Ákos 1943. 
BÁLINT Sándor 1943. 225-226. — BÁLINT Sándor 1946. 65. — BÁLINT Sándor 
1957. II. 531. - BÁLINT Sándor 1977b. 405. 
BÁLINT Sándor 1946. 65. 
BÁLINT Sándor 1977b. 405 
BECK Zoltán 1974. 58. 
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„Műanyagból készítettek koronát (S. G. M. kiemelése) még kis iskolásoknak 
is. Temetéskor fehér zsebkend ővel leterített tányéron vitte egy lány, mellette, 
a kereszt mögött pedig két lány ment, ég ő  gyertyával. A keresztet egy fiú 
vitte. A sírra vágott virágot tettek, a koronát pedig elvitték a templomba, és 
ott az oltár mögötti párkányra helyezték. Néha 15 korona is volt ott. Egy-két 
hónap múlva, ha tönkrement, kidobták vagy elégették")”. 

PUTICS Klárának a dél-magyarországi, a jugoszláv határhoz közel 
eső  Babócsa halotti és temetkezési szokásait és hiedelmeit tárgyaló dolgo-
zatában az alábbi részlet foglalkozik a tárgyamat érint ő  kérdéssel: „Ha fiatal 
halt meg, úgynevezett koronát készítettek, és egy tányérra helyezték el. 
Korona : Aszparáguszból, vagy rozmaringágból kosárformát alakítottak ki, 
amelynek négy füle volt. Közepére egy piros almát helyeztek. Ha véletlenül 
almát nem kaptak, akkor valami más gömbölyű  tárggyal helyettesítették. 
Az almába 3-4 szál fehér szegfűt szúrtak. Az aszparáguszon körbe, elszórtan 
szintén szegfű  volt. Az így elkészített koronát a halott leány udvarlója vitte 
ki a temetőbe. Ha fiú halt meg, szintén ilyen koronát készítettek, de az a 
lány vitte, akinek udvarolt. 

A korona jelképezte a szeretetet és a tiszteletet. Ezzel búcsúztak el a 
halottól. A temetőben a koronát mindjárt a koporsóra dobták rá ... A te-
temetési menet élén haladt a keresztviv ő  és az a fiú, vagy lány, aki a koronát 
vitte. A koporsót négy vőfényruhába öltözött legény vitte a vállán és négy 
koszorúslány kísérte ... 2o)" .  

Ugyancsak a kiházatítatlanok temetésével kapcsolatos az a somogy-
udvarhelyi adat is, amelyben a korona, mint a szokás tárgya, csak legénnyel 
kapcsolatban fordul el ő  : „Ha fiatal lány halt meg, akkor menyasszonyi ruhába 
felöltöztették, a fejére tornyos mirtusz korszorút tettek. Temet őbe fiatal 
legények vitték és koszorús lányok kísérték. Ha legény halt meg, akkor annak 
a kalapjára fehér szalaggal ellátott bokrétát t űztek. A mellére is ugyanezt 
tették, vagyis vőlegénynek öltöztették. Ez volt a gyakoribb, de emlékeznek 
olyanra is, amikor a fiatal lány halt meg, akkor egy tornyos mirtusz koszorút 
tányérra tettek és azt egy legény vitte a koporsó el őtt, aki a vőlegényt jel-
képezte. 

 
 Mikor a koporsót leengedték a sírba, a koszorút utána dobták. Ha 

legény halt meg, annak pedig koronát készítettek mirtuszból, amit a temetési 
menetben egy lány itt tányéron és a koporsó leeresztésekor beledobták 
a sírba21)". 

A jugoszláviai magyarság hagyományleírásait nem számítva, a fentinél 
több . adatot nem sikerült összegy űjtenem, amely a koronát említené vagy 
párhuzamba hozható lenne a ki nem házasítottak temetésén vitt halotti ko-
ronával. Megjegyzendő, hogy az érintett munkákban nincs rajzos vagy fény-
képes melléklet, amelynek alapján esetleg egyenl őségjelet lehetne tenni a 
szűzkoszorú (szűzpárna) és a halotti korona között 22). 

SOLYMOSNÉ GÖLDNER Márta 1971. 43. 
PUTICS Klára 1975. 24-25. Az adatot KNÉZY Judit szívesšégének köszönöm. 
A Somogyudvarhelyi Honismereti Szakkör gy űjtéséből a kaposvári Rippl-Rónai 
Múzeum 1979-ben meghirdetett pályázatára. Az adatot KNÉZY Juditnak köszönöm. 
BEKE Ödön 1947. 58. „Szűz-koronát" emleget ugyanolyan jelentéssel, mint Gomboson 
a „szűzkoszorú". — JUNG Károly 1978. 117. — K. KOVACS László is egyenl őség-
jelet tesz a korona és koszorú közé: „ ... a fiatal lányokat és asszonyokat esküv ői 
öltözetben temetik el; erre a célra az esküv ői koronát (koszorút) gondosan megőrzik 
s azt a fiatal halott fejére teszik ..." K. KOVÁCS László 1944. 297. 
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A fent hivatkozott szövegekb ől megállapítható, hogy a kiházasítatlanok 
temetésén — ami tulajdonképpen lakodalmuknak felel meg — a temetési 
menetben helyenként koszorút vagy koronát vittek, a koszorút vagy koronát 
vivő  személyeket azonban csupán a babócsai adat határozza meg közelebbr ől, 
aminthogy a korona (koszorú) szerepét is csak itt írták le alaposabban. Min-
debből az következik, hogy a szokás mozzanatai e leírások alapján nem re-
konstruálhatók megnyugtató módon. 

KISS Lajos adatai pedig egyenesen ellentmondásoknak látszanak, s 
első  pillantásra kizárják, hogy a sz űzkoszorú és a halotti korona közé oda-
illeszthessük az egyenlőségi jelet. Nála a jugoszláviai magyarság szokás-
rendjéhez képest a koronavivő  személyek neme is problematikusnak látszik. 

Az alábbiakban összefoglalom a jugoszláviai (vajdasági) magyarság 
hagyományvilágában kimutatható adatokat, s kísérletet teszek a fent hiányolt 
szempontok érvényesítésére. A kérd őívre kapott válaszok alapján megpró-
bálom kideríteni, hogy a halotti korona vitelének szokása hová vezethet ő  
vissza, mennyiben liturgikus eredet ű, mely szokások határozzák meg a szokás-
cselekményben részt vevő  személyeket, mi ezeknek szerepe a szokás gyakor-
lásában, a kétségkívül egyházi színezet ű  mozzanatok mögött elképzelhet ők-e 
kereszténység el őttinek minősíthető  vonatkozások, s végül azt is, hogy a 
szokás egykori és mai gyakorlóinak tudatában milyen magyarázatok lelhet ők 
föl a koronával és szerepével kapcsolatban. Tekintve, hogy az el őbbiekben 
ismertetett régebbi irodalmi adatok egyes elemei egybevágnak a jugoszláviai 
magyarság szókásának egyes mozzanataival, valószín ű, hogy az itt következő  
jugoszláviai magyar adatok összefoglalásával tulajdonképpen leírhatóvá 
válik az egykor szélesebb körben gyakorolt szokás menete. 

Vajdaság magyar néphagyományainak feldolgozásaiban kevés szó esik 
a halott lakodalmáról, csupán egy zentai és fels őhegyi gyűjtés foglalkozik 
vele bővebben23). E közlés tanúsága szerint a halott lakodalmának . és a két 
helységben szokásos halotti koronának nincs egyéb összefüggése, mint az, 
hogy mindkét momentum a kiházasítatlanok temetésével kapcsolatos. Kérd ő-
íves gyűjtésem is többé-kevésbé ugyanezt húzza alá: a felmérés els ő  fordu-
lójában majdnem egyáltalán nem esett szó a halott lakodalmáról, a kérd őívre 
adott válaszok alapján pedig így oszlik meg az adatszolgáltatók emlékezete: 
a halott lakodalmáról tudnak Zentán, Keviben, Szenttamáson, Zomborban, 
de nem kapcsolják össze a halotti koronával. Határozottan kijelentik, hogy 
a halotti koronának nincs köze a halott lakodalmához: Moholon, Zentán, 
Szabadkán, Doroszlón és Kulán. Az alábbi helységekb ől jelentkező  adat-
szolgáltatók viszont határozottan állítják, hogy a korona része a halott lako-
dalmának: Zenta, Magyaresernye, Kishegyes, Temerin, Zombor, Orom-
hegyes. Ez utóbbi faluból küldött válaszban a szokás KÁLMÁNYnáI is 
olvasható archaikus megnevezése is megvan: „ellakták a halott lakodalmát". 
Hat évtizeddel KÁLMÁNY Lajos közlése után mindez a nagy magyar 
folkloristát igazolja, aki utal arra, hogy a halottas tánc és a sz űzkoszorú 
szokása tulajdonképpen a halott lakodalmának maradványa. -A fenti fel- 

23) KÖRMÖCI Erzsébet — SZABÓ Jolán 1974. 
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sorolásból is kitűnik azonban, hogy egyazon helységben is más-más módon 
ítélik meg a kérdést, ami a szokás visszaszorulását is bizonyíthatja. 

Valószínűleg nem véletlen, hogy a halotti korona szokásának hosszú 
évtizedekig való fennmaradása nemzetiségi magyar nyelvterületen figyelhet ő  
meg. A kultúraváltás folyamatai és intenzitása a jugoszláviai (vajdasági) 
magyarság körében nyilvánvalóan másként alakultak, mint Magyarországon"), 
s másként alakulnak ma is; ennek tudható be, hogy napjainkban is, de külö-
nösképpen a mögöttünk lév ő  évtizedekben szinte virágzásában lett volna 
gyűjthető  Jugoszláviában a magyar néphagyomány. Hogy a jugoszláviai 
magyar folklorisztika ezzel alig élt, az külön fejezete tudományosságunk 
mulasztásainak. 

A halotti koronának, mint a hagyomány tárgyának elnevezésével kapcso-
latban összegzésképpen megállapítható, hogy tartományunk magyar lakossága 
mindenütt így nevezi; gy űjtésem két kivételről tud : Kishegyesen és kör-
nyékén szűzkoszorúnak nevezik, Magyaresernyén pedig (ami tulajdonképpen 
KÁLMANY Lajos egykori gyűjtőterületének határán 25) van) csak koszorúnak. 
Egyik bácspalánkai adatszolgáltatómnál ingadozás mutatkozik: két helyütt 
a korona szó az' áthúzott halotti koszorú fölé van írva. Mindenesetre meg-
állapítható, hogy a korona elnevezése az általános, a min ősítő  jelzők: a szűz(ko-
rona) és a halotti (korona) közül csupán az utóbbiakra vannak adataim. 

A kérdőívemre adott válaszok alapján azonban ma is világosan leírható 
a szokás menete, folyamata, valamint az is, hogy kik vesznek részt benne, 
és milyen szerepük van. 

A halotti szertartás és temetés során koronára csak azoknak van joguk, 
„jussuk", akik fiatalok; az adatközl ők többségének leírása szerint házasság-
kötés előtt elhalálozott legényeknek és nagylányoknak. A korhatárt igen széles 
tartományban határozták meg, de kihámozható, hogy a korona megillette 
mindazokat az elhalálozott fiatalokat, akik a gyerekkorból kiléptek, s beléptek 
a házasulandók, illetve férjhezmenendők sorába. A korhatárt legtöbben a 
huszonötödik életévben jelölik meg, néhol azonban a harmincadik évig 
érvényes. Van arra is példa, hogy agglegények kaptak halotti koronát, ha 
nem kései öregkorukban haláloztak el. Néhány helyr ől olyan adatokat is 
kaptam, hogy egészen kis gyerekek temetésén is vitték a koronát. Ilyen 
adataim vannak Gombosról és Pirosról is. 

A sokhelyütt még ma is egységes hagyományképet mutató szokás azonban 
mindenképpen a halványulás szakaszában van. Ezt az is bizonyítja, hogy né-
hány helyről olyan válaszok érkeztek, hogy halotti koronát csak elhalálozott 
nagylánynak csináltattak: Temerinb ől és Kishegyesr ől. Ezekről az adatokról 
azonban feltehető, hogy az adatszolgáltató emlékezete csak olyan esetet 
őrzőtt meg, amikor a kiházasítatlan fiatal halott nagylány volt. 

A szinte egész Vajdaságban ismert szokás azonban nem minden mozza-
natában mutat egységes képet, a modell nem minden esetben egyforma. 
A variálódó mozzanatok leginkább magának a koronának az elkészítésével, 
illetve beszerzésével kapcsolatosak, s ez tulajdonképpen a kés őbbiekben nagy 
mértékben megváltoztatta a szokás további menetét. Megfigyelhet ő  lesz,. 
hogy miután a szokás az autochton, hagyomány őrző  közegből, tehát a paraszti 

A kultúraváltás kérdését tárgyalja VOIGT Vilmos 1974. és 1978. 
KÁLMÁNY Lajos gyűjtőterületének térképét lásd: PÉTER László 1952. számozatlan 
melléklet a 62. és 63. lap között. 
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(falusi) társadalmi rétegb ől átkerül a polgári vagy inkább polgáriasult réteg 
hagyományai közé, számos elemében megváltozott, egyszer űsödött — „pro-
fanizálódott" --- , ami aztán azt vonta maga után, hogy csupán szokáscse-
lekménnyé alakult át, egész hiedelmi háttere és a kapcsolódó mágikus cse-
lekmények elenyésztek, elmaradtak. Márpedig ezek nélkül -- miként látható 
lesz az alábbiakban — a halotti koronát övez ő  szokáskör szinte alig mondana 
többet, mint amit eddig is tudtunk a magyar temetkezési hagyományok 
irodalmából. 

Az . adatok alapján élesen elkülönülnek egymástól a hagyomány őrzőnek 
tekintett falusi (paraszti) közegben gyakorolt szokás mozzanatai a városi 
(polgáriasult) közegben gyakorolt azonos szokás mozzanataiból. Nyilvánvaló, 
hogy az alább tárgyalandó eltérések a fokozatos kultúraváltás közbüls ő  
szakaszait példázzák, hisz a szokás küls ődleges, tehát fizikai megnyilvánu-
lásai a paraszti hagyományt már levetkezett jugoszláviai magyar társadalmi 
rétegek szokásaiban éppúgy megvannak napjainkban is, mint a még mindig 
hagyományőrző, javarészt paraszti közösségekben. 

Magyar lakosságú vagy részben magyar lakosságú falvainkban a kiháza-
sítatlan temetésén vitt koronát vagy hivatásos virágkészít ő  asszonyoknál 
rendelték, vagy pedig hozzáért ő  rokon asszony készítette. Valószín űsíthető, 
hogy ez az utóbbi lehetett az ősibb forma, s az is, hogy régebben a korona 
készítőjének személye is megszabott volt. Gy űjtésem ma már mindössze azt 
hozta felszínre, hogy Magyarcsernyén ismer ős vagy nagylány készítette. 
Továbbgondolásra késztet ő  adat viszont az, hogy Doroszlón az elhunyt 
keresztszüleinek kötelességei közé tartozott a korona megvétele, Kishegyesen 
pedig, ha volt az elhunytnak menyasszonya, illetve v őlegénye, akkor annak 
kellett beszereznie. Máshonnan nem rendelkezem adatokkal, amelyek arra 
vallanának, hogy nem a szülők rendelték meg a halotti koronát. Mivel azonban 
a magyar lakodalmi és temetkezési hagyományban a részvev ők szerepe régen 
szigorú szabályok szerint alakult, megkockáztatható a feltevés, hogy a halotti 
koronát meghatározott személynek kellett készítenie, illet őleg beszereznie. 
A kultúraváltásnak, illetve a néphagyományok bomlásának jelét kell látnunk 
abban is, hogy napjainkra már a korona készítése a „liturgikus díszeket" 
foglalkozásszerűen előállítók feladata;. egyszóval: vásárolják. A korona el ő-
teremtésének további útjai is a hagyományvesztést mutatják: vannak helyek, 
ahol apácáktól veszik, s végül -- a két háború között, valamint a negyvenes 
évek. derekáig -- temetkezési vállalkozóktól kölcsönözték a temetési szer-
tartás idejére. Városhelyütt (Zomborban, Szabadkán) napjainkban is a te-
metkezési vállalattól kölcsönzik, ahová aztán vissza is viszik. Mindebb ől 
nyilvánvalóvá válik, hogy a temetés alkalmából kikölcsönzött (kibérelt) ha-
lotti korona már szinte csak tárgyi mivoltában van jelen, a hozzá fűződő  
vagy vele kapcsolatos hiedelmi bázis nagy része elt űnt. Mivel azonban dol-
gozatomban — hála a számos falusi adatszolgáltató segítségének — át tudom 
tekinteni a szokás archaikusabb változatait is, a kés őbbiekben részletesen 
ismertetem a készített vagy vásárolt halotti korona további sorsát, a vele 
kapcsolatos magyarázatokat stb. 

A korona formájáról eligazítást nyújtanak a dolgozatomhoz mellékelt 
fényképek. Bár hírlapi felhívásomban fényképek kölcsönadását is kértem, 
a leírások mellé fényképet mindössze Törökkanizsáról, valamint Szabadkáról 
kaptam, innen többet is. Gomboson végzett gy űjtéseim során azonban számos 
fénykép előkerült, ezek közül néhány reprodukálásra került monográfiám- 
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ban26), egy itt is látható.: A gyűjtő  szempontjából „szerencsés" véletlen úgy 
hozta, hogy 1978, nyárutóján a gombosi temet őben „in situ" figyelhettem 
meg és fényképezhettem le egy halotti koronát, amelyet ugyanaz év máju-
sában csináltattak egy közúti szerencsétlenségben elhunyt fiatalember te-
metésére. Mivel a saját megfigyelésem, valamint a húszas, harmincas és 
negyvenes években készült fényképeken látható halotti koronák összehason-
lítása után a förmák majdnem teljes azonosságát tápasztaltam, pillanatnyilag 
nem tartottam szükségesnek a további fényképek felkutatását. 

Miként a képmellékleteken is látható, a halotti korona -- formájával 
-- a királyi koronákat utánozza. A kérd őívre adott egybehangzó válaszok 
alapján tudjuk, hogy váza drótból van, s erre dolgozzák (dolgozták) rá a 
virágkészítők az apró virágokat. A gombosi felvételen látható korona hatágú, 
más felvételeken négyágú korona is kivehet ő . Egyetlen adatközl ő  sem küldött 
olyan válaszokat, amelyek szerint az ágak számának külön jelentése lenne. 
Az adatszolgáltatók egybehangzó állítása szerint a halotti korona színe 

. mindenütt fehér.- Az apró virágokon kívül mindenütt szalag díszíti, általában 
széles, fehér színű, s kétoldalt legalább egy-egy méter hosszú. Szórványadatok 
szerint, ha fehér szalag nem volt beszerezhet ő, használtak kék, rózsaszínű  
vagy piros színűt is. Tekintettel arra, hogy ezeknek a színeknek az alkalmazása 
kutatásom jelenlegi szintjén esetlegesnek látszik, kockázattal járna messze-
menő  következtetést lévonni bel őlük. Miként a későbbiekben látni fogjuk, 
ezt a kétoldalt lelógó szalagot fogta az a két kísér ő, aki a koronavivőt a halottas 
menetben közrefogta. 

A korona tartozéka sokhelyütt a párna is, ennek színe általában szintén 
fehér, ritkábban piros. A párna megléte vagy hiánya összefügg a korona 
temetés utáni sorsával; párnára er ősített halotti korona ugyanis nem húzható 
rá temetés után a keresztre vagy fejfára. Párnán vitt halotti koronáról az 
alábbi helységekb ől vannak adataim : Szabadka, Zenta, Zombor, Török-
kanizsa, Bácspalánka, Kishegyes, Szenttamás, Piros. Úgy t űnik, a párna 
későbbi fejlemény, Gomboson például a harmincas negyvenes évekb ől 
származó fényképeken párna ném látható, napjainkban azonban a koronát 
ezzel együtt készítik. -Általánosabb . viszont az, hogy a temetési menetben 
porcelántányéron viszik (illetve vitték) a koronát, a tányérnak ugyanis a 
múltban, sokhelyütt ma is, kultikus szerepe lesz az elhalálozott fiatal ko-
porsójának sírba bocsátásakor. Tányéron vitt halotti koronáról az alábbi 
helységekből van adatom : Mohol, Zenta, Zombor, Temerin, Kishegyes, 
Magyarcsernye, Szenttamás, Törökkanizsa, Kula, Bácspalánka, Oromhegyes. 

A koronát díszít ő  apró virágok anyaga napjainkban mindenütt „mirtusz", 
vagyis viaszos gyolcs, illetve papír. Arról is vannak adatok, hogy a századel őn 
csak gyolcsból készültek a virágok. Gomboson a virágok közepe aranyozott 27). 
Minden valószínűség szerint azonban a korona anyaga régebben él ő  virág 
lehetett, Magyaresernyén ugyanis a negyvenes években még rozmaring-
ágakból formálták meg. 

L. a 6. jegyzet adatait. 
A . Gomboson 1978-ban megfigyelt halotti koronáról színes fényképek sorozatát is 
készítettem. Az általam gy űjtött régi,_ családi felvételek és a saját felvételeim az újvidéki 
Vajdasági Múzeum (Vojvo đánski muzej) etnológiai adattárában találhatók. A török-
kanizsai felvétel megszerzésében segít ő  BANSZKY Mária néprajzkutatót köszönet 
illeti. 
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A halotti koronával kapcsolatos jugoszláviai magyar hagyományokról 
fentebb említettem, hogy a kiházasítatlan fiatalok temetését az adatközl ők 
egy része már nem tartja „lakodalomnak", s őt tagadja a korona és a halott 
lakodalma közötti összefüggést. Mivel azonban -- szerencsére az adat 
szolgáltatók között néhány olyan is van, aki hagyomány őrző  közeg szokásait 
írta le kérésemre, bebizonyosodott, hogy a halott lakodalma és a halotti 
korona egyazon rítusba tartozik. KÁLMÁNY tehát ismécelten igazolást 
nyert. 

A válaszok túlnyomó többsége szerint a koronát az elhunyt szülei veszik, 
szórványadatok szerint keresztszülei, esetleg kiszemelt jövend őbelije. Amikor 
a halottas menet elindul a halottas háztól, a koronát meghatározott személy 
viszi, ugyancsak meghatározott két személy fogja közre: ezek fogják a korona 
szalagjait. 

A koronával összefüggő  szokások archaikus rétegébe tartozik az a moz-
zanat, hogy az elhunyt fiatal halotti koronáját annak a fiatalnak kell (kellett) 
vinnie, akit jövendőbelijéül szemeltek ki: tehát v őlegénye, illetve menyasz-
szonya; az adatszolgáltatók szerint „kedvese", „jegyese", „mátkája", „sze-
retője" stb. A halott lakodalma szokás mozzanataként tudható be, hogy 
a koronavivő  fiatalt „vőlegénynek", illetve „menyasszonynak" nevezik ott 
is, ahol egyébként a halott lakodalma szokás ma már nem él. Hasonlóképpen 
archaikus az a mozzanat is, hogy Magyarcsernyén az elhunyt fiatalt „mönnyei 
vőlegénynek", illetve „mönnyei menyasszonynak" nevezték. Hagyomány őrző  
helyeken ma is úgy tartják, hogy a koronavivés szerepét nem illik visszautasí-
tani, az elhunyt kedvese tehát tartozik ezzel az elhunytnak. Egy kés őbbi 
mozzanat — a tányértörés -- pedig szinte valószín űsíti, hogy a szerepet az 
életben maradt félnek vállalnia kellett, hisz a meghatározott szokáscselekedet 
elvégzése nélkül — a hiedelem szerint — további élete veszélybe kerülhetett. 
Nyilvánvaló, hogy azek a mozzanatok csak az archaikus modellbe illenek bele, 
tehát abba, amikor a korona vitele, a vele kapcsolatba kerül ő  személyek, s 
a koronával, illetve a korona kapcsán végzett mágikus cselekedetek — a 
hiedelmi bázissal együtt — tökéletesen funkcionáló egészet képeztek. A 
teljes szokásmodell azonban ma már alig mutatkozik meg, a válaszok több-
ségében az adatszolgáltatók már jelképes vőlegényről, illetve menyasszonyról 
beszélnek. A szokás mai legprofánabb változatának az tekinthet ő, amikor az 
elhunyt fiatal koronáját csupán ellenkez ő  nemű  fiatalnak kell vinnie a halottas 
menetben, s a kikölcsönzött koronát a hozzátartozók a szertartás befejeztével 
visszaviszik a temetkezési vállalathoz. 

Ismeretes, hogy az emberélet fordulóinak leírásában az újabb közlések 
részletesen szólnak a szertartásos menetek szerkezetér ől. Fontos következ-
tetések vonhatók le például a lakodalmas menet különböz ő  szakaszainak (pl. 
az esküvő  előttinek és utáninak) szerkezetéb ől, a menet résztvev őinek te-
kintély, életkor és nemek szerinti, mű- vagy vérrokonsági, hiedélmekkel 
kapcsolatos sorrendjéből. Hasonlóképpen fontos mozzanatok deríthet ők ki 
a halottas menetben részt vev ők sorrendjének vizsgálatából is 28). Mivel 
gombosi szokásmonográfiámban -- a helyi szokásokkal kapcsolatban -- ezt 
a kérdést tárgyaltam29), ezúttal azt nem részletezem, annál inkább, mivel 

29) A temetési szokásoknak és . a halottas menetnek alapos leírása az újabb irodalomban: 
KUNT ERNŐ  1976. 

29) JUNG Károly 1978. 150-153. 
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kérdőívem ezekre a kérdésekre nem tért ki. Adatközl őimet azonban meg-
kérdeztem, hogy a halottas menetben hol viszik a koronát. A beérkezett 
válaszok túlnyomó többségében, várakozásaimnak megfelel ően, az állt, 
hogy a halottas menetben a koporsó el őtt viszik a halotti koronát. Mindössze 

- Kuláról és Kevib ől jött olyan adat, hogy a koronát a koporsó után viszik. 
A jugoszláviai, vajdasági magyarságnak a halotti koronával kapcsolatos 

hagyományaiban fontos mozzanat az is, hogy nemcsak a koronaviv ő  személye 
megszabott, hanem azoké is, akik a korona szalagjait fogják. Az adatközl ők-
egybehangzó megfigyelése szerint a koronaviv ő  -„vőlegény” illetve „menyasz-. 
szony" mellett mindig két fiatal mégy; ha az elhunyt nagylány volt, akkor 
két lány, ha pedig fiatalember, akkor két legény. Ezeknek szerepe is világosan 
kitűnik, ha tudjuk, hogy hagyományőrző  helyeken vőfélyeknek, illetve nyo-
szolyólányoknak nevezik őket. Ezek az elnevezések, valamint a v őlegény vagy 
menyasszony (ugyanakkor az elhunyt esetében a mennyei v őlegény, ill. 
menyasszony) szerepmegjelölések világosan visszautalnak a halott lakodalma 
szokásra és szertartásra. Mivel dolgozatomban nem arra vállalkoztam, hogy 
a halott lakodalma szokását egészében írom le, ezt a kérdést nem részletezem, 
mindössze azt jegyzem meg, hogy nemcsak a korona szalagjait fogó két 
fiatalt, hanem a temetési menetben részt vev ő  többi fiatalt is vőfélynek, 
illetve nyoszolyólánynak tekintették helyenként, amit az is bizonyít, hogy 
valamennyien lakodalmas virágot tűztek ruhájukra, mint az igazi lakodal-
makkor. Helyenként a fiatalok karjukra szalagot is kötöttek, miként az néhány 
fényképen megfigyelhet ő . 

Miután a halottas menet kiért a temet őbe, s megtörtént az egyházi szer-
tartás, ezután következik az a néhány kultikus mozzanat, ami választ adhat 
a halotti korona készíttetésének és vitelének hiedelmi bázisára. Ennek az 
igen fontos résznek a kifejtésénél természetesen nem a szokás ma már sok-
helyütt profanizálódott, egyszer űsödött változatát tekintem át, hanem azokat, 
amelyek hagyományőrző  paraszti közösségekb ől kerültek fölgyűjtésre. Az 
itt tárgyalandó résznél tehát figyelmen kívül hagyom azokat az eseteket, 
amikor a korona kölcsönzött, s a temetés után visszaviszik a kikölcsönz őhöz. 

A halotti koronát vivő  „vőlegény", illetve „menyasszony" (esetleg a jel-
képes változat megszemélyesít ője) a koporsó sírba bocsátása után -- miel őtt 
még földet húztak volna rá -- a tányért, amelyen a koronát vitte volt, nagy 
erővel a sírba vágja, a koporsó tetejére, hogy összetörjön. Megjegyzend ő, 
hogy a tányért sokhelyütt kivarrott vagy közönséges zsebkend ővel letakarva 
viszik a menetben, a korona tehát erre a zsebkend őre kerül vivés közben. 
A tányér sírbavetése után sokhelyütt a zsebkend őt is a sírba dobják, esetleg 
a koronavivő  tartja meg és viszi haza. Mivel a tányérnak kultikus szerepe 
van, elképzeleht ő, hogy a zsebkendő  szerepe is ilyen nyomokat őrzött meg 
napjainkig. Ezzel kapcsolatban KÁLMÁNY Lajos adatai és magyarázatai 39 
lehetnek irányadók. A tányértörés mágikus cselekedetének hiedelmi bázisa 
még kimutatható, de a tizenöt vajdasági helységb ől, ahonnan felhívásomra 
válasz érkezett, mindössze öt helységb ől: Kuláról, Zentáról, Törökkanizsáról, 
Zomborból és Moholról írták meg azt is, hogy miért. Néhány helyr ől csupán 
olyan adatokat kaptam, hogy a tányért a sírba dobják, de arról, nem szóltak, 

30) KÁLMÁNY Lajos 1885. 15-16. — Rosszak elűzésének céljából kötnek pántlikát a 
halottvivő  karjára, ahogy ez dolgozatom némelyik illusztrációján is látható. A kend őnek 
azonos célból való használatára is idéz adatokat KÁLMÁNY. 
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hogy mikor, és hogy össze kell-e törnie (Oromhegyes, Szenttamás, Kishegyes). . 

Nyilvánvaló, hogy hosszadalmas utólagos levelezéssel több helyr ől is „be-
ugrott" volna a keresett mágikus cselekedet, talán a hiedelemmagyarázat is, 
de ennek kiderítésére nem vállalkozhattam, s nem is véltem szükségesnek. 
Az is nyilvánvaló, hogy a magnetofonos gyűjtés — tehát a gyűjtő  jelenléte, 
és nem előre megfogalmazott kérdőíves kérdései — tovább árnyalhatták volna 
az adatokat. Új mozzanatot azonban valószín űleg nem hoztak volna,  hisz 
a szokás menete ezzel a gy űjtéssel is rekonstruálható. 

Zentai, moholi, törökkanizsai és zombóri adatok szerint a tányérnak 
„amelyet a szó szoros értelmében belevágtak a sírba a koporsó után", azért 
kellett eltörnie, mert ellenkez ő  esetben „újabb fiatal halott követi az elhunytat", 
szerencsétlenséget jelent az életben maradt „v őlegény" vagy „menyasszony" 
számára, illetve más is meghal utána. Invariánsként áll az a magyaresernyei 
adat, amely szerint a tányért a temetésr ől hazafelé jövet vágták a földhöz 
a temetőkapuban. Ennek magyarázatát azonban az adatszolgáltató (aki öre-
geket faggatott) nem tudta megírni, mert azok sem emlékeznek már rá. 
Ismételten utalni szeretnék azonban arra, hogy ez az adat KALMANY 
Lajos egykori gyűjtőterülétének határán áll, KÁLMÁNY pedig, mint köz-
tudott, éppen a mai jugoszláviai Bánát északi részén gy űjtötte föl a magyar 
néprajztudomány számára ma már pótolhatatlan adatokat. 

A felhasžnált magyar nyelvű  irodalomban nincs nyoma annak, hogy 
hasonló mágikus cselekvést végeztek volna másutt a kiházasítatlanok temetési 
szertartásának záró szakaszában. A tányértörés mozzanata -- kiházasítatlanok 
temetésén -- ezzel szemben délszláv adatban bukkan fel, Milenko S. FILI-
POVIĆ  tanulmányában, amelyben az edénytörés mágikus szerepét foglalja 
össze a déli szlávok hagyományvilágában 31). A tanulmány gazdag forrás-
anyagra hivatkozva tekinti át az edénytörés mozzanatát a lakodalom, a temetés 
szokásaiban, de felsorol egyéb alkalmakat is: új m űhely nyitásakor, fel-
köszöntéskor, boszorkány tevékenységének megakadályozása céljából stb. 
K. KOVÁCS László idéz adatokat, amelyek szerint a házból kivitt koporsó 
után cserépedényt, többek között repedt tányért szoktak földhöz, illet őleg 
az ajtóhoz vágni32). Szerinte e mágikus cselekedetnek az a célja, hogy a 
szobában tartózkodó lelket kiriasszák, hogy kövesse a holttestet a temet őbe. 
A hóstáti adatok és az általam idézett vajdasági adatok között gy űjtésem 
jelenlegi szakaszában csak párhuzamot tudok vonni, az összefüggések részletes 
taglalása alaposabb vizsgálódást kívánna. Megjegyzend ő  azonban, hogyha 
nem is a temetési szertartás során, de a lakodalomban nyoma van a táinyér-
törésnek; Gomboson például a menyasszonytánc után a pénzt úgy vágják 
a két tányérral együtt a menyasszony kötényébe, hogy a tányérok össze-
törjenek33). Ismert továbbá az is, hogy a vacsoraétkeket beköszönt ő  vőfély 
a bevezető  rigmus elmondása után ugyancsak a földhöz vágja a kezében 
tartott cserép-, illetve porcelánedényt. 

Figyelemre méltóak azonban az ugyancsak K. KOVÁCS Lászlónál 
idézett adatok, amelyek szerint számos helyen a sírgödör betemetése el őtt 
néhányszor a gödörbe l őttek, hogy a gonosz lelkeket, amelyek esetleg .oda-
költöztek, elriasszák 34). A tányértörés okozta zaj és a fegyverdörgés zaja egyéb- 

$1) FTLIPOVIĆ , Milenko S. 1950 
K. KOVÁCS László 1944. 260. és 264-265. 
JUNG Károly "1978. 113. 
K. KOVÁCS László 1944. 265. 
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ként kiegészíthető  más adatokkal is, amelyek ugyancsak zajra, illetve lármára 
utalnak, s amelyeknek célja szintén a gonosz lelkek elriasztása volt 35).  

Milenko S. FILIPOVIĆ  magyarázata lényegében azonos; a déli szláv 
adatok és az egybevető  idegen adatok alapján megállapítja, hogy az edény-
törés (tányértörés) minden esetben preventív funkcióval. bír ; az edény össze-
törése -- per analogiam — az ártó ellenfél befolyását van hivatva lehetetlenné 
tenni. Az ártó ellenfélben testesül meg minden rossz szándékú hiedelemlény, 
aki bármilyen természetű  boldogulást, sikert, eredményt veszélyezrethet 36). 

A temetőkapuban földhöz csapott tányér mozzanata további elemzést 
érdemelne, hisz köztudott, hogy az ajtó, a küszöb mindig is jellegzetes helye 
volt a mágikus cselekményeknek37). 

Egyetlen zentai adattal rendelkezem, amely bizonyos tekintetben más 
fénybe állítja a sírban történ ő  tányértörést; más magyarázatot fűz hozzá. 
Ez egyébként az egyetlen adatközl ő, akit magnetofonos gyűjtési módszerrel 
fagattam. Az adatközl ő  szerint a tányér sírba vágása és összetörése azt jelenti, 
hogy megszakadt a kötelék, amely az elhunyt fiatalt és az életben maradt 
kiszemeltjét (menyasszonyát vagy v őlegényét) összefűzte. Ha a tányér nem 
törik össze, akkor az elhunyt fiatal „nem fogadja el" a kötelék megszakítását 
(megszakadását). S őt — egészítette ki az adatközl ő  — könnyen megesik, 
hogy hamarosan maga után viszi azt a másikat, vagyis azt, aki a koronát vitte 
a temetési menetben. A hiedelmi bázisnak ez a része -- mint látható — 
egybevág az előbbiekkel.. Az adatközlő  emlékezete szerint valóban meg-
történt, hogy azok a „menyasszonyok", akik nem vágták bele . megfelel ő  
erővel a tányért a koporsó után, tehát nem törték össze, nem egy esetben 
később a Tiszába ölték magukat. 

Ezzel azonban nem merítettük ki a halotti koronával kapcsolatos szokások 
leírását. Nem tárgyalva itt azt a változatot, amikor temetkezési válallkozótól 
vagy vállalattól kölcsönözték ki a koronát, s a temetés után visszaszármaztatták, 
a továbbiakban ismertetem azt a gazdag hagyománykört, ami a halotti korona 
temetés utáni sorsával kapcsolatos. 

Az adatok egy részének tanúsága szerint a koronát a tányérral (és esetleg 
a zsebkendővel) együtt a sírba dobják (Zombor, Kishegyes, Magyaresernye, 
Zenta, Oromhegyes, Bácstopolya); érdekes azonban, hogy ezekben az ese-
tekben az adatok nem szólnak a tányértörésr ől is. Más adatok szerint a koronát 
a koporsó fedelére teszik, s együtt bocsátják le a sírba (Kishegyes, Kula, 
Moravica). Ismét máshonnan azt válaszolták, hogy a koronát a temetés után 
-- a koszorúkkal együtt -- a sírhalomra teszik, s ótt hagyják mindaddig, 
míg az esőtől és a naptól el nem pusztul (Gombos, Zenta, Fels őhegy). Ada-
taim vannak arról is, hogy a korona nem kerül rögtön a sírra, hanem el őbb 
bizonyos ideig benn áll a templomban, illetve a temet ői kápolna oltárán 
(Szenttamás, Zombor, Temerin, Kishegyes, Gombos), vagy, hogy' a halotti 
koronát a temetés után a sírkeresztre húzzák, illetve rászegezik : Zentán, 
Felsőhegyen és Doroszlón. Zentán_a korona szalagjait meg is tépázzák, hogy 
el ne lopják. Megint más adatok szerint az elhunyt „menyasszonya" illetve 
„vőlegénye" tartja meg (Szabadka, Temerin). 

K. KOVÁCS László 1944. 848. jegyzet. 
FILIPOVIĆ , Milenko S. 1950. 121-125. 
SZENDREY Zsigmond 1937. 
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Valószínű, hogy az egész szokás szakrális gyökereihez visz közelebb 
az az adat, amely szerint Kishegyesen a temetés után, ha legény volt az 
elhunyt, akkor halotti koronáját páduai Szent Antal szobrához 38), ha pedig 
nagylány volt, akkor Szűz Mária szobrához, illetve oltárához helyezték. 
Temerinben a halotti koronát a temetés után a Mária-oltárra tették, s hat 
nap múlva kivitték a kiházasítatlan elhunyt sírjára. Ehhez a szokáshoz ma-
gyarázatul -- elhunyt nagylány esetében --- azt f űzték hozzá, hogy Szűz 
Mária vette a továbbiakban pártfogásába az elhunyt sz űzet, illetve, hogy 
ezután már a Máriától kapott égi koronát viselte. Figyelemre méltó az a 
törökkanizsai adat, amely szerint „a templom nagy ünnepek el őtti takarításakor 
Mária fejére teszik, az elpiszkosodott régi korona helyett". BÁLINT Sándor 
szegedi adata, amely szerint, Röszkén a templomi Sz űz Mária-szobor ko-
ronáját le szokták venni és szűzpárnára helyezni kiházasítatlan temetésén 38), 
a törökkanizsai adathoz közel áll, és 'ugyancsak közelebb vihet bennünket 
a.  szokás eredetéhez. - 

* * * 

Ha most dolgozatom • végén összegezni próbálnám a jugoszláviai (vaj-
dasági) magyarságnak a halotti koronával kapcsolatos él ő, de sok tekintetben 
már szürkülő  hagyományait, akkor azt a következ őkben tehetem meg. 

Valószínűek látszik, . hogy a halotti korona készíttetésének, a temetési 
menetben való vitelének és a vele kapcsolatos kés őbbi szokásoknak a gyökere 
két irányban kutatható. 

Az első  lehetséges irány föltehet ően kereszténység előtti (vagy melletti) 
hiedelmekhez vezet vissza; a tányértörés mozzanata és a vele kapcsolatos 
hiedelmi háttér azt látszik valószín űsíteni, hogy ezzel a mágikus cselekedettel 
a sírban, .illetve a temet őben ólálkodó rosszindulatú visszajáró vagy még 
el sem távozott lelket (lelkeket?) kívánják távol tartani. Ebben a mágikus 
cselekedetben úgy látszik -- ott lappang a kiengesztelés mozzanata is, 
hisz ahogy az egyik zentai adatközl ő  mondta, ha a tányér nem törik össze, 
akkor a kiházasítatlanul elhunyt fiatal nem fogadja el a kötelék megszakadá-
sának tényét. 

Bár arról nincsenek adataim, hogy a tányért korona nélkül vitték vagy 
vinnék ki a temetőbe, mégis úgy vélem, hogy a korona vitele a tányértörésnél 
később kialakult szokásmozzanat. BÁLINT Sándor föntebb idézett röszkei 
adata valószín űsíti, hogy kezdetben a templomi Mária-szobor koronáját 
vették kölcsön, s azt vitték ki a temet őbe a szűzpárnán. A későbbiekben 
családilag készített, illetve még kés őbb művirágkészítővel csináltatott koro-
nához valószínűleg ez a korona szolgáltathatta a mintát. 

Az adatközlők közül sokan kimondták, hogy a halotti korona a sz űzesség 
jele, illetve jelképe -- ez a mozzanat mindenképpen összekapcsolja a Mária- 

Páduai Szent Antal a legnépszer űbb szentek egyike, kultusza azonban kés őn alakult 
ki. Mivel ennek a kishegyesi adatnak párhuzama nincs, feltehet ő, hogy szerepe a halotti 
koronával kapcsolatos szokások között is kés őn alakult ki. A magyar páduai Szent 
Antal-hagyomány ismertetése: BÁLINT Sándor 1938. 264-265. és BALINT Sándor 
1977a II. 433-452.  
BÁLINT Sándor 1946. 65. 
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szoborra140). Ilyen adatokat Zomborból, Kishegyesr ől, Szenttamásról, Zen-
táról, Keviből, Doroszlóról . és Szabadkáról kaptam. Bár mint dolgoza-
tomban említettem --- az adatszolgáltatók egy része a halotti koronát ma 
már nem kapcsolja össze a „kiházasítatlanul elhunyt fiatal lakodalma" szo-
káskörével, gyűjtésem is bizonyíthatja, hogy attól elválaszthatatlan, szigorúan 
annak körébe tartozik. Más kérdés, és mindenképpen a néphagyomány el-
felejtéséhez, illetve a kultúraváltáshoz tartozik, hogy a „halott lakodalma" 
szokáskör egyes mozzanatai, köztük a halotti korona vitele és a vele kapcso-
latos mágikus cselekedetek összefüggésükb ől kiszakadva is megmaradtak. 
A néphagyomány alakulásának ismeretében ez nem tartható sem ritka, sem 
kivételes mozzanatnak. 

Megállapítható továbbá az is, hogy a hagyomány őrzés fokának meg-
felelően a halotti korona a jugoszláviai, vajdasági magyarság szokásvilágában 
a szinte teljesnek vehet ő  szokásmodelltől kezdve a hiedelmi háttért teljesen 
nélkülöző  puszta szokáscselekményig egyaránt megtalálható. Kérd őíves 
kutatásom tehát egy legalább félévszázados folyamatot vehetett szemügyre, 
s egyben utalhat a vajdasági magyarság kultúraváltásának más-más szintjére, 
attól függően hogy falusi vagy városi' környezetben elemezzük a tárgyalt 
szokást. 

A halotti korona készíttetésének és a temetési menetben való vitelének 
szokása azonban minden valószínűség szerint -Y- liturgikus eredetre 
vezethető  vissza. Gyűjtésem és dolgozatom tehát tulajdonképpen BÁLINT 
Sándor négy évtizeddel ezel őtti tételét látszik alátámasztani: „Ki tudjuk 
elemezni az élet nagy misztériumaival: születéssel, házassággal, halállal 
kapcsolatos hagyományok és hiedelmek egy részének egyházi, s őt liturgikus 
(kiemelte: B. S.) gyökéreit" 41). A korona ugyanis felbukkan az egyházi szer-
tartások tárgyai .között, mégpedig esketéskor. Ha viszont tudjuk, hogy a 
halotti korona vitele az a szokás, amely a kiházasítatlan fiatal elmaradt la-
kodalma helyett kerül gyakorlásra, akkor nem nehéz megtalálni az össze-
függést az esketési korona és a kiházasítatlan fiatal halotti koronája között. 

LONOVICS József írja három kiadást megért népszer ű  egyházi archae- 
ologiájának második kötetében az esketési szertartás kapcsán: „Szokás volt 
még hajdan, mint az a keleti egyházban ma is történik, ez alkalommal az 
újházasok fejére, ha közülük egyik sem özvegy, koronát tenni. (A kiemelés 
tőlem: J. K.) Aranyszájú Szt. János szerint annak diadaljeleül, hogy a bujaság 
kísérteteit legyőzve, képesek voltak tisztaságukat. meg őrizni. Úgy látszik, 
ennek maradványa azon szokás, mely szerint a menyasszony, ha még leány, 
szűzessége díszejeléül fején virágkoszorút viselve jelenik meg az esketésre 42)". 

A menyasszony mellett a vőlegény is koszorút, koronát viselt egyébként 
a középkori Franciaországban, Németországban is. A viselésére való jogot 
mindkettőjüknek tiszta élettel kellett kiérdemelniük. A koronákat sok esetben 
az egyház őrizte és adta kölcsön. Németországban az el őkelők, városi polgárok 

Ebben az összefüggésben érdemes fölhívni a figyelmet arra, hogy a német nyelvterü-
leten sokfelé a templomi Mária-szobrok koronáját adták kölcsön a menyasszonyoknak. 
Ahol ez a szokás nem élt, ott is el őfordult, hogy a menyasszonyi koronát „Mária-ko-
ronának" nevezték. DENEKE, Bernward 1971. 88. 
BALINT Sándor 1938. 18. 
LONOVICS József 1865 3. I: 335. -- A keleti ortodox egyházban mindmáig része az 
esketési szertartásnak a menyasszony és v őlegény koronájának kicserélése, megcsó-
kolása stb. HOFER, Josef und Karl RAHNER 1960. 411. hasáb. 
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körében a menyasszonyi koronákat a XVIII. században váltották föl virág-
fejdíszek, koszorúk, a XIX. század legelejét ől a mirtusz.. Faluhelyt azonban 
sokfelé még a múlt században is koronával esküdtek a menyasszonyok a 
német nyelvterületen; Skandináviában43). Arra egyelőre nem ismerek adatot, 
hogy esketésnél koronák lettek volna használatban a magyarországi katolikus 
egyházban -- ami valószínűsíthetné, hogy a kiházasítatlanok halotti koro-
nájának gyökereit a magyar liturgia történetben kellene keresnünk. 

Felmerülhet annak a lehet ősége is, hogy az általam tárgyalt szokáskör 
a pravoszláv liturgia máig él ő  hagyományaihóz köthető; Ezt két mozzanat 
látszik valószínűsíteni: a jugoszláviai magyar adatok olyan területr ől valók, 
ahol az elmúlt századok során a magyar-délszláv interetnikus hatásokkal 
mindenképpen számolni kell, 'a kisszámú magyarországi adat pedig általában 
olyan területről származik, ahol a délszláv nemzetiség ma is él, vagy pedig 
már asszimilálódott. A pravoszláv egyház liturgiájának befolyása tehát 
figyelembe veendő . Másodszor pedig az a mozzanat, hogy -- mint az alább 
olvasható — a halotti korona szokása a délszlávok körében is föllelhet ő . 
Elgondólkoztató azonban az a megfigyelés, hogy a halotti koronával kapcso-
latos eddig ismert és hivatkozható adatok a déli szlávságnak azokról a részeir ől 
származnak, amelyeknek valami kapcsolata van (vagy lehetett) a magyarsággal. 

. Mivel a kérdésre vonatkozó adatok felkutatása, valamint . a válaszok 
értelmezése nemzetiségi magyar közösségekben történt, kézenfekv ő  volt a 
kutató számára, hogy az esetleges interetnikai vonatkozásoknak utánanézzen. 
Erre a dolgozatban sokszor emlegetett KÁLMÁNY Lajos példája is ösztön-
zőleg hatott; KÁLMÁNY ugyanis vajdasági gyűjtései és az adatok értel- 
mezése során mindig szerét ejtette, hogy utaljon az együttél ő  szerbek vagy 
németek hagyományainak hasonló vagy eltér ő  voltára. 

A déli szlávok hagyományvilágát tárgyaló m űvekben egyetlen tanulmány-
ban bukkantam nyomára a halotti korona szokásának. Milenko S. FILIPOVI Ć  
említi, hogy a kiházasítatlanok halotti koronája ismert a szerémségi és a 
bánsági szerbeknél: „Karlócán, ha fiatal legény vagy leány hal meg, a halottas 
menetben tányéron „koronát" (koszorút) visznek. Amikor a koporsót a sírba 
eresztik, a tányért a koporsóra dobják, hogy összetörjön. Ha a tányér vé-
letlenül nem törik össze, akkor ez annak a jele, hogy hamarosan meghal az 
is, aki a tányért a sírba dobta" 44). Továbbá : „A Versecen és környékén él ő  
szerbeknél szokás, hogy ha legény vagy lány hal meg, »ónost« (régen ónedényt, 
ma közönséges tányért) visznek, rajta koszorú. A koporsó sírbaeresztése 
után a tányért összetörik a koporsó tetején. A házbeliek számára nem kellerries, 

A középkorban nehéz különbséget tenni menyasszonyi és -vőlegényi koszorúk és ko-
ronák között: a XIII—XV. században az esküv ői koronák általában alacsonyak voltak, 
gyakran virágkoszorút utánoztak. Mellettük zöld ágból, virágból kötött koszorúk is 
használatban voltak. Németországban a menyasszonyi korona magas formája 1500 
körül alakult ki. (HOFFMANN-KRAYER, ,E. -- Hanns BACHTOLD-STA.UBLI 
1932/1933. 441. — DENEKE, Bernward 1971. 87-93.) A XVI. században német 
városok rendeletekkel igyekeztek korlátozni a v őlegény-koronákkal való fény űzést. 
Egy 1582-ben kiadott nürnbergi szabályzat el őírta, hogy a koronára méltatlan v őle-
génynek, menyasszonynak egyaránt szalmakoszorút kell viselnie az esketésnél, ami 
mutatja az eseketési koronák erkölcsi-vallási jelent őségét (DENEKE, Bernward 1971. 
93.) 
„U Sremskim Karlovcima, ako umre mlad momak ili devojka u pogrebnoj povorci 
nosi se na tanjiru kruna (venac). Kad se kov čeg spusti u grob, tanjir se baci na kov čeg 
da se razbije; ako se slu čajno ne razbije, znak je da će naskoro umreti lice koje ga je 
bacilo" FILIPOVIĆ, Milenko S. 1950. 116. 
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ha megesik, hogy a tányér nem törne össze" 45). Megemlíthető  továbbá, 
hogy a „halott lakodalma" fogalom és szokás általában jól ismert a balkáni 
népeknél is. 

A fentiekből látható tehát, hogy a jugoszláviai, vajdasági magyarság 
körében ismert halotti korona szokása megtalálható a vajdasági szerbség 
körében is. A halotti koronával kapcsolatos kérd őívem megszerkesztésekor 
természetesen az interetnikus kölcsönhatás kérdését is szem el őtt tartottam, 
s egy kérdés éppen azt taglalta, hogy ismert-e a halotti korona tartományunk 
más népeinek szokásaiban is. Az adatközl ők nagyobb része nemleges választ 
adott, sőt -- ami ugyancsak nagyon érdekes — , a legtöbbnek arról sincs 
tudomása, hogy a korona szokása a vajdasági magyarságnál másutt isme-
retes volna. A legtöbb hagyományos közösségben él ő  adatszolgáltató meg 
van róla győződve, hogy a korona szokása kizárólag a maga falujában ismert. 

Néhány válasz, valamint a halotti koronával kapcsolatos kutatásom 
„híre" után folytatott beszélgetés alapján tudomást szereztem róla, hogy 
a korona vitelének szokás nem volt ismeretlen a vajdasági őslakos szerbség, 
bunyevácság és németség (svábság) körében sem. Részletes és minden mozza-
natra kiterjed ő  gyűjtést ilyen szempontból nem végeztem, mégis megálla-
píthatom, hogy a szabadkai és Szabadka környéki bunyevácok körében a 
szokás éppen úgy ismert volt és ismert ma is, mint az itteni magyarság 
körében. Szabadkai bunyevác „koronás" temetkezésekr ől készült fényképeket 
is módomban volt szemügyre vennem, ilyet közlök is. Beszélgetések adataiból 
tudom, hogy a sztapári szerbek körében ugyancsak szokás volt. Egy moz-
zanat azonban eltér a jugoszláviai, vajdasági magyarság halotti koronával 
kapcsolatos szokásainak általam leírt modelljét ől: több adat is bizonyítja, 
hogy a szerbeknél és talán a horvátoknál is szokás volt, hogy a kiházasítatlan 
fiatal temetési menetében a , ;vőlegény" vagy „menyasszony" tálcán piros 
almát vitt, majd a sírba dobta, esetleg a sírhalomra helyezte a temetés után. 
Az almának, mint szimbólumnak elemzésére nincs szükség. DANKÓ Imre 
tanulmányából46) világosan kitűnik szerepe a lakodalom, illetve a szerelem 
kérdéskörének kapcsán. 

_ A két háború közötti vajdasági svábság körében is ismert volt a szokás, 
de erről csupán közvetett adatokból tudok, a kérd őívekre adott válaszokból. 

A tárgyaltak alapján önkéntelenül felmerül annak valószín űsége, hogy 
a tárgyalt szokáskör a jugoszláviai, vajdasági magyarság hagyományvilágába 
délszláv (vagy pravoszláv egyházi) közvetítéssel került. Ezt támogatni lát-
szanak azok  az élőszóbeli adatok is, amelyek szerint a magyarországi Po-
rvázon és Hercegszántón napjainkban is él ő  szokás a halotti korona vitele 
kiházasítatlanok temetésén47). 

Nyilvánvaló, hogy a jugoszláviai, vajdasági magyarság halotti koronával 
kapcsolatos hagyományainak fenti ismertetése nem adhatott választ minden 
kérdésre. A dolgozat szerzőjének célja inkább az volt, hogy a szakemberek 
figyelmét fölhívja egy szokásra, amelynek párhuzamai alig mutathatók ki 

„Kod Srba u Vršcu i okolini obi čaj je, ako umre momak ili devojka, da se nosi kalajlija 
(nekada sud od kalaja, sada obi čan tanjir) sa vencem. Po spuštanju kov čega u grob, 
tanjir se razbije o sarn kov čeg. Ukućanima nije prijatno akó se desi da se tanjir ne razbije." 
FILIPOVIĆ , Milenko S. 1950. 117. 
DANKÓ Imre 1962. 
Az adatokat DÖMÖTÖR Teklának köszönöm, aki lektori véleményében tanácsolta 
a szokás összefüggésének megvizsgálását a pravoszláv lakodalmi rítussal. 
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a magyar szakirodalomban. Nagyon üdvös lenne, ha a szokáskutatásnak 
éppen napjainkban tapasztalható fellendülése sórán szület ő  munkák, va-
lamint a készülő  nagy néprajzi összefoglalások is figyelmet fordítanának a 
kérdésre, hisz nem lehetetlen, hogy a vajdasági adatok korántsem olyan 
társtalanok, ahogy az e pillanatban mutatkozik 48). 

Jung Károly 

1. kép. Térképvázlat a halotti korona elterjedtségér ől az 1978-1979-ben végzett kérd őíves 
felmérés alapján. Egyetlen adat kivételével valamennyi Vajdaság SZAT területére vonatko- 
zik. — Jelmagyarázat: 1 — a halotti korona ismert (helybelit ől kapott adatok), 2 — a halotti 
korona ismert (utaló adatok), 3 — a halotti korona ismert, továbbá tányértörés és hiedelmi 
adatok. 4  térképen szereplő  helységek: 1 Törökkanizsa (Novi Kneževac), 2 Zenta (Senta), 
3 Mohol (Mol), 4 Kula, 5 Zombor (Sombór), 6 Kevi, 7 Moravica (S tara Moravica), 8 
Oromhegyes (Senćanski Trešnjevac), 9 Piros (Rumenka), 10 Bácspalánka (Ba čka Palanka), 
11 Doroszló (Doroslovo), 12 Gombos (Bogojevo), 13 Szenttamás (Srbobran), 14 Magyar- 
csernye (Nova Crnja), 15 Kishegyes (Mali I đoš), 16 Temerin, 17 Szabadka (Subotica), 18 
Tornyos, 19 Ada, 20 Péterréve (Ba čko Petrovo Selo), 21 Ilok, 22 Ürög (Irig), 23 Bezdán, 
24 Béreg (Bački Breg), 25 Csonoplya, 26 Sztapár (Stapar), 27 Nemesmilitics (Svetozar Mile- 

tić), 28 Bácsföldvár (Bačko Gradište), 29 Szilágyi (Svilojevo), 30 Kavilló. 

48) Szükséges lenne a szokás európai el őfordulásainak áttekintése is, amit jelen tanulmányom 
nem tekintett feladatának. Úgy látszik, hogy a menyasszony és a v őlegény esküvői 
koronájának használata a nyugati és a keleti keresztény egyházakban egyaránt régi, 
általánosan elterjedt szokás volt. Ezzel — a dolgozatomban kifejtett elképzelések sze-
rint — sokfelé meglehetett az eshet ősége, hogy a kiházasítatlanul elhaltak temetésén 
az elmaradt esküvőre utaló szimbólumok közt szerepet kapjon az esküv ői korona is, 
sőt ez „halotti korona"-ként használatban maradjon akkor is, mikor az esketés szokás-
rendjéből a koronák szerepe már kimaradt. Figyelemre méltó például, hogy a német 
nyelvterületen kiházasítatlanok temetésénél még e században is sokfelé használtak 
halotti koronákat (Totenkrone, Sargkrone), ezeket a temetési menetben a koporsó 
előtt vitték, temetés után a sírkeresztre tették vagy a templom falára függesztették, 
esetleg üvegládikában hazavitték. Arra is voltak példák, hogy a halotti koronát bérleti 
díjért az egyháztól vették kölcsön. HOFFMANN-KRAYER, E. — Hanns BACH-
TOLD-STIUBLI 1932/1933. 419-421. — Itt köszönöm meg HOFER Tamásnak, 
hogy ezt és néhány további, számomra Újvidéken nem hozzáférhet ő  adatot szíves 
volt kijegyezni és megküldeni. 
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2. kép. Halotti koronát tartó „v őlegény" és szalagtartó lányok a többi 
fiatallal nagylány halott temetése el őtt. Az udvarra kivitt koporsó 
a fényképezés miatt nincs lezárva. Régi családi felvétel. Törökkani-
zsa, 1923. Gyűjtötte JUNG Károly és BANSZKY Mária. 



3. kép. Halotti koronát tartó „vőlegény" és „koszorúslányok" bu-
nyevác temetés után. Karjukra pántlika van kötve. Régi családi fel-

vétel. Szabadka kb. 1930. Gy ű jtötte JUNG Károly. 



4. kép. Halotti koronát tartó „v őlegény" „vőfélyekkel" és „koszo- 
rúslányokkal" nagylány halott temetése után. Karjukra pántlika van 
kötve. Régi családi felvétel. Szabadka, 1938. Gy űjtötte JUNG Károly. 



5. kép. Halotti koronát tartó „menyasszony" „v őfélyekkel" és a 
gyászolókkal legény temetése után. Régi családi felvétel. Szabadka, 

1930-as évek. Gyűjtötte JUNG Károly. 



6. kép. Halotti koronát tartó „v őlegény" a két „koszorúslánnyal" 
és a temetésen részt vevő  fiatalokkal nagylány halott temetése után. 

Szabadka, 1930. Gyűjtötte JUNG Károly. 



7. kép. Nagylány halott udvarra kivitt, nyitott koporsója el őtt 
készült felvétel halotti koronával. Az elhunyt fején menyasszonyi 
fejdísze, koszorúja látszik. Gombos, 1946. Gyűjtötte JUNG Károly; 
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8. kép. Halotti korona. Kiházasítatlan fiatalember temetésén vitték 
1978 májusában. Gombos. JUNG Károly felvétele. 
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5. A NAGYCSALÁD-RENDSZER EMLÉKE 
- A SZLAVÓNIAI MAGYAROKNÁL 

Hasonló témával foglalkozó el őző  dolgozatomban feltételeztem, hogy a 
nagycsalád sárközi, ill. Pécsvárad környéki egykori meglétéhez, emlékeinek 
máig tartó bár egyre halványuló -- fennmaradásához sok egyéb körül-
mény mellett délszláv hatás is járulhatott.l) Ez is indokolta, hogy Jugoszlá-
viában, a szlavóniai nyelvjárású magyarság körében, nevezetesen Harasztiban, 
Kórógyon és Szentlászlón hasonló vizsgálatot végezzek. E munkát 1974 júli-
usában valósítottam meg. 2) Munkálkodásom, gyűjtésem megkönnyítette, hogy 
az említett községekben még emlékeztek a nagycsaládi életformára, többen 
pedig éltek is benne. Zadrugának nevezték, akárcsak a szövetkezetet manapság. 

Birtoknagyság, gazdálkodás 

Kórógy (Korog), Haraszti (Hrastin) és Szentlászló (Laslovo) népe közül 
a kórógyiak voltak a legmódosabbak. Rangsorát máig meg őrizte. Kórógyon 
ui. egy tehetősebb zadrugának 50-60 holdja is volt. Az állatállomány még 
inkább árulkodik az akkori, a századeleji gazdasági helyzetr ől. Ekkora birtokon 
volt kb. 6-8 ló, 40 szarvasmarha, 80--100 sertés és ezenkívül aprójószág. 
Ezzel szemben Harasztiban már a 25-30 holdas zadruga is módosabbnak 
számított. A megkérdezettek szerint 14-15 holdas családi birtokhoz 2-3 
ló, 2 tehén, 5-10 disznó és valamennyi aprójószág tartozott. Pl. Siklósi 
Istvánnak az 1930-as években 12 hold földje volt. Ezen 4 hajtós lovat --r közöt-
tük egy-két fajlovat --, 2 csikót, 2-3 szarvasmarhát, 8-10 disznót tartott. 

L. CSEH ISTVÁN: A nagycsalád-rendszer emlékei és maradványai a Sárközben 
és Pécsvárad környékén (1870-1910). Néprajz` és Nyelvtudomány, XV—XVI. (1971-
1972) 179-185. 
Fölmérésünket a magyar nyelvű  szakirodalom köréb ől különösen a Szlavóniára vo-
natkozó néprajzi és nyelvészeti leírások támogatták. F őképpen GARAY ÁKOS szép 
közleményére hivatkozhatunk: Szlavóniai régi magyar falvak. Néprajzi Értesítő, XII. 
(1911) 221-248. Terminológiai szempontból jelent ős forrás: PENAVIN OLGA: 
Szlavóniai (kórógyi) szótár I. Novi Sad, 1965. Témánkhöz általában fölemlítend ő  
TAGANYI KÁROLY összefoglalója: A hazai élő  jogszokások gy űjtéséről. (I. rész. 
A családjog és öröklési jog köréb ől.) Bp. 1919. Jelentős támpontokat kaptunk a szla-
vóniai népszokások újabb kutatási eredményéb ől p1. PENAVIN OLGA: „Lakodalom, 
aggodalom" (Lakodalmi szokások a szlavóniai magyaroknál régen és most). A Hun-
garológiai Intézet Tudományos Közleményei, V. évf. 15. sz. (1973. június) A vizsgált 
tájegység kutatását illetőleg 1. KÓSA LÁSZLÓ: Magyar néprajzi kutatások Jugoszlá-
viában. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, IV. évf. (1972. június-
-szeptember) 11-12. sz. 5-24. Különösen 14-16. L. még a VI. (1974) évf.-ban 
PENAVIN, O.: Betegség, halál és temetés Szlavóniában c. cikkét. 
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Szlavónia e három helységében a századfordulón még inkább csak szilaj-
tartás folyt. A falvak határában lév ő  bekerített szűrükben volt az állatok 
helye. Ott állt az akol. 

A természetföldrajzi helyzet kedvezett az állattenyésztésnek. Harasztinak 
pl. sokkal nagyobb legelője volt régebben, mint most. Ez vette körül a dombra 
épült községet, 3) de a Vuka (a népnyelv Valkónak nevezi) partjai mellett 
elterülő  lapok4) is jó lehetőséget biztosítottak az állatartáshoz. Csak kés őbb, 
az I. világháborút követően tértek át fokozatosan az istállózásra. 

Jószágaikat a közeli vásárokra (pl. Eszékre) hajtották, vagy a falvakat 
járó kereskedőknek adták el a gazdák. Az igazi haszon ebb ől származott, 
amellyel azután vagyonukat, birtokukat igyekeztek növelni. Gyümölcs kevés 
volt, az is inkább csak szilva. Ebb ől piacra nem nagyon vittek, lekvárt és 
pálinkát főztek belőle. 

A gabona holdanként 10-12 q-t fizetett, és ez már jó termésnek szá-
mított. Pikó Illésék (Harasztiban) 5) a 18 holdból 5 holdat rendszerint búzával 
vetettek be. A termésb ől jutott eladásra is. Az 1920-as évekt ől kezdve már 
jobban megérte a különféle ipari növények (cukorrépa, kender) termesztése, 
mert ahogy adatközlőim kifejezték: „Utónnan már csak búzából élni nem 
lehetett." 

Ezek voltak a nagycsaládok bevételi forrásai. A kiadás legnagyobb részét 
az adó jelentette. Aztán — mondották: „A jó gazda mindég iparkodott b őví-
teni á vagyonát." 

A belső  építkezések, valamint a ruházkodás szintén vitt el valamennyit. 
Bár az ügyeskedő  emberek — és a nagyobb családban általában akadt ilyen 
-7-- még a lakóházat is maguk építették. Siklósi István (Haraszti) pl. még most 
is abban a boronavázas házban lakik, amelyet maga épített. Jó állapotban 
lévő  szoba-konyhás lakása van. A ruhának való anyag egy részét pedig az 
asszonyok szőtték meg. Ezenkívül apróbb kiadásnak számított a pénz a 
dohányra és a borra is. Erre mondották:_ „A parasztembernek mindig van 
kiadása." 

A birtok, amelynek összetevőit a szántóföld, rét, legel ő, helyenként 
szőlő, az állatállomány, valamint a családi ház alkotta a hozzátartozó gazdasági 
épületekkel, a közösség, a zadruga tulajdonát képezte. Formailag a gazda 
nevén volt, a hatóság az ő  neve után tartotta nyilván ezt a birtoktestet, de 

A fotókat 1974. júliusában készítette a szerz ő . 
Lap (többes: lapok) az 'alacsonyan fekv ő, vizenyős területre, általában kaszálóra vo-
natkozik. Feltűnő  a sárközi magyarok megnevezésével való egyezés, amelyet egyéb-
ként más terminológiánál szintén tapasztalhattunk. Ezek támogatni látszanak ZENTAI 
JÁNOS föltevését, akivel e kérdésről is konzultált a szerz ő  jónéhány évvel ezelőtt. 
A föltevés lényege az, hogy valaha egységes néprajzi hagyományt képviselt a sárközi, 
a baranyai és a szlavóniai református magyarság. Mindenesetre további alapos vizs-
gálódásokra lesz szükség ahhoz, hogy a táji divergenciát okozó történelmi, gazdasági, 
társadalmi stb. körülmények tisztázódjanak, ill. hogy a föltételezett kapcsolatok ha-
tározottabban körvonalazódjanak. Közleményünk ezt a célt is szolgálja. A mocsaras 
terület egyébként jelentős a magyar falvak életében. L. BÓNA JÚLIA: A régi Palacsa-
-mocsár földrajzi nevei, állat- és növényvilága a népnyelvben. A Hungarológiai Intézet 
Tudományos Közleményei, VI. évf. (1974. március) 18. sz. 59-60. 
A szlavóniai magyaroknál igen gyakori a ragadványnév. Pikó Illés eredeti neve Illés 
Pál. Az Illés nevűek között ők a Pikó Illés nevet kapták. (Ld. 15. sz. jegyzet: adatköz-
lők neveit.) 
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ennek valójában csak annyi jelent ősége lehetett, hogy növelte tekintélyét a  
család többi tagja, valamint a falu lakossága el őtt. Jogot biztosított számára  
ahhoz, hogy ő  vezesse a gazdaságot, de az szemben a sárközi vagy pécs-
váradi gyakorlattal -- voltaképpen nem az ő  tulajdona volt, azzal ő  nem rendel-
kezhetett szabadon. Ez vehet ő  ki az egyik adatközlő  visszaemlékezéséb ől is,  
miszerint : „A gazdának nem vót több joga a családon belül, mint akármelyik  

testvérének, éppen csak irányított."  

Az a körül4nény, hogy a közösség tulajdona a családfő  nevén szerepelt,  
olyan családokban kaphatott nagyobb jelent őséget, ahol az egykézés követ-
keztében az eredetileg több ágra terebélyesed ő  nagycsalád, fokozatosan kett ő,  
majd egy ágra szoríttatott vissza. Az ilyen családokban a gazdának (akinek a  

nevén szerepelt a birtok!) -- testvérek hiányában -- már nem kellett semmi-
féle felelősséget vállalnia több kiscsalád boldogulásáért, csak a sajátjáért.  

Gondolatait vagy gondjait el ődeivel már nem, utódaival (vagy utódjával)  
még nem kellett megosztania. Köszönhette mindezt annak, hogy a szigorú  

születésszabályozás következtében családja a kollaterális (oldalági) kapcsolatok  

hiányában lineárissá (egyenesági) vált. Továbbra is több, de legfeljebb két  

vagy három kiscsalád birtoka volt a nevén, akiknek férfitagjai már egymásnak  

egyeneságú leszármazottai voltak. A birtok --• amely eredetileg a házközösségé  

volt -- így válhatott tulajdonává, és ez tovább növelhette tekintélyét sz űkebb  
és tágabb közösségében egyaránt. Az ilyen család, amely véleményem szerint  

-- átalakulását tekintve — a klasszikus értelemben vett nagycsalád (vagy  

Szlavóniában: zadruga) és a kiscsalád között helyezkedik el, a megvizsgált  

falvak közül Harasztiban jelent meg és itt terjedt el legkorábban. Az átala-
kulásnak ettől a fázisától számítva már csak egy lépés a családi jogszokások  

területén a sárközi vagy Pécsvárad környéki magyar reformátusság egykori  

gyakorlata, miszerint ha véletlenül mégis kett ő  vagy több gyerek született,  
közülük csak egy maradhatott otthon a családi házban. A többit kiházasították.'  

A családi birtok növelésének szándéka természetes törekvés volt. Jó  

gazdálkodással, takarékossággal, olykor egy kis ügyeskedéssel igyekezett  

minden család gyarapodni. Ennek eredményét mindenki láthatta a faluban,  

mert megmutatta a birtok (m űvelendő  terület) nagysága, a gazdaság munka-  
eszközökkel való felszereltségének állapota, a porta és a családi ház méretei,  

valamint a családtagok öltözködése is.  

A családközösségi érdek mellett időnként -- és lényegesen kisebb mér-
tékben -- az egyéni érdek is kifejez ődött. Ez egy kicsit jelezte a családon belül  

a családtagok önállóságának mértékét is. Pl. az a bevétel, amihez a családtagok  

egymástól függetlenül, kisebb árucikkek értékesítésével piacon vagy vásáron  

jutottak, nem mindig ment a közösbe. „Mindönki próbált magának egy kis  
vagyont kaparintani. Fődet nem, de ha vásáron attak el valamit, abbú igen.  
A tojás ára az asszonyoké löhetött. Ezt az asszonyok sokfélére k őtötték." 6)  
Az adatközlő  hozzátette, hogy ez ma is így van.  

A birtoklásnak az előbbiekben ismertetett módjából következett az  
öröklés gyakorlata is, bár a visszaemlékezések meglehet ősen bizonytalanok,  
és látszólag ellentmondásosak. A belőlük kirajzolódott kép szerint a- családf ő  
halála után a birtok továbbra is a zadruga tulajdonában (tehát közös tulaj-
donban) maradt. Máshol azt állítják, hogy az új családf ő  nevére került. Bár  

6) Siklósi István, Haraszti.  
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— amint az előbbiekben láttuk — lehet, hogy ez a lényegeri semmit sem 
változtató formaság volt csupán. Akár így, akár úgy, az mindenesetre biztos, 
hogy a zadrugát továbbra is úgy ismerte és nevezte — pl. Gaál-zadruga — a 
községi elöljáróság, vagy a falu lakossága, mint azel őtt: a családi névről, 
ezzel is kifejezésre juttatván annak összetartozását, családi egységét. 

A családi hierarchia 

Arra a kérdésemre, hogy miért maradt együtt a házközösség, általában a 
szokásokra, a hagyományra hivatkoztak : „Mert valamikó úgy vót." Mások 
szerint akkor „Jobban összetartottak, mint most." 

Ennek az összetartásnak azonban nyilván voltak az életükb ől fakadó 
súlyos okai, amelyekre a ma élő  akkori fiatalok esetleg már nem emlékeznek. 
Hiszen sokszor 20—.25 ember szorongott egy házban, és m űvelt egy birtokot. 
Pl. Dezső  Illésék Kórógyon 25-en voltak együtt. Siklósi István (Haraszti) 
visszaemlékezése szerint : „Tizen, tizenöten is vótak egy házban, öregebb, 
idősebb embörök. Családosak, három négy testvér egy házban. Kinek-kinek 
kettő, három, négy gyeröke vót. Igy vőt az élet valamikó." 

A felnövő  fiatalok közül is csak a férjhez men ő  lányok hagyták el a szülői 
házat, amikor menynek vitték őket valahová. Fiútestvéreik a családalapításuk 
után is együtt maradtak szüleikkel, illetve velük és a nagybátyjaik, ángyaik 
és unokatestvéreik által létez ő  házközösséggel. 

Az összetartozás tudatát a hagyomány mellett olyan materiális okok is 
erősíthették, mint pl. az anyagiak hiánya. Nem lehetett közömbös annak 
tudomásul vétele, hogy a családot ugyan bármikor, bármelyik tagja elhagy-
hatja, de személyes használatában lév ő  ingóságain (kolup, kócsag)?) kívül 
semmit nem vihet magával. 

A föld a közösség tulajdonában volt, csakúgy, mint a ház, amiben laktak. 
Mindezek fölött pedig a gazda rendelkezett, aki a gazdaságot vezetté. 
Kifelé ő  képviselte a családot, azon belül pedig a családi együttélés normáinak 
megfogalmazója és kialakítója volt. Személye és magatartása támpontot 
jelentett, amelyhez a többi családtagnak igazodnia kellett. „Egy gazda vót, 
az nem engedett senkinek semmit. Míg én élök, én vagyok a gazda. En tartom 
a zadrugát. A testvérei vótak vele együtt: Józsi apó, Ferenc apó, Pikó Jancsi 
apó."8) A húst is a munka súlyarányának megfelelően osztotta szét „Aki 
szántott, az kapott két darabot." 

A családfő  általában a család legidősebb férfija volt, aki a legtöbb tapasz-
talattal és a legnagyobb tekintéllyel rendelkezett. Tekintélye életkorából is 
következett. Kórógyon és Szentlászlón nagyon természetes volt, hogy halála 
után testvérei közül az után következ ő  legidősebb férfi lépett örökébe. Ahogy 
mondták : „Mindig a legöregebb embör vezette a gazdaságot. Az asszonynak 
hallgatás volt a neve." Itt tehát a fiatalabb testvér, vagy esetleg az asszonyi 
vezetés lehet ősége föl sem merülhetett. 

Ettől részben eltér ő  szokások járták Harasztiban. A válaszok többségéb ől 
az derült ki, hogy itt is általában idős emberek álltak a családok élén, de helyen- 

Kolup: ágy, kócsag: láda. 
Dezső  Illés, Kórógy. 
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ként már az is előfordult, hogy „az asszony dirigált. Itt az embör nem vót 
belevaló." Az adatközl ő  tehát a rátermettség hiányát tartotta fontosnak meg-
említeni akkor, amikor a szokásostól elüt ő  helyzetet indokolta. 

A legfontosabb gazdasági ismeretet, a gazdálkodás tudományát -- amit 
egyébként a nyitott szemmel járó, a családi munkamegosztásban felnövekv ő  
fiatal folyamatosan elsajátíthatott --, a vezetés és irányítás képességét kórógyi 
s szentlászlói viszonylatban egyaránt elvárta a család a gazdától. De valamelyik 
tulajdonság hiányából még nem következett a család megszokott hierarchiá-
jának a megváltozása.'Úgy látszik, a hagyomány még akkor is megkövetelte, 
hogy a legidősebb férfi vezesse a gazdaságot, ha annak a családi közösség 
kárát látta. Az egyik helyen pl. a családfő  nagyon szeretett mulatni, és „min-
den vasárnap muzsikásokkal kísértette magát haza, de azér nem szóhatott 
neki senki. Halála után kinyitották a kócsagját, de semmi pénz nem vót 
benne. Elmulatta." 

Ez a körülmény két szempontból is érdekes. Egyrészt, mert volt két 
fiatalabb férfitestvére, akik közül valamelyik több haszonnal vezethette volna 
a gazdaságot. Másrészt pedig a gazdálkodás teljesen önhatalmú lehetett, 
amely a többi családtag (férfiak!) beleszólását vagy tanácsát teljesen nélkü-
lözte vagy kizárta. Hiszen csak halála után derült ki hogy a gazdaságból 
eredő  haszonnal a. család nem rendelkezik.. 

A Harasztiban honos Siklósi István családjában így folyt az élet: „Vót 
három testvér, és a legfiatalabb vót a gazda köztük. Talán a legokosabb vót. 
Később, öregségükre osztoztak el. A gazdának nem vót több joga a családon 
belül, mint bármelyik testvérének. Éppen csak irányított. O vezette a gazda-
ságot, amíg együtt vótak, amikó elosztoztak akkó egyformán ment min-
dönki."9) 

E kevés példából nem lehet túlzottan általánosítani, de a különösre 
talán mégis érdemes odafigyelni. Harasztiban több helyen el őfordult hogy 
a testvérek közül a legfiatalabb lett a gazda, aki valóban a legrátermettebb 
vagy „legokosabb" is volt. Ugyanígy -- bizonyára hasonló okból el őfor-
dult asszonyi irányítású nagycsalád is. A különbséget még növelte, hogy 
szemben Szentlászlóval és Kóróggyal, Haraszti „egykés" falu volt, éppen 
ezért a családfői szerep apáról fiúra is szállt. 

A  Családfő  legfontosabb feladata a családi élet és a gazdaság irányítása 
volt. Ez legtöbb helyen parancs, utasítás formájában történt. Voltak családok, 
ahol a férfiak megbeszélték a másnapi teend őket, de ezeknél is a családfő  
szava volt a döntő, aki a munka irányítása mellett dolgozott is. A gazdasági 
élet minden területén, az általa fontosnak ítélt munkafolyamatokat (pl. vetés, 
aratás, takarodás 10) stb.) az ő  közvetlen irányítása mellett végezték a többiek. 
Olyan munkára nem emlékeznek az adatközl ők, amelyet kizárólag csak a 
gazda végezhetett, de azt valamennyien hangsúlyozták hogy volt olyan 
munka, amelyet affért végzett, . mert a családban ő  értett hozzá legjobban. 
Ilyen volt pl. takarodáskor az asztágrakás, vagy kaszáláskor ő  ment legelöl. 

Aztán, ha ezekből kiöregedett, a helyét fokozatosan adta át annak, aki 
őt a gazdaság irányításában követni fogja,- ő  pedig más -- korának megfelel őbb 
-- munakterületen próbálta feltalálni magát. Pl. voltak öregek, akik hajnalon- 

Siklósi István, Haraszti. 
Takarodás: a gabona összehordása. Vö. takarás megjelöléssel. 
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ként szívesen eljártak halászni, tekintve, hogy a vizekben gazdag vidék erre 
jó lehetőséget biztosított. Innét hazaérkezve égyre többször mentek ki a 
szőlőbe, aminek megmunkálása mindinkább az ő  feladatuk lett a családon 
belül. Mások -- öregségükre -- az állatokat őrizték a rétben, és kint is aludtak 
velük a gunyhóban. 

Tehát itt is -- akárcsak a Sárközben -- az id ős férfiak életük hátralevő  
részét vagy a sz őlőben, vagy pedig a rétben, az állatok őrzésével töltötték 
el. Tulajdonképpen egy kicsit kiszorultak ők már a család mindennapos 
életéből éppúgy, mint a gazdálkodás évszakonként szabályosan váltakozó 
rendjéből, sokszínűségéből. Ehelyett kárpótolta őket a szabadság, amelyet 
sajátos helyzetük biztosított számukra a sz őlőben vagy még inkább a rétben, 
az állatok mellett. Családjuk nem feledkezett meg, gondoskodott róluk. 
Megbecsült helyük volt a-korok és nemek szerint funkcionáló munkamegosztás 
rendjében. 

A jó gazda nemcsak a gazdálkodással és a gazdasággal tör ődött, hanem 
odafigyelt családja egész életére. Az együttélésnek olyan szabályait igyekezett 
érvényesíteni, amelyeket ő  is elődeitől, látott és tapasztalt. Figyelt a felnöve-
kedő  gyerekekre, akik körülvették. „Az asztalnál ülve is nála vót a vessz ő, 
ha valamelyik gyerök röndetlenködött, hopp, a fejére ütött vele" 11) Féltek 
tőle, ugyanakkor nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendett a családban. 
Ez kifejeződött a megszólításában is. Úgy hívták: „édös apóka". (Itt jegyzem 
meg, hogy Kórógyon — amelyik falu a másik kett ő  között egyéb tekintetben 
is a leghagyomány őrzőbbnek mondható -- egyik-másik családban még mindig 
így hívják a legöregebb fémit.) 

Általában jobban tisztelték a családfőt, különösen, ha még a legöregebb 
is volt, mint a többi családtagot. Keserűen jegyezte meg egyik adatközl őm 
Harasztiban, hogy „Máma nincs ilyen. A fiatalság . el vari romolva teljesen:" 

A házközösség minden kiscsaládja,• illetve minden tagja közös_ háztar-
tásban élt, amelynek vezetése éppúgy, mint általában az asszonyok munkájá-
nak irányítása, a családfő  feleségére, a gazda a s s z o n y r a tartozott. 
Legfontosabb feladata a főzés volt. Amikor nagy munkaid őben a család korán 
elment dolgozni,- ő  otthon maradt, megfőzte az ebédet és fején vitte ki az 
ételt a határban dolgozóknak. Segítségei a „szüliké"-k voltak, a nálánál is 
öregebb asszonyok, akik már nem jártak ki a határba dolgozni. Besegítettek 
a főzésbe, meg az apró gyerekekkel foglalkoztak. 

A napi és a heti étrend is mutat bizonyos szabályosságot. A reggeli 
általában gyorsan elkészíthet ő, kalóriadús étel volt. Nagyon gyakran volt 
rántottleves, és mindenkinek ütöttek bele egy tojást. Ebédre mindig mást 
főztek. Csak kedden és pénteken volt bab hússal ,  és sonkával. A szőlőt őriző  
lányok „pujujuskát" szoktak  főzni maguknak. „Forralt vízbe beleízelték a 
lisztet, és paprikás zsírral kiszaggatták." Vacsorára általában szárazat fogyasz-
tottak (sonka, kolbász, szalonna), vagy az ebédmaradékot melegítették meg. 

Szerették a sült tésztát. A_ visszaemlékez ők szerint valamilyen kalács 
mindennap volt. Általában puffancsot, leveleskét (vagy rétegest) meg, cs őrigét 
szoktak sütni.' 

Reformátusok lévén böjtöt nem tartottak. Egyik helyen viccesen jegyez-
ték meg, hogy „Református böjt októberben van, amikor elfogy a sonka, 
szalonna, mindön." 

11) Dezső  Illés, Kórógy. 
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A többi asszony a szokásos és évszakonként változó gazdasági munkákból 
rendesen kivette részét, emellett mostak, sz őttek és fontak. A fonást ősszel 
kezdték. Vacsora után ültek le a rokka mellé, és sokszor csak hajnalban keltek 
föl mellőle. Télen pedig szőttek. 

Az asszonyok megterhelése tehát itt is elég nagy volt. Tekintve, hogy a 
házimunka („asszonymunka") mellett a gazdasági teend őkből is rendesen 
kivették részüket. 

A g y e r e k e k r e, amíg nagyon kicsik voltak, a szülék (szülikék) vigyáz-
tak. Amikor mentek kapálni, vitték őket magukkal. Bekapcsolásuk a családi 
munkavégzésbe általában a család munkaer ő-szükségletétől függött. Tizen-
két éves korig jártak iskolába, de az iskola befejezése el őtt már rendszeresen 
jártak a határba dolgozni is. Siklósi István (Haraszti) már hat-nyolc éves 
korában ment kaszálni az apjával. Amíg az apja vágta, addig ő  a kaszákat 
verte. Az öccse pedig, aki két évvel fiatalabb volt nála, még szabadon játsz-
hatott. 

A fiúgyerekek munkáját legelőször az állatok őrzésénél hasznosították, 
és csak később, fokozatosan használták fel segítségüket egyéb munkaterüle-
ten is. 

A tíz-tizenkét éves lányok gyomláltak, kapáltak, kukoricatusát szedtek 
a földről. 

A háború ebből a szempontból is kritikus helyzetet teremtett, mert a 
gyerekeket — éppen a nagyobb munkaer őhiány miatt -- a családok el őbb 
fogták be a munkába. 

Cselédeket jobbára 'csak nagygazdák alkalmaztak, akiknek 25-30 
holdon felül volt a birtokuk. Nem cselédnek, hanem „szolgá"-nak hívták 
őket. „Cseléd helyett szógát mondtak,  cseléden a n ői személyt értették. 
Pl. Elment cselédnek a városba.” A szolgáló jelentése mellett használták még 
a családtagok saját magukra is ezt a kifejezést akkor, amikor általánosságban 
fogalmaztak. Pl. „Mit töhet a cselédiilyenkó, amikó esik az es ő ?" (Vagyis: 
Mit tehetünk ilyenkor?) 

Kórógyon volt nyolc-tíz módos család, akik állandóan alkalmaztak 
szolgákat. Pl. Tóthék, Pikóék, Gálék, Gyökéék, stb. Közülük az egyik három 
cséplőgéppel is rendelkezett, és ezek üzemeltetéséhez fogadott föl bérmunká-
sokat. Pikóék -- akiknek 50-60 holdjuk volt, és ebb ől 20-25-en éltek meg 
-- béreseket alkalmaztak. Az ő  családjukban sók volt a férfi. 

Harasztiban, ugyanebben az id őben, csak három-négy család alkalmazott 
állandó jelleggel szolgát. Az ő  birtokuk 30-60 hold volt. 

A cselédek az 1920-as évekig -- más falvakból érkez ő, idegen, szegé-
nyebb sorsú magyarok voltak. A gazdák nemzetiségi szempontból nem tettek 
különbséget a jelentkez ők között. Aki jött, dolgoztatták, de ha nem felelt 
meg, elküldték. Az 1920-as évekt ől már szlávok is akadtak közöttük. 

Egészen más volt a helyzet Harasztiban. Itt a szolgák többsége a hely-
béli, szegényebb sorsú falusiak közül került ki, de akadt közöttük idegen is. 

A különbség okait a falu történetében keresi a köztudat. A visszaemlé-
kezők állítása szerint, amikor a jobbágyföldeket meg kellett váltani, a harasz-
tiak „makrancoskodtak", és nem akartak fizetni. Ekkor jött egy élelmes 
vállalkozó, aki kifizette ugyan helyettük -a váltšágdíjat, de elvette a földeket. 
fgy maradt sok család föld nélkül, és közülük kerültek ki az alkalmazottak. 
---A jobbágyfelszabadítás, illetve a jobbágyföldek kiosztását követ ő  és 

egyre felgyorsuló kapitalizáció itt is elmélyítette a vagyoni különbségeket. 
• 
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A rétegeződés gyorsabb ütemben haladt el őre. Emlegetnek egy családot 
(Gyuka család), amelynek több mint harminc hold földje volt, és az mind 
elment az adóba. Ugyanakkor az újdonsült birtokosok közül egy egészen 
vékony réteg kiemelkedett, és szerencsésebb körülményeik, bizonyára ügye-. 
sebb gazdálkodásuk következtében is meggazdagodott. Némelyikük a század-
forduló után, de inkább a világháborút követ ően 'már gépesítette birtokát, és 
állandóan alkalmazott bérmunkásokat is. A szolgák helyzete olyan volt, 
mint máshol az országban.: „A szógának parancsót mindönki a házban, és 
neki engedelmeskönni köllött. Nem volt talán az a rabszolga-viszony, de 
jó sora se löhetött." 12) Persze kivétel is akad. Volt olyan szolga, amelyik 
ügyességével, szorgalmával és szakértelmével nélkülözhetetlen volt a családi 
gazdaságban. Erre vigyáztak is a családtagok és jobban megfizették, hogy el 
ne menjen. Munkájukért pénzben és terményben #'ižettek a gazdák. 

Volt olyan szolga, aki irányítani is próbálta a gazdaságot. Az 1920-as 
évekre emlékezve megneveztek olyan cselédet, aki már gazda is volt a háznál. 

Megszólításuk névr ől történt. Helyenként tegezték is őket, mint ahogy 
egymás között is tegeződtek. Ők is általában névr ől szólították meg a gaz-
dájukat, pl. Józsi bácsi. 

Jobb vagy rosszabb sorsuktól függetlenül a háznép fogalmába mindig 
beletartoztak. Igazolja ezt az a szokás, hogy a család lakodalomba való meg-
hívása a szolgára is vonatkozott. Vagy pl, amikor az egész család ment a 
templomba, akkor neki is menni kellett. 

Ezt a szlavóniai néhány falut a század elején még tiszta református ma-
gyarság lakta. Élénk vallásgyakorlatot folytattak az emberek. Nemcsak vasár-
nap, hanem hétköznap is jártak rendszeresen templomba, mégpedig reggel 
és este. Ebben a legsürg ősebb munkájuk sem zavarhatta meg őket, és ilyenkor 
a szolgának is a családdal kellett tartania. „Fél nyóckó még most is harangoz-
nak. Az asszonyok a sarlót, az embörök a kaszát lerakták a templom el őtt 
és möntek be a templomba. Egyet imádkoztak, és möntek aratni. Nem úgy, 
mint máma."") 

A templomba járás kötelez ő  érvényű  íratlan társadalmi szokásnak szá-
mított. Ez alól senki sem vonhatta ki magát anélkül, hogy meg ne szólják 
érte. A hitéletbeli aktivitásuk kell ő  igényességgel is párosult : szívesen hall-
gatták a jól sikerült. prédikációt, amelynek egyes részeit magukra érthették, 
éppen ezért féltek is tőle. Ugyanilyen szívesen énekelt is a gyülekezet. „Még 
vereköttek is az énekökön." 

Ma már kevesen járnak rendszeresen templomba. A családok legvallá-
sosabb tagjai, az öregek elhaltak, a fiatalok pedig fokozatosan elmaradtak a 
templomtól. 

Építészet14) 

Nemcsak a család szerkezetében és szokásaiban őriz archaikus elemeket 
ez a néhány magyar falu, hanem népi építészetében is. E terület megvizsgálá- 

2) Pikó Illés, Haraszti. 
Dezső  Illésné, Kórógy. 
Ezúton mondok köszönetet KELEMEN ISTVÁN-nak a mellékelt rajzok elkészíté-
sében nyújtott segítségéért. A rajzok Dezső  Illés kórógyi portáján található épületek-
ről készültek. 

184 



sát csak annyira tekintettem :feladatomnak, amennyire a családközösség 
életéhez, szokásaihoz adalékokat meríthettem bel őle. 

Kórógy, Haraszti és Szentlászló falvakban még ma is nagyon sokan 
laknak boronaházban, a század elején pedig csak kevés embernek volt tégla-
háza. Ennek oka els ősorban az, hogy a környék b ővelkedett fában, téglát, 
viszont Eszékről kellett hozni. Régebben a szállítás is nehéz volt, hiszen a 
gyakovári vašutat 1902-ben, az Eszék—Vinkovci vonalat pedig 1912-ben 
építették, Az emberek jórésze (els ősorban a parasztság középs ő  és szegényebb 
rétegei) továbbra is fából építette a házát. Az anyaga is olcsóbb átolt, mint a 
szállítási költségek miatt megdrágult tégla, meg értett is hozzá, és nem kellett 
az iparosnak fizetnie. (Harasztiban csak 1950-ben létesült téglagyár.) 

A falvak főutcáinak két oldalán már az utóbbi évtizedekben épült, városi 
stílushatásról árulkodó, jellegtelen téglaházak sorakoznak. Különösen így 
van ez Kórógyon és Szentlászlón. Harasztiban, illet őleg a másik két falu 
szélein viszont még sokan laknak boronaházban, amelynek formája, stílusa, 
belső  tagoltsága, de a házhoz tartozó porta felosztása és azon a gazdasági 
épületek elhelyezése is a régi kórok hangulatát őrzi. (I. sz. rajz) 

Dezső  Illés (Kórógy) lakóháza a századel őn épült, miután nagycsaládjuk 
felbomlott, és minden ága külön portára költözött. A döngölt falú épület 
belső  hármas tagoltsága (els ő  szoba konyha -- kamra) és a régi családi 
házra emlékeztet, de a kemence már hiányzik bel őle, és a konyha sem nyitott 
kéményű . (II. sz . rajz) Az ősi családi házban a szoba volt a háznép állandó 
tartózkodási helye. Étkezéskor az asztalnál való elhelyezkedésük a családban 
elfoglalt helyük figyelembevételével történt, tehát a hierarchia kifejez ője volt. 

Az asztalnál csak a férfiak ültek. A főhelyen a családfő  foglalt helyet. 
Ő  vágta a kenyeret, és volt id ő, amikor a húst is osztotta. „Tötte mindönki 
elé a magáét." Az asszonyok külön étkeztek, bár a századforduló táján már 
ők is a közös asztalhoz ültek. 

A nagycsalád éjszakai fekvőhelyének az elrendezése a házban szintén 
sajátos képet mutatott. A családfő  feküdt le legkésőbb, és reggel ő  kelt fel 
legkorábban, hogy „fölverje" a többieket. Az öregek és a gyermekek bent 
aludtak a házban (szobában), ahol télen a kemencef űtéssel biztosítottak vi-
szonylag egyenletes meleget. A fiatal házastársak pedig a maguk hálókamrájá-
ban aludtak. Ezeket kamrának, ill. ólnak is nevezték. Minden fiatal párnak 
volt ilyen hálókamrája. A családi házhoz toldott építmények voltak ezek. 
Újabb házasságkötés esetén a hálókamrák számát tovább növelhették. Borona-
házak divatoztak, így a gerendákat viszonylag könnyen lehetett csatlakoztatni. -
A hálókamrának nem volt ablaka, csak ajtaja. Az ajtó a gangra nyílott. Leg-
többször a kémény is elmaradt, tehát nem lehetett fűteni a kamrákat. Ezért a 
vajúdó asszonyt már bevitték a szobába, és addig ott maradt, amíg f ől nem 
épült. A kamrák méreteit a mellékelt homlokzati rajz mutatja. (III. sz . rajz) 

A kamra bútorzata egy ágyból (kolup), egy - ládából (kócsag) és esetleg 
egy 'székből állott. Volt bent egy teknő  is, amiben tisztálkodtak. 

Az egyszerű  bútorokat faragással és festéssel igyekeztek tetszet ősebbé 
tenni. A bejáratok előtti osztlopok, vagyis a gang oszlopai szintén díszítettek 
voltak. Valamelyik ügyes mester vagy éppen a tulajdonos kézügyességét 
dicsérték. A hálókamrákat általában az els ő  világháborúig használták, azután 
már nemigen. 
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A portán elhelyezked ő  különféle gazdasági épületek helyét és méretét 
az ésszerűség szabta meg. A hambárt, amely fából készült gabona-, ill. ter-
ménytároló, mindig úgy helyezték el, hogy a lakásból viszonylag könnyen 
megközelíthető  legyen. Vagy a hálókamrák végébe, vagy a lakóház bejáratához 
közelebb, az udvarra építették. A hambár és a többi gazdasági épület mérete-
iből következtetni lehetett a család anyagi helyzetére. A raktárként szolgáló 
hambár bels ő  terét a középen végigfutó folyosóval osztották két részre. Mind-
két oldalt a folyosó tengelyére mer őlegesen elhelyezett =- deszkából készült 
-- válaszfalakkal képezték kisebb rakodó részeket. A hambárt általában k őlá- 
bakra vagy erős fatalpra építették, hogy megóvják a terményt a talaj ned-

- vességétől. Előfordult azonban az is, hogy jobb helykihasználás érdekében 
pincét helyeztek el alatta. Statikai szempontból is érdekes a hambár alátá-
masztása. A súly egyenletesen oszlik meg a talajszintre épített falakon, vala-
mint a pince hosszában elhelyezett talpgerendákon. A hambár homlokzatát, 
a hálókamrák bejáratához hasonlóan, szintén faragással díszítették. Ezt az 
építményt több helyen mindmáig használják. 

Osztozkodás -- kiválás 

Arra a kérdésre, hogy szerették-e a nagycsaládi együttélést, az egyik 
helyen így adták meg a választ : „Muszáj vót nekik, ha a Családfő  nem adta 
a vagyont." Máshol azt mondták: „A kiválni akaró nem vihetett magával 
semmit." A jelentős visszatartó erőt képező  anyagi okok mellett sehol sem 
mulasztották el hangsúlyozni az informátorok, hogy „Szerették egymást, 
és tisztőték a öregöket." Ennek ellenére mégis el őfordult a különszakadás, 
esetleg az ágakra való fölbomlás is. Az egyik kórógyi családban pl. a családf ő  
halála után következett ez be, amikor négy testvér, az elhunyt családf ő  négy 
felnőtt, családos fia összekülönbözött valamin, és elosztották egymás között 
a birtokot. Az anyjuknak jóformán nem hagytak semmit. „Pisti bácsikám 
mondta : Mindön ötödik gerendát kivöszöm a házbú. Ü má el őre kiízelte, 
ež a főd ezé; az a főd -azé, mindönkié. Szögény nagymamának nem maradt 
semmi." 

Sárközben, ahol a birtok egyértelm űen a családfőé volt, és szabadon 
rendelkezhetett vele, halála után megözvegyült feleségére szállt a haszonél-
vezet. Gyerekei csak akkor semmizhették ki, ha lemondott err ől. Ezzel szem-
ben Kórógyon a családi birtok haszonélvezetét -- úgy látszik -- nem örökölte 
egyértelműen a megözvegyült feleség. 

Az osztozkodás úgy történt, hogy a testvérek megegyeztek egymással. 
Sorshúzást vagy nyilasosztást nem alkalmaztak, nem is ismerik a fogalmat. 
Ingóságot és ingatlant egyaránt szétosztottak. Minden család elvitte a maga 
hálókamráját, hambárját, s őt ha tehette, a családi házat alkotó faanyagból, 
a gerendákból is kivette a részét. 

Harasztiban, amikor a földeket osztották, mindig ügyeltek arra, hogy a 
fiatalabb testvér kapja a faluhoz közelebb es ő  részt. Ezt a figyelmességet azzal 
indokolták, hogy a fiatalabb testvért egy kicsit segíteni kell. Ez a szokás még 
mindig él. A lányok nem kaptak földet, csak ingóságot. Siklósi István esete 
is azt a gyakorlatot igazolja, hogy Harasztiban általában a fiatalabb testvér 
lett a gazda: „Én kisgazda vótam. Elosztoztunk apámmal, én elgyüttem onnan. 
Csinátam magamnak házat. Ük marattak a házban az öcsémmel. A nenénk 

186 



GóRt  

3zrN  LbrsrÁLL.d,  

K1FU76  

N  

N 

h  

uoV/IR `KR't j 
 

TCLC'KR/1 32  

ó ~~Q m  

I. sz. rajz  
Telekraj z  

187  



.1'1. '82; ra 
Lakđépillet alap- és .  homlokzati rajza 

188 



öröksége az anyánk részi vót." Ebben a családban tehát már a leánytestvér 
is örökölt földet, mégpedig az anyai részt. Az adatközl ő  tehát még apja (a 
családfő) életében kivált a családból. Elég ritka volt az ilyen, de Harasztiban 
emlékeznek néhány esetre. Ez általában akkor következett be, amikor vala-
melyik családtag önállóan jobban tudott érvényesülni, vagy többre becsülte 
a munkáját, mint a zadrugán belül értékelték. Ilyenkor feleségével együtt 
kivált, és vitte, amit megegyezéssel neki adtak, ami „ráhajlott." 

Ilyen házközösségben él ő  család nincs már ezekben a falvakban, de 
néhány évtizeddel ezelőtt még volt. Emléke még élénken él az id ősebb gene-
rációk tudatában. Ma már minden kiscsaládnak külön háza van, és legfeljebb 
az öregek emlegetik, hogy mit hoztak magukkal az ősi fészekből.'5) 

Cseh István 

III. sz  rajz 

Boronafalas hálókamrák méretei 

15) Adatközlők: 
Antal Peti János (1917) Haraszti, 
Dezső  Illés (1911) Kórógy, 
Dezső  Illésné (1918) Kórógy, 
Ferencz Éva (1911) Haraszti, 
Illés Pikó Pál (1912) Haraszti, 
Siklósi Jankó István (1890) Haraszti, 
Sipos Mihály ref. lelkész (1913) Kórógy 
Tóbi Istvánné (1904) Szentlászló, 
Vacsora Julianna (1915) Kórógy, 
Marcsi Dávid (kb. 45 é.) Haraszti. 
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6. HALOTTI SZOKÁSOK ZENTÁN 

A túlvilági élet reménye minden népnél különös szokásokkal és hiedel-
mekkel veszi körül a halált. Ezeket a szokásokat és hiedelmeket részben a 
félelem, részben pedig a kegyelet teremtette meg. A halottas szokásokkal, 
a különleges hiedelmekkel, haláljóslásokkal Zentán (Zenta környékén) is 
találkozunk és mindmáig fennmaradtak olyan cselekvések is, melyeknek célja 
elriasztani, távoltartani a halált. 

HALÁLJÓSLÁS 

A családbeliek, távolabbi hozzátartozók, közeli ismer ősök halálának 
sok előjele van; vannak tiltott és megszabott cselekvések, melyek elkövétése 
vagy el nem követése a hozzátartozók, ismer ősök halálát okozná. 

Ha a halott arca elváltozik, abból különféle következtetések *vonhatók 
le. Ha fiatal, „szép" a halott arca, akkor fiatal követi, ha öreg, megesett, 
akkor öreg megy utána. . 

Ha azt álmodjuk, hogy kiesett a fogunk, halott lesz a háznál. Ha fájt 
közeli hozzátartozónk hal meg, ha nem fájt, távoli. 

Piros virágokkal sem jó álmodni, halált jelent, ha sok a virág, közeli 
hozzátartozónkat veszítjük el. 

Ha a kisgyermek nagyon életrevaló, okos, arról megjósolják, hogy nem 
neveli fel az édesanyja. 

A halottat nem szabad kutyának vagy macskának átugornia, mert vissza-
jön valakiért; ezért, ha haldokló van a háznál, kizavarják a szobából az állatokat. 

Ha a faluban (a városban) este megjelenik egy egyszem ű  kutya (,,isten 
kutyája"), nem szabad bántani, mert aki bántja, menten a halál fia lesz. Gyu-
fát kell gyújtani, azzal elriaszthatjuk. 

Ha a lakodalmas menet halottas kocsival találkozik, a v őlegény vagy a 
menyasszony meghal.. Hogy a halál ne lássa meg őket, gyorsan letakarják 
mindkettőjüket, amíg a menet elvonul. 

A hosszadalmas kutyavonítás is halált jelent. 
- Ha a kutya gödröt kapar halott lesz a háznál. 

A lucapogácsába tollat szúinak, akié elég, az meghal. 
Ha az égen egy csillag leszalad, meghal valaki. 
Ha tizenhárman ülnek az asztalnál, akkor a társaságból egy hamarosan 

meghal. 
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S. 

A halott elhunyása után néhány napig nem szabad meszelni, mert „ki-
meszelnek" valakit a házból, de 7-8 napón belül ajánlatos kimosni és kime-
szelni, mert különben a halott visszajön, nem pihen. 

A halottas háznál nem szabad a szemetet kivinni, mert „kisöpörnek" 
valakit, csak a koporsó alá húzni, s temetéskor a halálkocsi után dobni. 

Söprögetéskor nem jó a szemetet a küszöbön átsöpörni, mert „kisö-
pörjük" legkedvesebb hozzátartozónkat. 

A halottnál nem szabad tükörbe nézni, mert a halott eljön, értünk. A 
tükröt ezért fekete anyaggal kell letakarni. 

A halott, sírjáról nem szabad semmit elvinni, mert a halott lelke eljön 
érte, és nyugtalanít bennünket. 

A baglyot el kell zavarni a ház el ől, mert valakinek a halálát jelzi. 
Ha az ajtó magától kinyílik valaki után, az illet ő  meghal. 

Ha a tükör magától leesik, áz abláküveg váratlanul magától megreped, 
a .váza kettétörik, szokatlan csattanás hallatszik a szobában, az ajtó kivágódik, 
halott lesz a háznál. 

A HALDOKLÁS ÉS A HALÁL 

Ha a .beteg állapota válságosra fordul, szentelt vízr ől, szentelt gyertyáról 
gondoskodnak, valaki elszalad a papért, aki feladja az utolsó kenetet. Ezalatt 
az asztalt fehér terít ővel takarják le, a gyertyát meggyújtják, keresztet helyez-
nek az asztal közepére, valamint egy kis pohárba szentelt vizet, egy tányér-
kában sót és egy kis vattát. 

Ha a halott nehezen halódik a tyúktollas párnán, kicserélik lúdtollassal, 
így könnyebben meghal. 

Ha a haláltusa hosszú, „megkerítik" a haldoklót a szentelt gyertyával, 
a füstjét ráfújják, és közben szentelt vizzel hintik. Állandóan imádkozzák a 
„fájdalmas olvasót." Ha a rossz lelket nem sikerül így el űzni, akkor a „halódót" 
leteszik a földre; van amikor ő  maga „kéredzkedik" le, mert ott könnyebben 
meghal. Néha kinyitják az ablakot is, hogy a lelke elszállhasson. Egyesek 
fehér lepedőt borítanak a haldoklóra, hogy ne lássa a hozzátartozóit, így nem 
olyan nehéz neki a válás. 

A haldoklót nem szabad sajnálni; mert akkor tovább halódik, hangosan 
sem szabad sírni, mert visszasírjuk. 

Igyekeznek megfigyelni az utólsó rendelkezéseit, mert a közhit szerint, 
ha később nem. teljesítik az utolsó kívánságát, nem hagy majd nyugtot a 
házbelieknek, folyton hazajár. 

Ha a halál bekövetkezik, azonnal megállítják az órát, letakarják a tükröt,. 
egy tiszta fehér zsebkend ővel lefogják a halott. szemét (régebben krajcárral 
fogták le). A zsebkendőt vagy a pénzt a halott zsebébe teszik, egyes helyeken 
'a koldusnak adják. Ezután következik a halott lemosása. Ezt rendszerint az 
énekes asszony (a sirató asszony) végzi. A lemosás szappannal és langyos 
vízzel történik. A halottmosó vizet a bodzafa tövébe, kert sarkába, fal tövébe 
a csurgásba öntik. Néhol még arra is ügyelnek, hogy naplemente irányába 
öntsék. A hiedelem szerint, ha kelet felé öntik, a halott is „felkel". 
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A szappant, amivel a halottat mosták, elajándékozzák a koldusnak, néhol 
azonban feldugják az eresz alá, vagy a padláson a gerendára teszik és gyógyító 
eszközül használják. Ha a kisgyermeknek szúrása van, ezt kötik rá. Ett ől 
elmúlik a szúrás. A lemosás után viaszt csöppentenek a halott csuklójára, 
hogy megbizonyosodjanak . arról, valóban meghalt-e, nem tetszhalott-e. Ha 
a viasz nyomán megpirosodik, akkor még él, ha nem pirosodik meg, akkor már 
nem él, tehát le lehet tenni a földre. A földre fehér leped őt terítenek, és ráfek-
tetik a halottat; mások a kukoricahordáskor` használt deszkákra helyezik, 
lábával az ajtó felé. Állát felkötik, térdeit összekötik, lábát kinyújtják, hogy 
úgy merevedjen meg. A letevés el őtt természetesen felöltöztetik, a férfit 
megborotválják. A fiatalt és a kisgyermeket nem teszik le a földre, hanem az 
asztalra.  

A HALOTT ÖLTÖZTETÉSE ~ 

Az idősebbek rendszerint el őre elkészítik a ruhákat, melyekben elte-
metik őket. A legtöbb helyen a menyasszonyi ruhát őrizgetik e célra (az id ő-
sebbek annak idején rózsás kötényben és ruhában esküdtek). Fejükön a 
jegykendőjük. A fiatalabbak fejét\  fehér kendővel kötik be; ha a halott n ő  
nem volt férjnél, menyasszonyi koszorú kerül a fejére. (Err ől részletesebben 
A halott lakodalma című  részben lesz szó.) Ha a jegykend ő  nincs meg, akkor 
az idősebb személy fejét fekete kend ővél kötik be. Harisnyát és cipőt húznak 
a halott lábára. Fels őhegyen külön erre a célra varrott fekete posztócip őt 
használnak és fehér harisnyát. Zentán régebben fehér papírcip őt varrtak, 
hogy a másvilágon gyorsabban haladjon. Papucsot nem szívesen húznak a 
halott lábára, mert az leesik, vagy a sarkába, lépnek, ha megy a búcsúra, 
ugyanis hiszik, hogy a túlvilágon folytatódik az élet. A halott kötényét, haris-
nyáját, stb. meg kell kötni, ellenkez ő  esetben visszatér majd, és panaszkodik 
a hozzátartozóknak, hogy lemarad a búcsúról, mert a harisnyáját kell igazgatnia. 

Amíg az énekesasszony (vagy id ősebb szomszédasszony) elkészíti a 
halottat a „nagy útra", a hozzátartozók a hivatalos dolgokat intézik, beje-
lentik az orvosnál, a „halottkém"-nél, megrendelik a koporsót, a koszorúkat, 
megbeszélik a temetést. Tudatják a kántorral a búcsúztatáshoz szükséges 
adatokat. Nagyon körültekintőnek kell lennie annak, aki a megbeszéléseket 
végzi, mert ha valaki kimarad á búcsúztatásból, nagy harag származik bel őle. 

A KOPORSÓBATÉTEL, A KOPORSÓBA TETT 
TÁRGYAK ÉS A VIRRASZTÁS 

Ha a koporsó megérkezik, következik a halott felravatalozása. A kopor-
sóba általában forgácsot tesznek, de vannak, akik a halott feje és dereka alá 
is lúdtollas párnát helyeznek: „ne törje szegényt". A halott két kezét a mellén 
összefogják, olvasót és imakönyvet adnak a kezébe és egy vasalt, összehajto-
gatott zsebkendőt. A férfiak fejére nem teszik fel a kalapot, hanem a feje 
mellé helyezik, s a koporsó leszögezésekor a hóna alá gyűrik. A halott mellé 
különféle tárgyakat helyeznek a koporsóba : kedvenc tárgyait, kisgyermeknél 
a játékait, idősnél a pipát, szemüveget, botját, megtömik zsebeit dohánnyal, 
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„hogy legyen`az útra elegend ő”, a belső  zsebbe egy kis üveg pálinkát dugnak, 
de csak ha szerette. Egy adatközl ő  szerint sonkát is tesznek a koporsóba, 
sőt néhol kenyeret is. Tehát a halottnak testi-lelki szükségletér ől gondoskod-
nak, mert ezek nélkül lehetetlen a túlvilágon való boldogulása. 

A ruhákat, melyekkel a halott állát felkötötték, s amelyekkel mosták, 
törölték, a koporsóba helyezik és őrzik, ugyanis ezeket nagyon értékelik. 
Mágikus erőt tulajdonítanak ezeknek, s ha a siratóasszony nem ügyel eléggé, 
kilopják a koporsóból, márpedig ez a halott megrövidítését jelenti; ez mind 
az övé, nem szabad t őle elvenni. 

Kanász Franci fels őhegyi énekesasszony elmondta, hogy nagyon sok-
szor könyörögnek neki, lopja el azt a ruhát, mellyel a halott állát kötötték fel. 
Nem akarta elmóndani, hogy miért, csak annyit jegyzett meg, hogy legtöbb-
ször lányos anyák kérik t őle, fűt-fát igérve érte. 

Általában elterjedt hiedelem, hogy a halott koporsójából kilopott tár-
gyak (fésű, szappan, ruhadarab) nagyon jó gyógyító eszközök a részegség 
ellen. Kecskés Ilka szerint, ha a részeges férfi pálinkájába áztatják, leszokik 
az ivásról. Sokszor elegend ő  csak megérinteni a részeges férj száját azzal 
a ruhával, mellyel a halottat törölték. Nagyon becses az a kötél is, melyre 
valaki felakasztotta magát. Ezt rendszerint feldarabolják, és ereklyeként 
őrzik. Nem fogja a törvény, aki ezt magánál hordja. , 

Amikor a halottat felravatalozták, az énekesasszony a következ ő  éneket 
énekli. 

„Készen van a nyughel, melre régen vártál, 
Szenvedéseidben, melre régen vágytál, 
Készen a koporsó, nyughelet ád néked, 
Itt ért véget minden földi szenvedésed. 
Fájdalmak nyilai a testedre szálltak, 
Életed napjai keser űkké váltak. 
Most kitárta kezét az égnek orvosa, 
És szenvedésedet már meggyógyította. 
Hozzátartozói ne sirjatok érte, 
Eresszétek békén csendes nyughelére, 
Ha egyszer föl tudna még rebégni nyelve, 
Gyarló életéről csak panaszt emelne." 

(Vas Julis zentai énekesasszony közlése) 

Az énekesasszony állandóan a halottal van, külön asztalt helyeznek 
el a számára, melyre fehér abroszt terítenek, feszületet tesznek rá és egy 
gyertyát. A halottat régebben nem hagyták magára, egész éjjel virrasztot-
ták, újabban csak 10-11 óráig virrasztják, akkor letakarják, a gyertyákat 
egy kivételével eloltják, a halottra rázárják az ajtót, mert hiszik, hogy az 
első  éjjel mindig hazajön. Sokszor erről meg is akarnak győződni. Lisztet 
helyeznek az asztalra, vagy pernyét hintenek a földre, és reggel meglátszik 
a halott ujja helye vagy a lábnyoma. De ha a tév ő  esik le a kemencéről, az 
is annak a jele, hogy hazajött a lélek. Miel őtt lefeküdnének, kereszt alakú 
nyílást vágnak a szemfedőn. 

A halottas ház ablakába Fels őhegyen még ma is gyertyát helyeznek. 
Zentán ez már nem szokás, hiszen a kapura szegezett gyász jelzi, hogy halott 
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van a háznál. A virrasztóba nem hívnak senkit, a szomszédok rokonok, 
ismerősök és a halott tisztelői hívás nélkül jönnek össze. Bejövet keresztet 
vetnek, néhol le is térdelnek, megcsókolják a ravatal el őtt elhelyezett feszüle-
tet, és szentelt vízzel meghintik a halottat, rendszerint kereszt alakot írva 
le. Megnézik a halottat, s miután megállapítják, hogy „milyen szép", vagy 
„de megöregedett", sopánkodnak: „Kár volt még érte", ha kicsiny a halott: 
„Jót tett vele az isten"! Ezután a hozzátartozókat vigasztalják, kik ilyenkor 
jajszóval hangosan sírnak. A ravatal körül székeket helyeznek el. A virrasz-
tás alatt állandóan imádkoznak, énekelnek, esetleg a halottal kapcsolatos 
élményeiket mesélik, vagy az elhunyt betegségét,- halálát. Közben kézr ől 
-kézre jár a pálinkás üveg. Poharat nem adnak, mindenki az üvegb ől iszik, 
majd „pusztakaláccsal" kínálják az egybegy űlteket. A pálinkát és a kalácsot 
nem illik visszautasítani, legalább egy kortyot, egy falatot el kell fogadni a 
halott lelkéért. 

Az énekesasszony előimádkozik és énekel. Ha az éneket a többiek is 
ismerik, vele énekelnek. Van néhány ének, melyet különösképpen szeretnek 
a zentaiak és a fels őhégyiek, s így ezeket csaknem minden halottnál el kell 
énekelnie az énekes asszonynak. Ilyen kedvelt virrasztó énekek az alábbiak. . 

I 

Van egy gyönyörű  kert, gyémánt az ajtaja, 
Égi rózsát terem, soha sincs bezárva, 
Nincs ajtaján lakat, könnyen beléphetsz,. 
Tiszta a szíved, te is rózsa lehetsz. 

■ 

II 

Drága kövekel van az körülkerítve, 
Aranykönnycsepp . ragyog ninden szegletében, 
Közepén tündöklik Mária trónusa, 
Melben ragyogva ül a Kert királnéja. 

III 

A ragyogó kertben háromszín ű  rózsa, 
Öt fehér, öt piros, meg arany sárga, 
Nem hervasztja azt el a forró napsugár, 
Mindegyik rózsának illata égben jár. 

(Vas Julis néni közlése alapján) 

A HÁROM, ÁRVA 

I 

Oh, mennyország fénylő, tündöklő  csillaga, 
Hallgasd meg, mint könyörög az özvegy és árva. 
Mert aki szánja, hogyha sír az árva, 
Oh, szűz anyám, mi van a számunkra megírva. 
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II 

Eredj fiam, hisz vannak gazdag rokonaink, 
Mondd el, hogy éheznek, kisebb testvéreid. 
Hogy én beteg vagyok, .arról is szóljatok, 
Hátha megesik a szíve rajtatok. 

III 

Megy az árva reszketve, sohsem tett még ilyet, 
Hogyne indítana meg bármilyen kőszívet, 
Két kisebb testvére, ott megyen mellette, 
Mindhárom árvának tele van könnyel a szeme. 

IV 

A három árva odaér a gazdag rokon elé, 
Oh; adjál kenyeret, mert meghalnak éhen. 
Két kisebb testvérim már nem birnak menni, - 
Édesanyánk beteg, nem bir már fölkelni. 

V 

A dúsgazdag rokon mikor meglátta őket, 
Iszonyú haraggal zavarta el őket, 
Nem adok kenyeret, menjetek el innen, 
A kőszívű  ember elzavarta őket. 

VI 

Egy utca szegletnél a legkisebb gyermek 
Zokogva így kiált fel: „Én tovább nem megyek. 
Nem megyek, nem tudok, már tovább nem birok, 
Jó emberek egy falat kenyeret adjatok"! 

VII 

Nincsen aki meghallja az árva panaszát, 
így érik az árvák a szomorú tanyát, 
A szomorú tanyát, a nagybeteg anyát, 
Aki már meg sem értheti gyermeke panaszát. 

VIII 

Alkony borult a tájra, sötét lett az éjjel, 
A szomorú kis házba világ nem özönlött be. 
Oh, mely mit látni ott, négy halovány halott, 
Három árva anyjával egy ágyban nyugodott. 
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IX 

Mosolyog az ajka, mert a kegyes ,  Szűz anya 
Megkönyörült rajta. 
A bús éjszakában leszállott hozzájuk, 
Lelküket felvitte a fényes mennyországba. 

(Kanász Franci felsőhegyi énekesasszony közlése) 

Oh, jaj milyen gyászgyülekezet ez, 
Sírás és zokogás tölti ház belsejit. 
Itt fekszik egy kimúlt szegény özvegy anya, 
Ki az úr Jézusnak szolgálója vala. 

II 

Oh, hol vattok árvák, oh ide j őjjetek, 
Nektek keserűség járástok, keléstek, 
Oh, mert az árváknak e földön élete, 
Bajjal, keservekkel vagyon mindig tele. 

III 

Nézzétek az anyát, aki itten fekszik, 
A Jézus Krisztusnak nevében itt nyugszik. 
Ez is sok baj között itt e bús földön élt, 
Sok szomorúságot szenvedve istené. 

IV 

Özvegyek és árvák keserves éltetek, 
Mert keserű  minden falat kenyeretek, 
Neki is ürömmel összekevertetett, 
De már mennyországban megédesíttetett. 

* * * 

Tegnap volt ajkamon utoljára a hang, 
Ma már lelkemért szól a gyászos harang. 
Még tegnap itt voltam köztetek, 
Most a koporsó rejt el t őletek. 
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II 

Olanná lettem, mint megszedett sz őlő, 
Amel fölött sír az ősszi szellő . 
El kellett válnom az élett ől, 
Értem siránkozó kedveseimt ől. 

III 

De az úr szólított a bús válásra, 
Jézusom hívott, hogy menjek hozzája, 
Hogy az itt hogyott földi életért, 
Kezeivel adjon mennyei bért. 

• (Vas Julis. közlései) 

ESTI ÉNEK 

Ime lemegy a fényes nap, 
Fölkel-e még nekem holnap? 
Számadásom nem egész, 
Nem vagyok még az útra kész. 

II 

Hová leszek, ha meghalok, 
Ha bűneimmel sírba szállok. 
Mi lesz velem, ha a halál, 
Halálos vétekben talál? 

III 

Halál után nincs alkalom, 
Bűneimet megsiratnom, 
Sírok, de nem lesz irgalom, 
Ha betakar a sírhalom. 

IV 

Bocsánatot ott nem kapok, 
Bármennyire könnyet hullajtok, 
Halál a vég enyészetem 
Míg le nem jár az életem. 
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V 

Rettegek halni véletlen, 
Elindulni készületlen, 
Készülök édes istenem, 
Míg le nem jár az életem. 

(Vas Julis közlése) 

A HALOTT SIRATÁSA 

Az idősebb hozzátartozók (a halott özvegye, anyja) még ma is hangos 
szóval igyekeznek elsiratni a halottat, mind kiterítéskor, mind temetéskor. 
Aki nem siratja szépen a halottját, arról azt tartják, hogy nem is szerette 
igazán. A fiatalabbak ma már kinevetik, megmosolyogják azokat, akik egy 
bizonyos dallamra sírnak; úgy tartják, hogy szégyen így sírni. Bene Örzse 
néni (74 éves) sajnálja, hogy így megváltozott a világ. ^Ő+ még nemrégen hal-
lotta egyik rokonát a temetésen hangosan dallamosan sírni --- „Milyen szép 
volt, amikor azt mondta a halott özvegye: 

Emlékszel-e, amikor még együtt voltunk? 
Milyen boldogok voltunk. 
De most már gyászos az életem, 
mert nincs aki szeressen." 

Olajos Julianna, (aki 86 éves korában halt meg) fia halálakor siratás 
közben elmondta annak egész betegségét. Így kezdte: „Emlékszel-e, amikor 
lepedőbe csavartalak." A jelenlevők mosolyogtak, s férje a szertartás alatt 
harsány hangon rákiáltott: 

„Némán sírj!" 

Erre halotti csend lett. 

A HALOTTI TOR 

A temetés után rendezik meg a tort. A torra a rokonságot hívják meg 
valamint azokat, akik el őző  este virrasztották a halottat. „Tegyék tisztele-
tüket a torba" mondja a temet őben a hivogató. 

Amikor a sírt rendbehozzák, a rokonság és a meghívottak közösen vo-
nulnak vissza a halottas házhoz, ahol már meg van , terítve. Legtöbbször 
az udvarban terítenek, csak télen vezetik be a vendégeket a szobába. 

Egyszerűbb helyen zsákot terítenek a földre, és azokon helyezik el a 
fazekakat és lábosokat. Tányért nem adnak, még a kanalat is sokszor a meg-
hívottak hozzák magukkal. Valamikor csak bablevest, üres kalácsot és címe- 
tes, cukros kását (kölest) főztek, ina inkább birkapaprikást és bablevest. 
Érdekes, hogy Zentán a Tóparton inkább paprikás volt régebben is a vacsora, 
míg a szegényebb negyedben, a Kertekben csak kása. Az Alvégben mind a 
három: bableves, kása és paprikás is. Lengyel Örzse néni (96 éves) szerint 
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azért főznek babot meg kását 'a torban, mert ezek az ételek sok szemb ől áll-
nak, és ahányat elfogyasztanak, annyi lélek szabadul ki a tisztítót űzből. A 
magyarázat s azt igazolja, hogy a tort a halott lelkiüdvéért tartják. 

A módosabb helyeken bort is adnak a paprikás mellé, és a tor hangulata 
így nem mindig halottas házhoz ill ő . 

Ha zeneszóval temették a halottat, meghívják a zenészeket is és meg-
vendégelik őket, de a temet őből visszafelé menet soha sem muzsikálnak 
(a halottas háznál sem, kivéve, ha fiatal halt meg.). 

A legtöbb adatkozl ő  mosolyogva mesélt a régi halotti torokról: „Alig 
várták a gyerekek, hogy elvigyék a halottat. Szaladtak haza kanálért, és sorba 
állva várták, hogy kinyissák a nagykaput. Egymás hegyén-hátán tolakodtak 
be, hogy minél jobb helyet kapjanak." 

Ma már mind ritkábbak a torok, kását nem főznek, csak bablevest, 
paprikást. Tresnyevácon tyúkot és libát vágnak. Itt a megterített asztalt 
körültérdelik és hangosan mondják az asztali áldást, majd egyházi énekeket 
énekelnek. Azután megszentelik az ételt és leülnek. Senkinek sem szabad 
elhagynia az asztalt, míg be nem fejezik mindannyian az evést, nehogy nyug-
talanítsák a halott síri, jövendő  álmát. A vacsorát imaszertartással fejezik 
be. A morzsát és a maradékot gödörbe ássák, hogy a „földalatti" élete fo-
lyamán - a halott rátaláljon és ne éhezzen. 

Zentán és Fels őhegyen a temetőből visszatérve kezet mosnak és egy 
közös törölközőben megtörlik a kezüket. A lavórt a koporsó helyére teszik. 
A hazzátartozók az arcukat is megmossák. A cigányok már a legels ő  kútnál 
megmosdanak. 

A megterített asztalon égő  gyertya van -- az, amely a halott fejénél 
égett —, mellette feszület és a legközelebbi helyet kihagyják, az a halott 
helye. Tányért is tesznek (ev őeszközt ritkán), és mindenb ől szednek: Ezt 
az ételt kés őbb elássák, Felsőhegyen pedig az énekes asszony viszi haza. 
Ugyanitt régen. a halottnak szedett ételb ől mindenki vett egy kicsit, néha 
még pénzt is adtak a vendégeknek, amikor eltávoztak. 

Zentán néhol ma már csak sót és kenyeret tesznek a halott tányérjára. 
Bűn Péter 73 éves tanyai lakos szerint mindig féltek attól, hogy a ha-

lott lelke visszajár, ezért mindent elkövettek, hogy ezt megakadályozzák. 
A halottat jelképesen elfogyasztották. Birkát vágtak, ez a koporsót jelképezte, 
azután halat ettek, mert a hal teste is hideg, mint a halotté, ezután sz őlőt 
fogyasztottak (ősszel mindig hagytak erre a célra.) A sz őlő  a halott szemé-
nek volt a jelképe. Még mondták is: „Most esszük a halott szemit." Ezután 
borozgatni kezdtek. Ilyen magyarázattal és hasonló szokással máshol nem 
találkoztunk. 

A torban mindig imádkoznak, de elmesélik a halottal kapcsolatos él-
ményeiket is, sőt szórakoznak is. Tóth Vilmos 8. oszt. tanulónak mondta 
el egy öreg ember 'a következ ő  verset., A torban hallotta: 

A HALÁL KOPOGTATÁSA 

Esti éjszakában kopogtat a halál, 
Kérdik tőle, ki kopog, 
Én vagyok a halál. 
Nem jöttél bejelenteni, hogy jössz értem. 
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Hisz már többször jöttem érted. 
Szinte érezted, hogy fájt a fejed, 
Hátadra ültem, én voltam lovagod. 
Ettél fácánt, ittál tokajit, 
Lassan megkocogtattam i fogóid. 
Most már nincs más hátra, 
Öltözz fel szépen és gyere! 

Nincs olyan tor, melyben ne énekelnék az „Adj uram örök nyugodalmat 
neki" kezdetű  éneket. 

A HALOTTAS LAKODALOM 

Fiatal leány vagy legény halálakor gyakran halljuk: „Fiatal volt, élhe-
tett volna még!" vagy „Virágjában halt meg". Mindkét mondatból kicseng 
az az elégedetlenség, amelyet az emberek éreznek ilyen esetekben. Sajnál-
ják az elhunytat, aki nem érhette el élete kiteljesedését a házasságban, utó-
daiban. Ennek a nagy vesztességnek a kárpótlását látjuk megnyilvánulni 
a halottas lakodalmakban. A halottas lakodalmak szokásai a legrégibb id ők-
től máig nagy változáson mentek keresztül, úgyhogy ma már csak az egészen 
leegyszerűsített formájukkal találkozunk. 

Szokásemlékeink több esetben látszatházasságot állítanak elénk: tény-
leges menyasszonyt illetve vőlegényt, s a szertartásuk is sok ponton egyezik 
a lakodaloméval. A fiatal leányt vagy legényt búcsúztató versek legtöbb 
esetben utalnak a lakodalomra, azonban ezekben egyházi hatás következtében 
az égi mennyegző  jut kifejezésre. Megtaláljuk bennük a valóságos lakoda-
lom szereplőit: a halott menyasszonynak Jézus a v őlegénye, a halott vő-
legénynek jegyesei a mennyei szüzek, haranggal hirdetik ki stb. A búcsúzó 
versekben ez így hangzik: 

Ki az úr Jézusnál van már elgy űrűzve, 
Mennyei mátkává végképp eljegyezve, 
Harangok hangjátul ki is van hirdetve, 

Menyasszony vagy, koszorút fejedre, 
Menyasszonyi ágyad már fölvetve. 
Angyalokból áll a te násznéped 
Jézus Krisztus lett a vőlegényed 
Igaž szűz jegyese az Istennek fia, 
Az örömök anyja boldog szűz Mária, 
Angyalok zengése már az ő  zenéje. 

Zentán és Fels őhegyen a fiatalok temetése különbözik az öregekét ől. 
Ha fiatal leány vagy fiú (10 évnél idősebb) a halott, halottas lakodalmat csi-
nálnak neki. 

A halottas lakodalom a halott menyasszony vagy v őlegény öltözteté-
sével kezdődik. Ha leány a halott, fehér ruhába öltöztetik, a fejére koszorút 
és fátyolt tesznek. A lábára fehér harisnyát húznak, amelyet feltétlenül meg-
erősítelek (megkötnek), nehogy a halott visszajárjon. 
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Felsőhegyen egy Zentán nem ismert szokásról hallottunk. A mennyasz-
szonyi ruha fölé fehér kötényt kötnek, amelybe majd a menyaszony az égi 
úton virágot szed a sz űz Máriának. Érdekes megjegyezni, hogy a halott 
lábára cipőt is húznak, tehát teljesen felöltöztetik. 

Ennyivel azonban nem elégszenek meg a halott , hozzátartozói. Azt 
akarják, hogy a halott szép legyen, ezért a száját kipirosítják, a haját kiondo-
lálják, az arcát pedig „kifehérítik". Utolsó símításként a halott kezébe fe-
hér zsebkendőt adnak. Az így felöltöztetett halottat koporsóba teszik. A 
fejéhez helyezik az ún. koronát. Ez mirtuszból készül, koronaalakú, a te-
tején kereszt van, a két oldalán pedig szalag lóg le (fehér). 

Ha legény a halott, arra bármilyen szín ű, lehetőleg sötét ünneplő  ru-
hát adnak. A halott vőlegényi jelképe a mellére és kalapjára tűzött mirtusz. A 
legény kalapja a koporsó lezártáig á fejénél van 'elhelyezve a koronával együtt. 
A koporsó leszegezése el őtt a kalapját a jobb vagy bal vállára helyezik. 

A halott felöltöztetését ől a temetésig körülbelül egy nap telik el. Ez 
alatt ott találjuk a halott mellett az énekes asszonyt. (Zentán nem igen ne-
vezik sirató asszonyoknak.) Ő  végzi a halott körüli teendők egy részét, de 
legfontosabb feladata az összegy űlt virrasztókkal imádkozni és énekelni. 
Az egyik ilyen énekes asszony közlése szerint (Andruskó Klára, 78 éves) 
vannak olyan családok, ahol a halott hozzátartozóinak kívánságára nemcsak 
imákat és vallásos énekeket mondanak, hanem másféléket is. Ó maga sem 
tudja, ezek milyen eredet űek: Amint majd az alábbiakban látjuk, ezek sem 
mentesek teljesen a vallási színezett ől. 

I 

Kié e gyász fedél? Ó azt kérdezétek. 
Kié a mennyegző ? amelre jöttetek. 
Kicsoda a halott, mért vérzik szivetek? 
Megmondom tinéktek, csak figyelmezzetek. 

II 

Itt egy szép menyasszony (vőlegény) huszadik évében, 
Ifjú életének legszebb'fejlésében. 
Koszorúzott fővel hervasztott . reményében, 
Deszka koporsója sötét üregében. 

III 

Apja, édesanyja, testvérjei sírnak, 
Mennyegző  vendégi szomorún állanak. 
Kislány barátnéi könnyeket hullatnak. 
Barátnéjuktul mert mostan már elválnak. 

IV 

Ki az úr Jézusnál van már elgyűrűzve, 
Mennyei mátkává végképp eljegyezve. 
Harangok hangjátul ki is van hirdetve, 
Szentséges atyának oltalmába véve. 
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V' 

Igaz szűz jegyese az Istennek fia, 
Az örömök anyja boldog szűz Mária. 
Angyalok zengése már az ő  zenéje, 
Ott vigadoz ő  fönt Istennél az égbe. 

VI 

Se sírjatok, tehát szüleim, testvéreim, 
Hisz ma mennyegzőm-  van mennyben elhiggyétek, 
Azért a menyasszont (v őlegényt) bátran eresszétek 
A szent esküvőre, s búcsúját vegyétek. 

VII 

Óh atyám, hisz örömatya most te vagy. 
Mért hát szívednek bánatja olyan nagy? 
Örülj és ne zokogj, Istennek hálát adj, 
Bölcs végzése ellen panaszra ne fakadj. 

VIII 

Örömanya te vagy, te h ű  gondviselő . 
És szerető  dajkám ne sírjál érettem. 
Elmegyek már tőled szívemből óhajtván, 
Hintse áldását rám, mennyei szent atyám. 

Egy másik ilyen ének: 

I 

Menyasszony vagy, koszorút fejedre, 
Menyasszonyi ágyad már fölvetve. 
Angyalokból áll a te násznéped, 
Jézus Krisztus lett a vőlegényed. 

II 

Menyasszonyi koszorúdnak gyöngye, 
Szülőidnek reá hulló könnye, 
És a lakodalmi zene hangja, 
Apád, anyád zokogó jajszava. 

(Vas Julis, 81 éves közlése) 

Szintén menyasszonynak énekekék a következ ő  éneket: 
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I 

Szomorú mennyegző  menyasszonya lettem. 
Testem kiterítve a forgács vánkosra. 
Megszűnt szenvedésem emésztő  nagy kínja, 
Lelkemet az Isten föl az égbe hívja. 
Ne sírjatok jó szül ők, mert ennél szebb mennyegz őt 
Nem láttatok. 

II 

Föltették a szűzkoszorút a menyasszonynak 
Nagy szomorúságot okoz ennek a háznak. 
Ne 'sírjatok jó szül ők, mert ennél szebb mennyegzőt 
Nem láttatok, hát áldjátok érte a teremt őt. 

III 

Mert én a Jézusnak vagyok sz űzmenyasszonya, 
Máriának, szűz anyának, kedves leánya. 
Mennyországnak kertjében, mennyei zöld mez őben, 
Rózsakoszorúkat kötök egek fényében. 

(Felsőhegy, Tóth Mári, 75 éves közlése) 

Vas Julis közlése az alábbi ének is : 

I 

Én is vőlegény (menyasszony) vagyok 
Már indulni akarok. 
Most jöjjön a nász népe, 
Szomorú mennyegzőmre. 

II 

Én is szép rózsá voltam, 
Amíg életben voltam. 
De már most elhervadtam, 
Gyászkoporsóba szálltam. 

III 

A szülőim kertjében 
Dózsa voltam éltemben. 
De már többet nem nyílok, 
Mert a halál leszakított. 
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IV 

Szép fiatal koromba 
Akadtam hálójában. 
Nem hágy tovább itt élni, 
Már nekem el kell menni. 

V 

De én eztet nem bánom, 
E világot itt hagyom, 
Mert a, Jézus engemet 
Mennyországba bevezet. 

VI 

Szép virágszál koromba, 
Leszállok gyász síromba 
Szüleim örvendjetek, 
Mennyben vőlegény (menyasszony) leszek. 

VII 

Ezt Jézus így akarta, 
Hogy ma lelkem szólíja, 
Magához a mennyekbe, 
Angyalok seregébe. 

VIII 

Édesatyám szerettél, 
Értem ne keseregjél, 
Bús szívvel ma ne legyél 
Hanem inkább örvendjél. 

IX 

Jézus színe elébe 
Vőlegénye (menyasszonya) ma megyen, 
Az angyalok beviszik, 
Mennyei karba teszik. 

X 

Most szülőim tőletek, 
Már én végbúcsút veszek, 
Nem köll már a neveléstek, 
Köszönöm szívességtek. 
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XI 

Engem ne sirassatok, 
Mert jó helre jutaltok. 
Mert ott is a tietek, 
Jézusnál is az leszek. 

XII 

De még egy a kérésem, 
Akik visznek azt kérem, 
Testemet fölvegyétek, 
Gyászsíromig vigyétek. 

XIII 

Ottan földbe tegyétek, 
Itéletig ott leszek, 
A lelkem a Jézussal 
Vigad már az angyalokkal. 

XIV 

Ott a szent angyalokkal, 
A mennyei karokkal, 
Én is eztet kiáltom, 
Jézusomat ha látom. 

XV 

Szent, szent a nagy Isten, 
A maga dicsőségében, 
Áldja nyelvem örökké, 
Mindörökkön örökké. 

XVI 

Erre jó hallgassatok, 
Amit én néktek mondok, 
Szentül éljetek itten, 
Úgy mehettek a mennyben. 

XVII 

Ez végbúcsúm tőletek, 
Már én mostan elmegyek. 
Azért imádkozzatok, 
Ti is mennybe jussatok. 

(Vas Julis, 8.1 éves közlése) 
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Erről az énekről érdemes megjegyezni, hogy a hétfalusi csángók is ez-
zel búcsúztatják fiatal halottjukat. (Vö. Szendrey Ákos: A halott lakodalma. 
Ethnographia, 1941. 44-52). A két szöveg között azonban van némi kölönb-
ség. Náluk hiányzik az itt közölt ének 6., 7., 10., 11. versszaka, tehát az övéké 
13. szakaszból áll. 

Végezetül íme még egy halottas lakodalmi búcsúztató: 

I 

Jelen van a násznép, várja a mennyegz őt, 
Mert az harang szóra, halál az hirdet őt, 
Il szép vőlegénynek tiszteletet adni, 
Diszes mennyegzőre őtet elkí?érni. 

II 

Készen is vagyok már, gyászos v őlegénytek, 
Örökre bezárva' vagyok előttetek. 
Remélem, hogy tovább élek közöttetek, 
Majd egy boldog párral én is örvendezek. 

III 

De mi történt velem, másképp lett menyegz őm, 
Jegyesem a halál, harang az hirdet őm. 
Amidőn betöltém a 20 esztend őt, 
Jegygyűrűmet hozta angyalom én őrzőm. 

IV 

Most tehát készen van a gyászlakodalom, 
Csak testvérimnek keser ű  siralom. 
Azért jőjj édesim ide végbúcsúmra, 
Gyászfátyolt köss vérem .az én keresztfámra. 

V 

Induljatok velem, itt a váló óra, 
Lobogjatok zászlók, megyünk vigalomra. 
Ha kérdik, kit visznek esküvő  napjára, 
Ki megyen most itten gyászlakodalmára. 

(Bár itt az ének befejezetlen, a közl ő  váltig erősíti, hogy csak eddig van, 
eddig énekelték.) 

(Vas Julis közlése) 
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A halottas lakodalom további részé maga a temetés. A koporsó lezárása 
előtt a koronát elveszik a halott fejét ől és párnára helyezik. A párna lehet 
fehér, fekete és bordó színű . Ha a halott leánynak komoly udvarlója vagy 
vőlegénye volt, akkor a párnát az veszi meg és tartja magánál a temetés után 
is. Más esetekben a szül ők vásárolják, sőt a temetkezési vállalat is szokott 
kölcsönözni. 

Itt ismét meg kell említeni, hogy Fels őhegyen a koronát nem párnán, 
hanem tálcán (papír) vagy tányéron viszik. 

Egyes közlők szerint Zentán is szokás volt tányéron vinni a koronát. 
A korona alá, bármin viszik is, fehér, leginkább hímzett zsebkend őt 

helyeznek. A korona alatt elhelyezett kend őt a koronát vivő  leány vagy le-
gény kapja meg a temetés után. 

Ha leány a halott, a koronát legény viszi (ha pedig a halott menyasszony 
volt, akkor a vőlegénye), míg a koronán elhelyezett két fehér szalagot a leány 
legközelebbi barátn ői viszik. 

Ha legény a halott, akkor leány viszi a koronát, a két oldalt lógó szalagot 
pedig a legény legközelebbi barátai. 

Kecskés Ilona 73 éves közl ő  szerint, ha menyasszonynak meghalt a 
vőlegénye, az fehér ruhában vitte a koronát, csak éppen a fátyolt nem tette 
fel .a fejére. 

A koronát vivők után sorakoznak fel az ún. „koszorús párok". (Leginkább 
6 pár.) A legények és leányok vállán keresztül szalagot (fehéret, kéket, nem-
zeti színűt), organdin vagy tüll anyagot vetnek át, amelyet csíp ő  felett,kötnek 
csokorra. A csokor fölé sokszor még m űvirágot is tűznek. 

Ismét meg kell említeni a felsőhegyiek eltérő  szokását. Náluk a lányok 
karjára virágot, a legényekére pedig szalagot t űznek (fehéret). 

A „koszorús párok" sok esetben virágot is visznek a kezükben, melyet 
aztán a temetőben a sírra helyeznek. 

Régen, néhányan még emlékeznek rá, a fiatal halottat a legények és 
lányok a vállukon vitték a tenlet őbe. (Erre utal a közölt ének is.) A halott-
vivők nem lehetnek rokonok, hanem idegen ismer ősei a halottnak. A század 
eleje óta azonban halottas kocsin viszik a halottat. 

A halottat kísérők a következőképpen sorakoznak fel. Ha a halott meny-
asszony volt, elől egy leány a menyasszonyi csokrot viszi. Más esetekben a 
koronát vivő  fiú vagy leány megy elől, a szalagot vivőkkel. Utánuk a „koszorús 
párok", majd a zenekar következik, és csak azután következik a halottas kocsi. 
Leggyakrabban fúvós zenekar kíséri ki a fiatal halottat. A zenészek a temet őig 
muzsikálnak, itt azután vagy bemennek, vagy a temet őkapun kívül várják a 
halott sírbaeresztését. (Hogy a zenészek  bemehetnek-e a temet őbe, az az 
egyházközség szigorúságától és a halott hozzátartozóinak vagyoni állapotától 
függött.) A halott sírbaeresztésekor a zenészek „belefújnak" a sírba, vagy pedig 
a kapunál állva játsszák el a halott nótáját. A legtöbb fiatal temetésén elmu-
zsikáltak egy dalt, melynek csak egy részére emlékszik Ősz Szabó Mária 
adatközlő  : 

Temetőbe, sírba vágyom, 
Ott fogok én megpihenni, 
Odalent már nem fáj semmi. 

14 
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Kecskés Ilona 73 éves adatközl ő  szerint a 900-as évek elején (1907-ben) 
még bementek a zenészek a temet őbe. Már ott megkezdődött a „mulatozás", 
a sír körül zeneszóra csárdást táncoltak. A halottas háznál vacsora el őtt újból 
elhúzták a menyasszony nótáját. (Erre a szokásra az Ethnographia id. cikke 
is utal.) 

A halott sírbaeresztése és a fejfa elhelyezése után a koronát a fejfára 
szegezik; A koronán levő  szalagokat behasogatják, így akadályozzák meg, 
hogy ellopják. 

Felsőhegyen a koronát nem helyezik a fejfára, hanem beviszik a templomba 
és a Mária-oltárra teszik. Ott áll egy ideig, majd az ún. Mária-lányok tulaj-
donába megy át, akik ebb ől a mirtuszból koszorút készítenek maguknak. 
Náluk szokás az is, hogy a tálcát vagy tányért, amin a koronát hozták, bele-
dobják a koporsó után a sírba. 

Térvetés után a leányok, legények és a rokonság visszamennek a halottas 
házhoz. A zenészek is visszakísérik őket, de az úton nem muzsikálnak. A 
visszaérkezőket terített asztal várja. (Az étel megegyezik a feln őtt vagy idősebb 
halotti torának ételeivel.) Miel őtt az asztalhoz ülnek, kezet mosnak. Majd 
az énekes asszony a következ ő  éneket énekli: 

I 

Az asztal meg van terítve, 
Tányér, kanál, só készítve. 
A vendégek helyet foglaltak, 
De egyet még nem találtak. 

II 

Jaj, sírnak az özvegy árvák, 
Hogy lányukat nem találják. 
A helet neki kihagyták, 
Jaj szóval őtet siratják. 

III 

Imádkozzunk ez megholté, 
Szabadulást hogy nyerhessen, 
Istennek szentjei között 
Vigadhasson örök hétig. 

IV 

Ó Mária, Jézus anyja 
Szent József dics őült atyja, 
Dicsértessék Jézus Krisztus 
Most és mindörökké. 

(Vas Julis közlése) 
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Ez az ének azt bizonyítja, hogy az asztalnál kihagyták a halott meny-
asszony vagy vőlegény helyét, a tányérjára pedig sót és kenyeret készítettek. 

Vacsora után a fiatalok csárdást táncolnak. A koronát viv ő  legény azzal 
a két lánnyal táncol, akik a koronán elhelyezett  szalagot vitték. Ugyanígy 
a legény temetésén a koronát vivő  leány a szalagot viv ő  legénnyel táncol. 

Mulatozás közben kimaradnak a valóságos lakodalom szokásai: a hangos 
„kurjongatás" és a víg . nótázás. Ebből is látszik, hogy itt a halottnak való 
tiszteletmegadás a cél. 

Zenta környékén (Kanizsán, Martonoson) a még rendesen megtartott 
halottas lakodalmakban énekelték a Kánai mennyegz ő  c. dalt. Zentán is 
kutattunk utána, s hogy itt is ismerték (bár az egész szöveget nem találtuk 
meg), annak bizonyítékai a következ ő  töredékek : 

Az igaz Messiás már eljött, 
Sokféle csodát értünk tett. 
A vizet is borrá tette, 
A násznépet megvendégelte 
A kánai mennyegz őbe. 

Kánon mennyegzőbe 
Dávid elkezd muzsikálni, 
Jézus elkezd táncolni, 
Úgy megforgatta Magdolnát, 
Mind szétszórta a haját, 
Kánon mennyegzőbe. 

Kármel menyegzőbe 
Dávid elkezd muzsikálni, 
Jézus elkezdett táncolni. 
Úgy megforgatta Magdolnát, 
Mind szétszóratta a haját, 
Kármel mennyegz őbe. 

(Juhász Erzsébet adatközl ő) 

Andruskó Klára csak ennyire és így emlékszik: 

Úgy megtáncoltatta Annát. 
Mind szétszórta kontyocskáját, 
Kánán mennyegzőbe. 

Elment a Szűz Mária haza, 
Elment a szent fia utána. 
Menjünk mi is hát utána, 
Ott vigadjunk mennyországba, 
Örök boldogságba. 

A halottas lakodalom vacsora utáni tánca, mulatozása nem nyúlt bele 
a késő  éjszakákba. Eljártak egy-két csárdást, ezzel megtették a halott iránti 
kötelességüket és elmentek haza. 
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Az utóbbi időben a halottas lakodalmak csak annyiban maradtak meg, 
hogy a koronát viszik a temet őbe, a „koszorús párok" kikísérik a halottat, 
de az otthoni mulatozás kiveszett a szokásból. 

HIEDELMEK ÉS EGYÉB SZOKÁSOK 

Míg a koporsó nincs lezárva, nem szabad az ablakot kinyitni. 
- Mikor a halottat kivitték, az ablakot azonnal kinyitják, a házat kisöprik, 

a szemetet (a vizet) a koporsó után dobják, hogy ne legyen újabb halott a 
házban. 

A halott elvivése után a székeket, melyen a koporsó volt, felfordítják. 
A sírbatevéskor göröngyöt dobnak a koporsóra, nehogy a halottal ál-

modjanak. 
Ha a harisnyán temetéskor, temet őben felszalad a szem, elteszik emlékbe. 
A halott holmiját elajándékozzák, mert félnek, hogy a szelleme megjelenik 

és követelni fogja. 
Ha félünk a halottaktól, minden egyes temetéskor meg kell fogni a 

halott lábát vagy az ágyára kell ülni. 
A jussba kapott ruhanem űt és holmit nagy becsben kell tartani. 
A halottak hetében nem jó mosni és meszelni. 
Halottal álmodni esőt jelent. 
Ha az anya szülésben meghal, meg kell szoptatni a csecsem őt a halott 

anya tejével, akkor a kicsi is meghal. Azt tartják, hogy az a gyermek, ki anyja 
halálát okozta, úgyis szerencsétlen lesz. 

A halottas háznál nem jó tüzet gyújtani míg a halottat ki nem viszik a 
temetőbe, mert hazajár a lelke. A kalácsot és a vacsorát a szomszédban sütik. 

A halottlátogatót nem szabad kikísérni. 
Aki az ujjai segítségével imádkozza a rózsafüzért, annak az ujjai nem 

merevednek meg, ha meghal. 
A halottas ház ablakán nem jó benézni, mert sárgaságba esünk. 
A halottért misét kell szolgáltatni. 
A halott ágyát az udvarra (a góréba) teszik, hogy a madarak „tojják 

le" -- keresztül repüljék. 

A KOLDUSETETÉS 

A temetés után néhány napra meghívják a falu szegényeit és külön 
tort tartanak a számukra. Ilyenkor az egyik koldus énekel. Az áldozathozatallal 
a halott bűneiért adóznak, „kielégítik" és nem jár majd vissza zaklatni a 
hozzátartozókat. (Újabban már ez az etetés áttev ődött a halottak napjára.) 
A temetéskor is összegy űlnek a koldusok a temető  előtt s pénzt adnak nekik. 

TRÉFÁS SZÓLÁSOK 

Eszünk-e már meleg kalácsot? 
Csak siess meghalni, majd főzünk sok jó cukros kását ! 
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IV. 

NÉPI HIEDELEMVILÁG 
ÉS PRAKTIKUS MÁGIA 



1. ADALÉKOK BEZDÁN NÉPHITÉHEZ 	- 

AgY űjtés-kutatások azt mutatják, hogy egy-egy közösségen belül vannak 
olyan kiemelkedő  egyéniségek, akik egymagukban több hagyományt őriznek, 
mint egy-egy falu egész lakossága. Ortutay Gyula, Dégh Linds, Kovács 
Ágnes mesemondói több és szebb mesét mondtak, mint amennyit kutatóink 
a 40-es évek előtt egy-egy falu, vagy egy-egy tájegység egész közösségét ől 
lejegyeztek. Az egyéniségvizsgáló módszer nemcsak azért hozott újat a magyar 
folklórkutatásban, mert az egyéniség és a közösség kapcsolatát sokoldalúan 
vizsgálta, hanem azért is, mert a horizontális gy űjtés helyett a vertikális 
került előtérbe: egy-egy adatközl ő  hagyományaiban-emlékeiben olyan mély-
ségekig ástak le tudatosan, amilyen mélységeket és összefüggéseket a véletlen-
re és szerencsére alapozott korábbi gy űjtések nem hozhattak felszínre. 

Apám -- Bosnyák Sándor_ -- meséit, mondáit, dalait és hiedelmeit 
hét éve gyűjtöm rendszeresen. * 23 éves korában kiszakadt a bezdáni paraszti 
környezetb ől, de adataiból így is egész világ kerekedik ki, ahol rend uralkodik, 
alá és fölérendeltségi viszonyok vannak, s több olyan hiedelmet is meg őrzött 
(mint p1. a 34. sz. adat a lélek tűz-szerűségéről), amelyek a magyar néphit 
legmélyebb rétegéhez tartoznak. 1914. augusztus 1-én született. Apja, anyja, 
s ősei (hetedíziglen fel tudja sorolni őseit) mind-mind bezdáni parasztok 
voltak. Heten voltak testvérek, ő  volt a legkisebb, s a legtalpraesettebb. 
1937-ben hajós lett, negyedszázadon át járta a Dunát Izmailt ől Regensburgig, 
1962 óta révkormányos a mohácsi hajóállomáson. Ezernyi készséggel megál-
dott ember : maga köti dobóhálóit, kit űnő  halász, ért a motorszereléshez, 
rádió- és televíziójavításhoz, szab, varr, cip őt javít, a kőművesmunkák mestere, 

* A bevezetőben az egyéniségvizsgálat kapcsán Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél. Bp. 
1940., Dégh Linda: Pandur Péter meséi. Bp. 1943., Kovács Ágnes: Kalotaszegi népmesék 
Bp. 1944. c. művekre hivatkoztam. Az egyéniségvizsgáló módszerr ől a legjobb tanul-
mány Ortutay Gyula i.m.-nek bevezet ője. A magyar lélekfogalom tűz-szerűségéről, 
Berze Nagy János: Magyar szólásaink és a folklore. Ethnographia, 1932. c. tanulmányá-
ban is. A betlehemes éneknek, amelyre bevezetőmben is utaltam, szép változatait közli 
Kíss Lajos: Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében. HITK. 11-12. 
A szövegeket elnagyolt fonetikával jegyeztem le. A főcsoportókon belül alcsoportokra 
tagoltam gyűjtésem, s az alcsoportokon belül „abc" sorrendet, vagy az alcsoport jelle-
gének megfelelő  rendet követtem. A gyűjteménybe olyan adatokat is bevettem, mint 
p1. a 8. sz. adat gyermekverse, amelyek látszólag nem tartoznak oda, valójában azonban 
egy-egy néphitképzetet az elbeszélt adatoknál pontosabban đriznek. Az 53: sz. szö-
vegből a páros és páratlan számoknak a mitológiai rendszerben elfoglalt helyére kapunk 
választ, a bezdáni népdal is erre a hiedelemre épül: „Szép bezdáni lányok tyúkot ül-
tettek. /Egy tyúk alá harminchat tojást tettek./ Harminchat tojásból csak egy kakas lett, 
/az. is kappan lett,/ szép bezdáni lányok mi lesz veletek?" 
A gyűjtés ideje: 1967-1972. 
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falat húz, fest, cserepez, ismeri a fát, tudja, melyik mire való, melyikb ől 
lehet górét építeni, s melyikb ől lehet unokáinak furulyát csinálni. Keveset 
járt iskolába, a hat elemi után az „élet iskolájában" mindent, ami érdekelte, 
megfigyelt, s olyan ismeretekre-tapasztalatokra tett szert, amelyek a legbonyo-
lultabb feladatok megoldására is képessé tették. Pl. a háború után, amikor a 
magyar hajók Passauban fogságban voltak, a víz folyását felhasználva villany- 
fejlesztőt épített, s -  a többszáz uszály közül egyedül a mienken volt villany-
világítás. Életeleme a föld: egy hold földjén csupa kedvtelésb ől dolgozik, 
ismeri a műtrágyákat, a gyomirtó vegyszereket, tudja, melyiknek milyen 
hatása van, ért a gyümölcsfák oltásához, metszéséhez, gyermeki lelkesedéssel 
kísérletezik, hogy olyan növényeket is termeljen, amilyeneket azon a környéken 
nem termeltek. 

Egyszerű  ember, riem ismeri a képmutatást, nem ismeri a megalázkodást, 
nem ismeri a hazudozást, kemény gerinc ű, mindig az van a száján, ami a 
szívén. 59. évétől visszatekintve egyetlen olyan mozzanatot sem találok 
életében, amelyet takargatnia kellene, amelyet nem vállalhatna a világ el őtt. 
Vallása római katolikus, de az egyház tanításait közel sem ismeri úgy, mint 
szülőfaluja hiedelmeit, templomba évente egyszer megy,. az éjféli misére, 
gyónni utoljára 1934-ben, házasságkötésük alkalmával gyónt. Amolyan meg-
keresztelt pogány, akinek életére, erkölcsi tartására sokkal nagyobb hatással 
voltak a paraszti hiedelmek, mint a katolikus egyház tételes tanításai. A 
természethez közelálló, racionális gondolkodású ember, akinek világképében 
egymás mellett, egymást erősítve és egymást tagadva élnek a racionális tapasz-
talatok és a paraszti világkép: az el őbbiek egyes jelenségeket magyaráznak 
és igazolnak, az utóbbi a mindenség egészét ragadja meg, s a nagy kérdésekre 
is -- mi az ember helye, szerepe, feladata a világban -- választ keres, s a 
válaszban erkölcsi útmutatást is ad. 

Apám adataiból, ha csak vázlatosan is, kirajzolódik egy olyan öntörvény ű  
világkép, melyet a keresztény képzetek több helyen színeztek, de eredeti 
funkciójukon nem tudtak változtatni. A világ fels ő, középső  és alsó részb ől 
áll. A felső  a világosság, az alsó a sötétség világa, a középs ő, az emberlakta 
világ színtere a sötétség és a világosság er ői harcának. A fels ő  világ ura a 
Nap, Őt várják kelet felé fordulva, imádkozva nagypéntek reggelén, Őt 
köszöntik a téli napfordulón, Jézus születését ünnepelve, „Szép Napunk 
támad" szavakkal, az ő  tiszteletére táncolják körül a szentiváni tüzet a ,  nyári 
napfordulón, s a halottakat is úgy temetik, hogy a kel ő  Nap felé nézzenek. 
Az alsó világ a sötétség világa, az ördögök és az elkárhozott lelkek országa. 
Az ördögök királya Plutó, s Plutó neve mellett a gyermekijeszt őkben még 
három ördögnévvel is találkozunk: bambus, bubus, mumus. Az ördögök 
földi képviselője a boszorkány, feladata a rontás, a betegségek el őidézése, 
a bűn terjesztése. Az égiek szószólója a táltos (a garabonciás, a halottlátó),, 
đ  közvetíti az égiek üzenetét, a halottak kívánságait,ó a jóság Istent ől avatott 
hirdetője. A középső  világ, a vogulok kifejezésével élve, az emberlakta világ, 
ahol a világosság és a sötétség er ői megküzdenek, ahol minden egyes ember 
részt vesz a jó és a rossz küzdelmében s különböz ő: szinten képviselik a 
világosságot vagy a sötétséget, más szóval, az életet vagy a pusztulást, . a 
humanizmust vagy az embertelenséget. Az emberlakta világban a mitikus 
alakokon kívül az  állatokra; növényekre, fémekre, s mindenre az égvilágon 
ez a kettősség jellemző, vagy az égi, vagy az alsó világhoz tartoznak, s erede-
tük, és a funkciójuk szerint vagy az égi, vagy az alsó világ er őit szolgálják. 
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Apám 228 adata, s mellette Apám életútja azt mutatja, hogy egész életre 
szóló útravalóval látta el szülőfaluja, s ő  élete minden szakaszában h ű  maradt 
ősei hitéhez és eszményeihez. Nagyszer ű  érzés tudnom, hogy ezt az útra-
valót én örökölhetem. 

I. VILÁGKÉP 

Másvilág 

Aszt monták, hogy a mennyország is, meg a pokol is, mind' "s kettő  
a földön, van, csak a pokol a szegényeknek, a mennyország a gazdagoknak. 
Aki meghal, ugye akkor, aki itten rossz sorsba jutott, az a mennyországba 
jut, mer vége a szenvedéseinek. Akinek itt jó sora vót, meghal, az a pokolba 
jut, mert őneki meg a jó sorának van vége. 

Ha valaki meghal, Szen Péter áll a mennyország kapujába, anná van 
a kulcs. És csak úgy engedi be, ha visz neki a zember egy pint bort, mive 
halász vót, ' és még mindig szereti a bort. 

A mennyországba minden embernek van egy mécsese, egy olaj mécse-
se, és amikó a mécsebű  kifogy a zolaj, akkor elalszik és a zillető  itt a földön 
meghal. 

Egyik ember aszt álmotta éjszaka, hogy a mennyországban van és 
lássa, hogy minden embernek van egy mécsese, és a z ű  mécsese meg a felesége 
mécsese egymás mellett vannak. A züvébe egész kevés a zolaj, a zasszonyé 
meg egész tele van. Hát ű  megijett, hogy a züvé előbb kialszik, akkó előbb 
meghal. Hát fogta a zuj ját és rakta bele, és rakta át a z ű  mécsesibe a zolajat. 
Erre asztán kap eccé egy nagy pofont. Fölébrett. Aszongya neki a felesége : 

-- Aszt még etűrtem, hogy a se. ..mbe vájkálsz, de aszx, hogy a számba 
rakd a kezedet, aszt má nem t űröm el! 

A sors könyvibe mindenkinek meg van írva a sorsa, aszt kitür űni 
nem lehet, az be fog következni. 

A pokolba, akik rosszak vótak és meghaltak, a .zördögök háromágú 
vasvilláva forgassák a tűzön és úgy sütik. 

Lélek 

Szokták mondani, hogy a zembernek lelke van, a zállatnak meg 
párája. Mikor a zállat megdöglik, szokták mondani, hogy „kiatta a páráját", 
a zember meghal, akkó „kiszát a lelke". 

Eccer egy időbe, bakonyi erdőbe, szarkák verekettek. Szarka papné 
meghallotta, szalma kargyát kirántotta: „Ópékú, nagy kontyú!" Leesett a 
padlásrú. Úgy bújt ki a világbú, mint a fing a gatyábú! 

Világ közepe 

A világ közepe ott van, ahun a zember áll. 
A világ közepe ott van, ahun a zember a legjobban érzi magát. 
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Égitestek 

Ha süt a Nap és esik a zesső, akkó szokták mondani: a zördög üti 
a feleségit. 

Ha vörösbe nyugszik a Nap, másnap vihar lesz. 
Valamikó Bezdán hejin egy nagy zsombék vót, egy iszapos, nádas 

rész, s valamikor egy öreg halász lakott ott, az vót az els ő  telepes. Arú nevesz-
ték el Bezdánt Bezdánnak, mert átfordítva magyarra az úgy jön ki, hogy 
„napnélküli". Hát valószín ű, hogy ojan sűrű  zsombék vót, hogy még a Nap 
se sütött oda. 	• - 

Van egy ojan közmondás, mikó újhód van, akkó a szemölcsöt el 
lehet küldeni. Aszt mongyák, hogy: 

Újhód, új kiráj, 
engem hívnak vendégségbe, 
de én nem megyek e, 
eküldöm az én szemölcsömet! 

S akkó valami mészdarabba, ami a falrú lepottyan, avva lehúzzák, eldob-
ják és akkó elmegy a szemölcs, megszünik. 

Szokták mondani, hogy egy bika legel és valaki legelteti a bikát és 
az láccik a Holdba. 

A juhászok aszt szokták jósúni, hogyha a Hódnak mind a két vége 
főfelé áll, akkó száraz idő  következik. Ha a Hódnak a két vége lefelé áll csur-
góra, akkor sok eső  lesz. 

1VZikó telihold van, akkó verik meg a zsebjüket, hogy a zs_ ebjük is 
úgy tejjen meg, mint a Hold ahogyan megtelt. 

Egy asszony meséte, hogy a z ő  annyá monta nekije, mer rengeteg 
svábbogár vót, hogy újhódná meszeljék be a lakást, s akkó a svábbogarak 
eltűnnek. S megcsináták, újhódnál bemeszelték, és azóta sincs egy svábbogár 
se náluk. 

Csillagnevek : Göncöl szekér, Hajnali csillag, Fiastyúk,. Kaszás 
csillag. 

Ha egy csillag leesik a zégen, meglássa a zember, hogy fut, akkor 
asz szokták mondani, hogy „Isten szabadíja a rabot", akkó egy rab megsza-
badul a pokolbú. 

Szokták mondani, hogy szerencsés csillag alatt született valaki, 
akinek minden sikerül a zéletbe. 

Ha üstökös jelenik meg a zégen, arra, merre elvonul, arra háború 
lesz. 

Természeti jelenségek 

Ha valahol villám csap be a házba, aszt úgy lehet eloltani, hogy 
fővisznek egy köcsög tejet és avva öntik kör ű, és akkó tovább nem ég, mint 
a tejjel ameddig körülottyantották. 

1VZikó gyerekek vótunk, oszt nagyon zörgött a zég, akkor aszt monták, 
hogy: Szen Péter guríjja a hordókat, amik kiür űtek, a zes ő  má kifojott belűle, 
mert abbú fojt a víz ki, a hordóbú, és azok zörögtek, mikó a züres hordókat 
lökdöste tovább, ugye, hogy üresek lettek. 
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Mikó legelősző  kezd a zég zöngeni, akkó meg k ő  henteregni a fődön, 
hogy ne fájjon a dereka. 

Ha a szivárványnak sárga a szine,' sok sárga van benne, akkó jó 
búzatermés lesz. Ha sok a piros benne, akkó sok bor lesz, és ha sok a z őd, 
akkó sok ződ termék lesz, fű, kaszálnivaló. 

A szivárvány alatt átmegy valaki, ha férfi, akkó nő  lesz belűle, ha 
nő, akkó férfi lesz belűle. 

Még olyant is montak, hogy a szivárvány, egy tóba megy 'bele a 
vége, fölszippancsa a vizet, s asztán hullik le, és ha békák vannak a tóba, akkó 
az eső  között esik a béka. 

Régente, ha nagy vihar közeledett, jeges felh ő, akkó meghúszták a 
harangokat, hogy a harangok- zúgása szétverje a felh őket, és akkó nem lett 
jégverés. 

A zsidókrá, mikó meggyün a zels ő  dér, akkó meg kő  fürönni a dérbe, 
hogy ne legyenek rühesek. 

Ha nem akar égni a tűz, akkó meg köll sózni, és akkó jobban ég. 
Ha a gyerek tűzze jáccik, arra szokták mondani, hogy akkó bepisál. 
Ha a tűz nagyon ég, nagyon lobog, sistereg, akkó vihar lesz. 
Ha a zaszónynak rápattan a kötényire a szikra és kiég, akkó lánya 

születik, ha nem ég ki, akkó fija születik. Nem veszi észre, s kiég, lesz rajt 
egy lyuk, akkó lánya születik, ha nem ég ki, akkó fija. 

A füst, ha leszáll, akkó esőt jelent. 
Hogyha valaki halotta álmodik, akkó es ő  lesz. 

Növények 

A búzaszemen láccik a Mária, és a karján a Jézuska, egész picibe, 
hogy tarcsa a kisfiját a karjába. 

Valamikor Krisztus utazott, szamárháton szokott mindig járni, s 
odaértek egy víszhöz, egy nádashoz. A szamár nem akarta átvinni, nagyon 
éhes vót már, s akkó kapott a nádlevél után, hogy leharapja. Jézus a keresztte 
ráütött a hátára és a szamár nem tutta leharapni a levelet, de a levélbe a foga 
heje ott maratt és a hátán is azúta van a kereszt. Mer kereszt vót Krisztus 
kezibe, avva ütött a hátára és a nyoma most is ott van a szamárnak a hátán. 

A négylevelű  lóhere, aszt mongyák, szerencsét hoz. 

Állatok 

A ződ békák, ha kuruttyúnak a fán, leginkább a fán tanyáznak, aszt 
mongyák, hogy eső  lesz. 

Ha a csirke sokáig döglik meg, akkor aszt mongyák, hogy sajnálja 
a gazdája. 

A csibének van olyan csontya, ami két ágra van, s ketten megfogják 
a két végit, és gondúnak valamit. Aki felé törik a nagyobb rész, annak meg-
valósul a gondolata. 

Ha a tyúk kukorékol, az valami szerencsétlenséget jelent a házra. 
Aszt szokták, hogy rögtön levágják a tyúkot, és űtet érte a szerencsétlenség. 
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A csirkének a szívét elosszák a családba ahányan vannak. dia vala-
mejik közülük elveszik, megtalájják egymást. 

Ha pici tojást tojnak a tyúkok az aszt jelenti, hogy tojássz űke van, 
és, aszt át szokták dobni a hásztet őn hátrafelé, akkó lesz több tojás még. De 
ha nem dobják át, akkó megszünik a tojáshozam. 

Ha a csirkék korán el űnek este, az aszt jelenti, hogy másnap jó 
idő  várható. És ha soká kinn vannak este, kés őn űnek el, akkó aszt jelenti, 
hogy rossz idő  várható másnapra. 

Nemcsak aszt beszélik, hogy a zsidóasszonybú van a tekn ősbéka, 
hanem aszt is, hogy a zsidóasszonybú származik a disznó. Jézus és Szent 
Péter, amikor vándorútak, egy kicsi kenyértésztát vittek be egy zsidó pékh ő . 
Mikó kisüt, a kicsi tésztábú ojan nagy lett, hogy egyik se vót ojan nagy mint 
ami abbú a kicsi tésztábú lett. Erre a zsidóasszony aszt monta, hogy azé 
a kicsi tésztájé aszt a nagy kenyeret nem aggya oda. És megparancsúta a 
szolgának, hogyha jönnek a kenyérér, akkor mongya, hogy: „Nem vagyok 
idehaza". És mikó jött Jézus a kenyérér, abba a pillanatba a zsidóasszony 
egy kádba bújt, egy kádba ült. Jézus kérte a kenyeret. Erre a szolga aszt monta, 
hogy a gazdasszony nincs itthon, ő  a kenyeret nem adhassa oda. Erre Jézus 
aszt monta, hogy vájjon disznóvá. És a zsidóasszony rögtön disznóvá vált. 
És azúta a disznó nyakacsigojájában ma is meg lehet aszt a részt találni, ahol 
a zsidóasszony ül a kádba. Azér nem eszik a zsidók a disznóhúst, mer a zsidó-
asszonybú lett a disznó. 	- 

A kisgyerekné szokták mondani, ha a foga kiesik, fejin köröszt ű  
hátrafelé dobja el, és mongya aszt, hogy : 

Egér, egér, adok neked csontfogat, 
te aggyá vasfogat! 

Akkó a kisgyereknek ojan er ős foga nyől, mint a vas. 
- 	49. Akkor mongyák aszt, hogy a farkas megette a telet, mikor nincs 
tél. De mikó sokájig nincsen tél és jön a hideg, akkor mongyák aszt, hogy „a 
farkas nem ette meg a telet". 

Kora tavasszal, mikó legel őször egy lány meglát egy fecskét, akkor 
aszt mongya, hogy : 

Föcskét látok, 
szeplőt hányok, 
fonalat gorribolítok. 

S lehúzza kézze az arcát, és akkó elmúlik a szepl ője nekije. 
Mikó gyerekek voltunk, és láttunk egy gólyát, akkó megcsókútuk 

a fődet, hogy szerencsénk lesz, találunk valamit. 
A hangyák, ha kijönnek és olyan kupacokba mászkának a földön, 

az esőt jelent. 
A kacsa alá tizenhét, liba alá tizenegy, tyúk alá tizenkilenc vagy 

huszonegy tojást tesznek. 
A kokas a zajtó előtt kukorékol, az aszt jelenti, hogy vendég jön a 

házhoz. 
A kakas megcicerészi a tyúkot. 
A katicabogárt fő  szokták engenni a zujja hegyire és onnan ahová 

eszáll, arra van a kedvese. 
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Valamikor a kutya és a macska nagyon jó baráccságba éltek és egy 
esetben melegettek a t űzné és a macska belelökte a kutyát a t űzbe és a talpárú 
leégett a sz őr. Ezúta zavarja állandóan a kutya a macskát, mer nem bírják 
egymást, mer akkor, hogy belelökte a t űzbe, s ezé nincsen sz őr a kutya talpán. 

A húst beköpi a légy és megkukacosodik. 
A lovat fedeztették, a göbét begörgették, a kakas fércel. 
A zombori szállásokon nagy lófejkoponya kinn vót, de csak a csont, 

karóra vót tűzve, de mér, aszt nem tudom. 
A fekete macska, ha a zember el őtt átfut, szerencsétlen lesz a zúttya. 
Ha a macska mosakodik és akire ránéz, az ki fog kapni aznap. 
A méhre szokták mondani, hogy nem döglik meg, hanem meghal. 
Mikó Krisztust főfeszítették a körösztfára, nagyon szomjas vót és 

akkor a katonák egy keserű  epével beitatott rongyot nyomtak a szájáhó. 
»De a méhek megkönyörűtek rajta és vizet vittek nekije. És akkor Krisztus 
megáldotta űket, asz monta : „Ne vizet, hanem mézet horgyatok eztán." 
Azúta hordanak a méhek mézet. 

Ha a szamár ordít, akkó es ő  lesz. 
Ha a szarka száll magába, rossz id ő  lesz a határba. Vihar, vagy ijen 

valami keletkezik. 
Napnyugta után a tejet nem szabad kianni a házbú. Ha kiaggya, 

akkó meg köll sózni, nehogy megroncsák a tehenet. 
A vadlibák, mikó röp űnek, akkó időváltozás lesz. 
Ha a varjú igen károg, bunda nékű  lesz nagy károd. őssze mongyák, 

mikó má jön a rossz idő . 
Ha a veréb fürdik a porba, es őt jelent. 

Népek—negatív etnikai sztereotípiák* 

Amikó Ruscsukon rakottunk, aszt hallottam a munkásoktól, hogy 
a bolgárokat régen volgároknak hívták, mert valamikó a Volga mell ű  gyüttek. 

Mikor Krisztus urúnkat főfeszítették a körösztfára, akkó úgy vót, 
hogy mind a két kezit, két lábát külön szögelik föl. És a cigány a zeggyik 
szöget ellopta és azé szögeték föl a két lábát egy szöggel. És akkó Jézus megátta 
a cigányt, hogy sose dógozzon, a lopásból is megéjjen. 

Asz mongyák, ha a román nem tud lopni, akkor ellopja a saját sap-
káját. Leteszi, kör űnéz, főkapja, a hóna alá csapja, oszt viszi. 

Foglalkozások 

Ha valamelyik halász megy halászni, és aszt kérdik tűle, hogy „hová 
mész?", akkó má vissza is fordul, mer nem lesz szerencséje. 

Mikó a kanász ereszti haza a disznókat, akkor köll a kotlóst ültetni, 
hogy sok csirke legyen. 

' 76. Kéményseprőve találkozni szerencse. 

* A negatív sztereotípia jelensége közismert a nemzetközi folklorisztikában, s bár anti-
humánus tartalmú és célzatú, a tudományos kiadványok általában regisztrálják. Vö. a 
47. sz. tétellel is. -- A szerk. megj. 
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Az ember testrészei 

Ha valakinek csöng a füle, akkor hírt hall. 
Ha valakinek csöng a füle és megkérdezi a másiktúl, hogy mejik 

fülem csendűt meg, és az eltalájja, akkó az hajja meg a hírt. Ha nem talájja 
el, akkó ő  hajja meg a hírt előbb. 

Valaki aszt álmoggya, hogy a fogát kihúszták, a rokonságba halott 
lesz. 

Ha viszket a bal keze, akkor pénszt kap, ha a jobb keze viszket, 
akkor meg pénszt ád ki. 

Valaki dörmög, morcos egész nap, arra szokták mondani, hogy 
bal lábba ket fő . 

A zo"rra viszket valakinek, bosszúság éri. 
Ha a jobb szeme viszket, akkor öröm éri, ha a bal, akkor sírás lesz. 
Ha a talpa viszket, akkó táncúni fog. 

Élelmiszerek 

Ha valaki kéccer vág kenyeret, megfeledkezik, aszt jelenti, hogy 
valaki éhes a rokonságba. 

Pálinkáva gyógyították, ha valaki meg van fázva. Kalapkúrát k ő  
neki venni, jó berúgni, és akkó reggelre elmúlik a nátha. 

Nagyon megfázik valaki, akkó krampampulit is lehet készíteni. 
Pálinkábú készítik. Ráteszik .a tűzre a pálinkát, cukrot egy keveset tesznek 
bele, meggyújcsák, egy darabig ég lángon, elóccsák a lángot, leveszik, és aszt 
meg kő  inni a zilletőnek. 

Ha kiborul a só, akkor asz monták, hogy es ő  lesz, és ha nedves a só, 
arra is aszt szokták mondani, hogy es ő  lesz. 

Élettelen anyagok 

Vannak kincsek elásva és azok tisztúnak, és mikor tisztul, akkor 
láng jön ki a földb ű, az annak a jele, hogy ott van a kincs az alatt. De annak a 
megszerzése, nem szabad szón senkih ő  se, senkinek elárúni, vinni ásót, 
kapát, és kiásni. De úgy vigye haza, hogy ne nézzen többet vissza, mer ha 
visszanéz, akkó oda a kincs, elveszik. 

Ha álmába valaki tiszta vízbe jár, az egészséget jelent, de ha a víz 
zavaros, akkó betegséget. 

II -. MITIKUS ALAKOK 

Angyal. 

A gyerek, ha álmába mosolyog, a zangyalok jáccanak vele, a z ő  
őrzőangyalkái. 

A részeg emberre vigyáznak a zangyalok, ha elesik, párnát dobnak 
alája, hogy meg ne üsse magát. 
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l3oldogassžony 

A Boldogasszonyt úgy képzelem, hogy a zasszonyokat álgya meg, 
hogy megfogamzzanak, hogy legyenek ők is boldog asszonyok. Sz űz Máriára 
szokták mondani, hogy Boldogasszony. 

A kisbabát nem szabad- a zasztalra tenni, mer ledobják róla a zör-
dögök. Téged i s ledobtak. Eccer csak a pója üresen vót, te meg a zasztal 
alatt vótál. De ha leesik is a gyerek, Sz űz Mária angyalkái párnát tesznek 
alá, és arra esik és semmi baja nem lesz. 

A nőnek nem szabad fütyülni, mer akkor a Sz űz Mária sír. 
A szülőágynak mongyák, hogy Boldogasszony ágya. 
Vót ojan ház, ahol a közepin állt egy ijen duccféle, ami a mester; 

gerenda alá vót téve. Aszt neveszték Boldogasszony gerendának, mer az 
tartotta a zegész gerendát., 

Boszorkány 

Hallottam, hogy meséték, hogy éjszaka ráűt a zembernek a mellire 
a boszorkány és megnyomta, és aszt éreszte, hogy rajta ül és nem tudott 
beszéni, csak kínlódott. 

Ha erős forgószél van, abba egy boszorkány van, az megy vele. 
Aszt szokják csináni, hogy.fognak egy nagy kést, belevágják a forgószél köze-
pibe, és akkor belevágja a nagy kést a boszorkányba. És akkó kiveszi a kést 
a földbű, mer a földbe állt bele, akkor véres a kés. 

A lópatkót fő  szokták szegelni a zajtóra, a küszöbre, hogy a boszor-
kányokat távoltarcsa a hásztú. 

Karácsony éjszaka, mikor a Luca-széket viszik a templomba, és 
aki eszt megcsinájja, az mind meglássa, hogy ki a boszorkány a templomba. 
És van akinek akkora szarva van, hogy nem fér be a templomajtón, e k ő  
fordítani neki, hogy be tuggyon menni, oldalt megy be. 

Egy ijen esetbe egyet elkaptak a boszorkányok a zuccán, mikó 
ment haza, mer kevés mákot vitt, csak a zsebjibe vót egy kevés. Oszt úgy 
ütötték, hogy szalatt egész hazáig, de mindig ütötték. És egész addig ütötték, 
még a felesége nem át négykézláb, és átbújt a hasa alatt, akkó tovább nem 
bántották. 

A zeggyik házná mindig a tehénnek elfogyott a teje. Akármit csi-
nátak, nem tutták megfejni, mer nem atta le a tejit. S aszt tanácsolták neki, 
hogy lesse meg, mer bisztos a boszorkányok fejik meg a tehenet. A fogast 
fordíjja fordítva az istállóba, és annak a' háta mögé bújjon el, akkor a boszor-
kány nem veszi észre, mikor jön, hogy ott van. 

Úgy is tett a zember. Elbújt a fogas mögé. Eccé csak lássa ám, hogy. 
nyílik a zajtó, bejön egy macska, s a nyakába van egy fej őke. Odamegy a 
tehénhő, elkezdi fejni a tehenet. Úgy d űl a tehén tőgyibű  a tej, mint hogyha 
tömlőn eresztenék bele. 

Erre a gazda kiugrik a fogas mögül egy vasvilláva és a macskát ott agyon-
veri. De annyira agyonverte má, hogy meg se mozdút. 

-- No -- aszongya —, ez má megdöglött. 
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Fogta, a villáva kidobta a kertbé. Hát segge nézi, nincs ott a macska, 
etűnt. Másnap hajja ám, hogy a szomszéggya nagyon beteg. Átmegy megnézni 
a szomszéggyát, és a szomszéggya megfenyegette, hogy : 

-- Amit tetté velem a zéjje, átkozott legyé, mindig tele legyé nagy 
fökéjekbe. 

És a zember másnap meghalt. És a gazda ojan fökéjes lett, tejjes életin 
körösztű, úgyhogy semmiféle orvos nem tutta meggyógyítani. És ahol a tej 
kiömlött a zistállóba, ott állandóan egy nagy zsírfolt vót, akármit csinátak, 
nem tutták etüntetni aszt a fótot. 

Garabanciás 

104. Ha valamejik kisgyerek foggal született, arra aszt monták, hogy 
garabanciás lesz belűle. A garabanciás az valami ojan, hogy nagyokat csinál, 
megröngeti a földet, meg viharokat hoz. 

Halottlátó 

105. A Tisza mentin vót egy asszony, aki beszét a holtakkal. Egy 
illető  elment hozzája, hogy megkérdi, hogy a zű  rokonsága hogy van? És 
mongya, aki a hóltakka tud beszéni, a zasszony, hogy: 

Neked ennyi és ennyi hóttad van. A. te férjed gojó által halt meg, 
nem rendes halálla, és van itt egy picike --- aszongya 	ez mindig sír, ez 
nincsen megkeresztelve. 

És mongya neki a zasszony, hogy hát tényleg igaz, az oan korán meghalt, 
úgyhogy még keresztelő  előtt, nem lett megkeresztelve. 

És mongya neki, hogy : 
Menny a papho, szógátassá érte misét és akkó megnyugszik. 

Tudott a holtakkal beszéni, és minden holtat megmondott, hogy 
mi van, mit csinál, mijen büntetésben van, mikó halt meg, mi által halt meg. 

Házikígyó 

Úgy hallottam, hogy egy kislány mindig, mikó tejet kapott  csak 
etűnt a tejje, valahová vitte a tejet. És meglesték eccé, mer mikó vitte a tejet, 
mindig beszét magába ;  és hita, hogy : „Pipikém, gyere pipikém, gyere pipi-
kém!" És csak aszt lássák, hogy egy hatalmas kígyó bújik ki a gazbú, és annak 
aggya a kislány a tejet. És akkó meglesték a kígyót és mikó a kislány vissza-
jött, akkó a kígyót agyonütötték. És mikó a kígyó megdöglött, a kislány is 
meghalt. 

Magyarok istene 

Szokják mondani, hogy „Megemlegeted még a magyarok_ istenét!" 
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M anó 

A pici embereket mongyák manókáknak. 

Ördög 

Plutó a zördögök kirája. 
Szokták mondani, hogy ojan bátor ember . hogy hét ördögt ű  se 

fél, hogyha jönne hét ördög, akkor se ijedne meg. 
Ha valami szerencséje van neki, rámongyák, hogy ördöge van, 

mer szerencséje vót neki. 
Ha valakirű  beszének rosszat, és emlegetik, hogy ez, vagy az, 

akkó szokták mondani, hogy: „Nem köll,  a zördögöt falra fösteni, mer meg-
jelenik". 

Sárkány 

Szokták meséni, hogy nagyon csúnya felh ő  jött, akkor hogy egy 
sárkány vezeti aszt a felleget, az hozza a vihart, azt egy sárkány vezeti, húzza. 

Táltosló 

Amejik ló ojan nagyon megy, nagyon ugrál, íicánkul, arra szokták 
mondani, hogy tátos. 

Gyermekijeszt ő  

A gyerekeket szokták ijeszteni, megijeszteni, hogy: „bau!" Nem 
ügyel oda, úgy megijeszti, „bau!", akkó a gyerek megretten. 

A gyerekeket szokták ijeszteni, hogy: „Jön a bagó!", „Elvisz a 
bagó!", vagy: „Jön a bambus !", vagy: „Jön a bubus!", vagy: „Jön a mumus 
és elvisz!" 

III. JELES NAPOK 

Újév napján lencsét esznek, hogy sok pénzük legyen. 
Ha újévkő  férfii lép be a házba, szerencsét hoz, ha n ő,, akkó szeren-

csétlenséget. 
Köszöntő : 

Boldog újévet kívánok! 
Aggyon a Zisten 
bő  bort, bő  buzát, 
országunkba megmaradást, 
szekerünknek kereket, 
poharunknak feneket, 
hogy ihassúnk eleget! 
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111. Ha Pál-fordulókor a medve kijön az odujábú; akkor asz mongyák, 
hogy még hideg tél lesz, ha nem jön ki, akkor vége a télnek. 

Pál fordul köddel, 
ember hull döggel. 
Pálfordulásnál amennyire besüt a Nap, annyira beesik a hó még. 
Gyertyaszentelő  szokta jelezni a fele telet. Ameddig besüt a Nap, 

addig beesik a hó. Ha borút id ő  van, akkó asz szokták mondani, vége a télnek, 
mos má gyöngébb idő  következik. 

Jégtörő  Mátyásra szokták mondani, ha talál, akkor visz, ha nem 
talál, akkor hoz. Ha jég van addig, akkor elpusztíja, mer meggyöngül az 
idő, ha nincs, akkor meg hideg következik. 

Gyümölcsojtó Boldogasszonykó ojcsák a gyümölcsfákat, hogy jó 
termők legyenek akkó ered meg legjobban a zojtás. 

A barkát húsvét el őtt való vasárnap, Virágvasárnap szent űtetik 
és mikó megszentelik, akkó mindégyiknek egy szemet lé k ő  nyeni, hogy ne 
fájjon a torka. 

Aki nagypéntek előtt megfürdik .a folyóvízbe, az nem lesz rühes. 
Nálunk az vót a szokás, nagypénteken regge mindenkinek napkelte 

előtt fő  köllött keni és Nap felé fordúni, imádkozni. És elvégeszte a zimáccsá-
got, a kútbú friss vizet köllött főhúzni és abba megmozsdani. 

Nagypénteken nem vót szabad tüzet gyújtani. Aszt monták, hogy 
akiné legelőször füstül a kémény, oda siet a t űz, hogy az a ház leég abba a 
zévbe. 

Nagypénteken, ha esik a zes ő, akkor férges lesz a gyümölcs, ha 
szép idő  van, akkor bő  termés lesz. 

Ha valaki belehal a vízbe, akkor, ha van valakinek nagypénteken 
sűt kenyere, akkor annak kiveszik a belit, föll ű  csinának lukat rája, beletesznek 
egy gyertyát és eleresztik a folyóvízen. És ahol a kenyér megáll, ott van a 
halott is, az is ott akad meg, úgy taláják meg a vízbefúlt halottat. 

Húsvétkó sonkát szoktak szentölni a templomba, aszt neveszték 
szentűt sonkának. Addig nem ették meg a sonkát, evitték a templomba, 
megszentölték,  és mikor hazavitték, akkor vágták meg a szent űt sonkát. 

Május elsején szoktak májusfát állítani a lányoknak. Ahun vót 
férhőmenő  lány, a választottya szokott neki májusfát állítani. Tettek rá szala-
gokat, sőt még üveget is szoktak rákötni, bort, vagy ilyesvalamit. 

Hogyha valaki valameddig nagyon jó létbe van, arra szokták mon-
dani, hogy pünkösdi kirájságba van. 

A közmondás aszt tarcsa, ha Medárd napján esik a zes ő, akkó 
negyven napig esős idő  lesz. 

Péter-Pálkó szakad meg a búza tüve, akkó kezd sárgúni. 
Szent Iván éjszakáján szoktak csináni tüzet kinn a szabadba, és a 

lányok, legények körűtáncúták, át is ugrátak rajta. 
András napján szokták mondani: András, haza láss ! Vége a z őszi 

időnek, következik a rossz, hideg téli id ő . 
Luca napján szoktak a gyerekek menni kotkodáni, hogy sok tojás 

legyen : „Kot kot-kot-kot-kotkodács, minden napra száz tojás!" És nem 
szabad varrni, mer akkó bevarrják a tyúkoknak a seggit, és nem tudnak tojni. 
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Luca napján vetnek búzát tányérba és aszt karácsonyig nevelik, 
és azon láccik meg, hogy milyen lesz a búzatermés. Ha szép, dúsan hajt, 
akkó jó búzatermés lesz, ha hitván, olyan, itt-ott jön ki a búza, akkó gyönge 
lesz a zévi búzatermés. És eszt a búzát karácsony napján. oda szokták adni 
a jószágoknak és a zállatok akkó abba a zévbe egésségesek maradnak. 

Karácsony előtt Luca napján el köll kezdeni a Luca-széket csi-
nálni. Minden nap egy darabot be köll építeni más-más fábul, és karácsony 
északa, mikor az éféli mise van, el köll vinni a templomba, és a templomba 
meg lehet akkor látni a székről, hogy kik a boszorkányok. És köll vinni má-
kot, vagy homokot, ojan apró szem ű  dolgot, mert mikó kijön a templombú, 
akkó elkezdi üldözni. És aszt a mákot szét köll szórni, mert ha aszt nem visz 
magával, útónérik, akkó nagyon megverik. De ha aszt eszórja, aszt mind 
fő  kő  szenni nekik. Csak ha főszették, akkó bánthassák. 

Karácsonykó azelőtt az vót a szokás, hogy a zasztal alá bevitték 
a lószerszámot, szénát,- szalmát, és az egész karácsony ünnepekbe ott, vót 
alatta. Amikor elmúlt a karácsony, akkor kivitték. A szerszám ezé vót, hogy 
a lovak nem lesznek abba a zévbe betegek. A szénát, szalmát, abbú meg 
attak a lovaknak, a jószágnak enni, és ami megmaratt, aszt meg kikötöszték 
a gyümölcsfákra, hogy bő  termés legyen. 

Karácsony böjtyin az vót a szokás, hogy babot főztek. A bab azé 
vót, hogy a disznó mindig előre túr, hogy a ház szaporodjon. Barátfülit, 
hogy sok bankó legyen, és mákka szórták meg, hogy sok aprópénz legyen. 
És sütöttek tököt, azt is ettek, hogy ne fájjon a torkuk. 

Karácsony éjszakáján a lányok szoknak ólmot önteni. Egy edénybe 
tesznek vizet és a forró ólmot a vízbe beleöntik. És amijen alak kiformálódik 
a vízbe, abbú állapíccsák meg, hogy mi lesz a z ő  uruk, hogy mijen mester-
sége lesz, polgár-e, iparos-e, amit ábrázol az a zólom, az lesz a z ű  férjük. 

Karácsonytú vízkörösztig a betlehemesek járnak. Vízköröszt után 
má többet nem mennek. Éneklik, hogy: 

- XcCriom 	jok nap- jcraz, or- šzágunk-nak  

di ., csér--jük 6- 	kek - keZ ri - u - c7o - zó ver .. sek• ker. 

Szép • de-lelt /szép csizla 4►,saép Napunk ici-mad, szdp Napunk i mad. 
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Hol vagy zsidók kirája? 
Mert megjelent csillaga. 
Betlehembe talájják, - 
kis Jézust körűájják. 
Szép jelen, 
szép csillag, 
szép Napunk támad, 
szép Napunk támad. 

A zemberek a zuccán beszélgetnek, hogy karácsony éjcakáján 
a lovak megszólalnak és beszélnek. A zeggyik gazda aszt mongya: ű  majd 
kipróbájja űket, majd éjcaka bemegy az istállóba és meghallgassa, hogy 
beszének-e, vagy nem? 

Erre a másik két ember összebeszét, hogy megvicc őjük a gazdát, hogy 
bemegyünk, ebújunk és majd mink beszélünk a lovak helyett. Hát úgy is 
vót. Bebújtak a jászol alá és várták,, hogy a gazda is megjelenjen. Meg is 
jelent a gazda. Várta az éjfélt. Mikor a templomóra ütötte a tizenkett őt, 
a zeggyik ember megszólal: 

-- Julcsa 	aszongya --, tudod, mi a zújság? Holnap a gazdánk meg- 
hal és mink visszük ki a temetőbe. 

Erre a gazda megijett, ugye, mert a másik felelt is neki, a másik ló, de 
ű  nem tutta, hogy a zemberek vannak ott. És annyira megijett, hogy másnap 
tényleg meghalt. • 

Aprószentek napján a gyerekek el szoktak menni suprikáni. Vit-
tek magukka egy pácát, ahun vót kislány, azokat megsuprikáták, s monták 
neki, hogy: 

Friss légy, jó légy, 
keléses ne légy, 
apádnak, anyádnak szót fogaggy, 
ahová kűnnek, szalaggy!. 

Hogy fürge legyen és friss legyen egész évbe.. 
Régente mifelénk az vót a szokás, hogy a lakodalmat kedden tar-

tották. 
Három szombaton nem süt ki a Nap, többi szombaton mindig 

kisüt a Nap, hogy a Jézuskának a bárányai megszáraggyanak. Mert Jézus 
pásztorember vót, legetette a bárányokat, és azé süt minden szombaton ki 
a Nap, hogy a ző  bárányai megszáraggyanak. 	' 

A tizenhármas számot szerencsétlennek tarcsák. 

IV. A SZÜLETÉSTŐL A HALÁLIG 

Születés és gyermekkor 

A terhes asszonynak nem szabad kett ős gyümölcsöt enni, aszt 
mongyák, akkó ikrei lesznek. 

A szülés után nem szabad kinn járni neki, legels ő  úttya a temp-
lomba köll, hogy legyen. 

230 • 



A kisgyereket becézték: kis galambom, kis angyalkám, kis bárán-
ká m. 

A zegyik kórházba vót egy fijatal orvos és ment sorba a n őkhő  
a szülészeten és mindegyikt ű  megkérdezte, hogy érzi magát? És melyik 
aszt monta, hogy jól érzi magát, aszt mind főjegyeszte. És mikor jött a pro-
fesszor, akkó monta a professzornak, „ennek a n őnek faja születik", „emén-
nek lánya születik". És mikó eljött a szülés ideje, akkó sorba, ahogy ű  meg-
jósúta, mind úgy lett. Aszongya neki a professzor: 	 , 

Fijam — aszongya — magábú eccer nagy tudós lesz. Hunnan tuggya 
eszt így megállapítani, hogy ennek lija születik, ennek lánya születik? 

--- Hát tuggya professzor úr — aszongya 	amejik nőbe csak ijen 
pici p.... van, az má jól érzi magát. 

Nálunk csak bábasszony vót, aki a szülésné segített. Ha má orvos 
köllött, akkó nagyon-nagy bajnak köllött lenni, csak a bábák vezették le a 
szülést. 

A burokba született gyerekr ű  asz mongyák, hogy nagy szerencséje 
van a .zéletbe. A burokbú egy darabot etesznek és aszt megszentöltelik, és 
aszt a kis darabkát a nyakába egy acskóba bevarrják és aszt viseli. És minden-
hun az út megnyílik előtt, mindenhun szerencséje vari. 

Mikó a kisgyerek megszületett, akkó a bába odatta a zapjának. 
A zapja megfogta a kezibe, fölemelte magosra és asz monta, hogy „nagyra 
nőjj!" 

1-59. A kődökzsinórt, aszt eltették, kötöttek rá egy csomót, és mikor 
hét éves vót a gyerek, akkó odatták neki, hogy ódozza ki a csomót rajta. És 
ha kiódozta gyorsan, ügyesen, akkó az aszt jelentette, hogy a kézügyessége 
jó lesz a gyereknek. Ha nem tutta kiódozni, soká tartott, akkó aszt jelentette, 
hogy tupa lesz a keze nekije, nem lesz ügyes. 

A gyereknek a fürdővizet nem szabad kiönteni a napnyugta után. 
A kisgyereket, ha átlépik, akkó nem ny ől tovább, kicsi marad. 

162, Ha valamejik gyerek elcserél valamit, akkó szokják mondani, 
hogy: 

Csere, bere, fogadom, 
többet vissza nem adom: 
Ha visszakéred, 
árpa nyőjön a szemeden. 

A ziskolás gyerek tegye a könyvet a feje alá, hogy el ne felejcse 
a leckét. 

Legény- és lányélet 

A legényre aszt szokták mondani, hogy megetették, hogy vegye 
el a lányukat, hogy megbabonázták. 

Én úgy hallottam, hogy valaki egy lányt megszeret és úgy akarta 
hogy a züvé legyen, akkó a zujját szúrja meg, és egy csöppet a zitalába csöp-
péncsen bele a. véréb ől és aszt itassa meg- avval a lánnyal, akit akarja, hogy 
szeresse. Azután nem lehet eválasztani t őle, úgy meg fogja szeretni. 
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A családba a legkisebb gyerekre szokták aszt mondani, hogy va-
karcsa. És a sütemény sütésné, ami megmarad utoljára tészta, aszt a kis 
részt vakarcsnak szokták nevezni. És aki eszt a vakarcsot megette, és nem 
vót még nős, nem ment férhő  a lány, akkó az vakarcs lányt kapott, vagy 
a lány vakarcs fiút. 

Aki nagyon magosra nyőtt, arra aszt mongyák, hogy „égi lajtorja". 

Családi élet 

168: Mikor a vőlegény megy a menyasszonyér, mikor akarnak menni 
esküvőre, akkó a menyasszony a gy űrűn körösztű  szokta megnézni a, v ő-
legényt, és ha ez sikerül neki, hogy ezen meglássa, akkó boldog házasság lesz. 

A zember asszony nékül egyet ér, az asszony ember nékül egy nul-
lát, de ha ketten együtt vannak, akkó tizet érnek. 

Nem mindenhol atták ki, de a mi családunkba kiatták a hozo-
mányt és elmentek a háztú külön mindegyik, pedi mi vótunk heten testvérek. 
Vót ahun nem atták ki, ahun a család egybe dógozott és a legöregebb testvér, 
az dirigáta a családot, az vót a családnak a feje. De csak má akkor, ha a zöre-
gek elhaltak. 

A férfiaknak a dóga az vót, hogy ók szántottak, vetettek, a gazda-
ságot vezették, a zasszonyok dóga meg a takarítás, fonás, mosás, kenyér-
sütés. A legidősebb testvér osztotta ki a munkát a férfiak részére, és annak 
a felesége osztotta ki a munkát a fijatalabb menyecskéknek. 

Gyufaszálat, vagy ijen kis pálcikákat szoktak eltörni, és aszon-
gyák, aki a rövidebbet húzza, azé lesz ez, el őre megmongyák, aki a hosszab-
bat húzza, emezé lesz. 

Valaki elmegy vándorútra, akkor mongyák; hogy búcsút vett a 
kapufélfátú, elbúcsúzott a z ő  hejlékátú. 

A zember űt mindig a fő  hejen, a zasztalnak a végin, szembe a 
zajtóval, mellette űt a felesége, és a családok úgy sorba, legöregebb, és úgy 
sorba. 

Aszt mongyák, hogy „űjön le, mer ha nem ül le, akkó eviszi a 
zálmát". Hát le köll ülni nekije, hogy ne vigye el a zálmát. 

Ha valaki megbotlik a földön, asz szokták mondani, hogy „öre-
gapád ide ásta le a jussát". 

Valaki elősző  alszik egy szobában, olvassa meg, hogy hány sarok 
van benne, és amit álmodik, az valóra vál. 

A rostába beleszúrnak egy ollót, ki van nyitva, két ember meg-
fogja, ráteszi így a zujjára és kérdeznek t őle valamit, a rostátú, bármit, és 
hogyha a rosta fordul valamerre, akkor asz feleli, hogy az igaz, ha nem moz-
dul meg, akkor nem igaz. 

Ha valaki valamit otthun felejt, mikó valahová indul, és vissza köll 
menni, az aszt jelenti, hogy nem lesz sikeres az úttya. 

A bezdáni templomná a zsoltár kelet felé van, úgy hogy a hív ők 
mind kelet felé néznek. 

Bezdánba jobbrú vannak a férfiak, balrú a n ők a templomba, 
most is úgy van. 
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Lefekvéskor mindig :mongyuk, hogy: ‚Jézus segíjj !" 
Nem szabad káronikonni,. a káromkodás vétek. 
Káromkodások: Az Isten fáját! A kutya fáját! A hét szencségit! 

Az Isten ba... a meg! A kutya rJristenit ! 
Közmondások: A zördög is a dombra szarik. Heten vannak, mint 

a gonoszok. Hét ördög lakik benne. 

Gazdasági. élet 

Bezdánba a falurészek úgy voltak, hogy Alvég, Fölvég. A közösség-
nek a fele Alvégnek számított; a főső  része Fölvégnek. 
• 	187. Vót egy ucca, amit ügy nevesztek, hogy Keleti ucca, köleten a 
zelső  ucca vót így elnevezve. 

Ha mentek a vásárra lovat elanrii és a ló nagyon harap, vagy rú-
gós, akkó be szokták rúgatni. Adnak nekije italt, bort, ha nagyon szomjas, 
hogy igyon. A ló berúg és akkó olyan bamba lesz tűle, hogy se nem rúg, 
se nem harap, addig még ki nem józanodik. 

Ha valaki valamit elád, akkó szokták mondani, ha apró pénct 
kap, hogy „Apád, anyád idegy űjjön !", hogy az öregje is mind idegyűjjön 
hozzája. 

Valamikó az a hiedelem vót, ha új. házat épített valaki, akkó egy 
éven belű  abba a házba valakinek meg köllött halni. Ojant szoktak csinálni, 
hogy levágtak valami állatot, és aszt, az állatnak a vérit beleeresztették a 
fundamentomba, és akkó keszték a fundamentumot rakni. 

Mákot holdtöltekor szoktak vetni, hogy tele legyenek a gubók. 
Aki késse keveri a tejet, annak a tehene véreset fog anni, mert 

megvágja a tőgyit. 
Mikó hagymát vetnek, akkó nem szabad f.. .gani, mer akkó na-

gyon erős lesz a hagyma, hogyha f...ganak. 
Tököt ütemek, akkó a kövér asszonyok adaverik a seggüket a 

fődhő, hogy nagyra nyőjjenek a tökök. 
Zőccséget egy órakó szoktak vetni, hogy egy ága legyen neki, ne 

_legyen olyan sok gyükere. 

Orvoslás 

Ha a ház fala álmába kidül, akkor az betegséget jelent. 
Átkok: A rosseb egyen meg! A nyavaja törjön ki! A guta üssön 

meg ! 
Anyajegyet altú kap a gyerek, ha a zannyába, mikó benne van, 

a zannya megijed és odakap, és amit ű  megijed, attú kapja meg a zanyajelt. 
Ha valakinek árpa nyől a szemin, aszt, egy sejem cérnáva el köll 

kötni a tüvit, és akkó az magátú leesik. 
Bélpoklos, aszt arra mongyák, aki nagyon sokat eszik. Ha sose 

lakik jól, amit annak neki, mindent megeszik, aszongyák, hogy bélpoklos, 
egybelű . 
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Ha ijen gutaütést kapott a disznó, akkó szokták a fülit megvágni. 
Olyan kótyagos lesz, mintha magos vérnyomása vóna. Megvágják a fülit, 
hogy a vér fojjon ki neki és akkó jobban lesz a disznó. 

Ha valakinek megbicsaklik a háta, akkor szokják mondani, hogy 
hekszensusz, így nevezik. 

Kisgyerek vótam és jöttem a zuccán végig és egy hejen egy desz-
kakerítésen ijen tenyérnyi luk vót. Ahogy húsztam a kezem végig, odaértem, 
beleharapott a tenyerembe egy kutya. És a gazda kinn át a zuccán, és meg-
látta, hogy megharapott a kutya, ekesztem sírni, ugye, mingyá bevezettek 
és a kutya sz őribű  vágtak le, meg babot szétfejtettek, ijen nyersbabot, aszt 
tettek rá, meg kutyasz őrit, oszt bekötötték. 

Régente úgy szokták gyógyítani a kelést, hogy paradicsomot tet-
tek rája, avva kötötték be, vagy hagymát sütöttek, s űthagymát tettek rá, 
és attú kifakatt, és így gyógyút meg a kelés. 

A kelést valamikó úgy gyógyították, hogy valami tárgyba, pénzbe 
vagy zsebkendőbe belenyomkották és akkó eldobták. És aki felvette aszt a 
ruhadarabot, vagy aszt a pénszt, az elkapta a kelést, arrú a zillet őtű  eltűnt, 
űrajta meg megny őtt. 

206: Ha valakit a kígyó megcsíp, abba a pillanatba aszt a részt, aszt 
ki kell vágni késsel, hogy a méreg tovább ne tuggyon terjedni. 

A bodzatea köhögés ellen jó. 
A csollánt arra is használják, hogy akinek er ős rehomája van, 

megverik, és akkó elmúlik a rehomája. 
Szamárköhögés ellen asz szokták csinálni, egy darab kenyeret 

szamártejbe megáztatnak és aszt megetetik a kisgyerekkel, és elmúlik a sza-
márköhögés. 

Az a zember tud szemmel verni, amejiknek a szemöldöke összeér, 
bozontos szemöldöke van. Az megnézi a kisgyereket, és az biztos szemve-
rést kap tűle. 

A kisgyereket is  meg szokták köpködni, meg a kis :állatokat igy, 
hogy ne verje meg szemmel. Leköpködik, ptü, ptü, ptü, és akkó nem fog 
rajta a szemverés. ,Az, aki megverné szemmel, az köpködi le. 

Valamikó szoktak a gyereknek, vót szemverése, aszonták, hogy 
megverték szemmel. Akkó egy söpr űfélét, az asszony, aki eszt csinálta, el-
égette, és beleszórta a vízbe annak a parazsát, és ha a parázs le űt a víz fenekire, 
akkó meg vót verve szemmel, ha fönnmaratt a tetejin, akkó nem vót meg-
verve. És ha meg vót verve, akkó avva a vízze megmosdatták, és akkó elmúlt 
a szemverés. 

Akkó megmosdatta vele, és az elsó szoknyájával megt űrűte a zarcát. 
A kisborgyúnak szoktak piros szalagot kötni a nyakára, hogy meg 

ne verjék szemme. 
Ha' a tehénnek a teje véres, akkó megverték szemme. 
Ha a disznót verik meg szemmel, akkor a söpr űt lepisilik és akkó 

avval megszentülik, és akkó elmúlik a szemverés. 
Békarokkát köll főzni teának, az nagyon tisztíjja a veséket, gyógyícs-

csa. 
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A halál 

Van a halálmadár, ami meg szokta jósúni, -aszongyák, vészmadár, 
hogyha valaki meghal a házná. Odamegy éjszaka, és ekezd vonyítani vala-
mejik fán, vagy a zablakhó száll és ottan kiabál. 

Ha valaki meghal, a zórát leállítják és a tükröt letakarják. 
Ha a halottat kísérik ki a temet őbe, akkó a férfiak szoktak el ő  menni, 

utánuk a nők. 
A sírokat két méter méjre szokták ásni. Ha el őbb megveszik kö-

zösen a sírt, akkó kijelölik má, hogy a zeggyik fele a zemberé, jobb fel ű, 
a másik a zasszonyé. Ha ez nincsen, akkó aszt is csinájják, hogyha valamejik 
előbb meghalt, a kés őbbit, aszt rátemetik a másik tetejire. 

Az vót a szokás régente, hogy a sírokat úgy helyeszték el, hogy 
a halott napkelet felé nézzen. És Törökországba, a török fejfák, azok mind 
úgy vannak állítva, kicsit ferdén, és ahogyan az áll, úgy ülve, úgy van a ha-
lott a sírba, napkeletre néz, ülve temetik el. Pristinán vótam katona, az egy 
nagy török város, harminckét mecset vót abba a városba. 
- 	223. Azé égetik el - a halott szalmazsákját, hogy a betegség ne terjeggyen 
tovább. 

Temetéskor szoktak a sírba pénzt dobáni régente, legyen neki 
a másvilágon mibű  kőtekezni. 

A halott mellé be szokták tenni a szeret ő  tárgyait, amit nagyon 
szeretett, amit nagyon kedvelt. De lehetett az bor is, pálinka is, vagy a pi-
páját, beletették a koporsóba melléje. 

Ha valamit efelejtettek beletenni a halotthoz, és kés őbb jutott 
eszükbe, akkó kiviszik a sírhó, ásnak egy kis gödröt és ott ehantújják, aszt 
a tárgyat, amit szerettek vóna má el őzőleg oda betenni. 

Mikor vége van a halottas vacsorának, akkó á halott, amejik szo- 
bába meghalt, ahol azelőtt tartózkodot, alutt, oda, arra a zasztalra szoktak 
éjszakára betenni ételt-italt, és ha abbú a zételb ű, italbú hiányzik, akkor 
asz szokták mondani, itthun .vót hazajött .még, nagyon szeretett itthun. 
Ha nem hiányzik belűle, akkó nem szeretett itthun, azé nem jött haza, nem 
ivott, nem evett a zételb űl. 

A kereszteletlen gyerekr ű  szoknak mondani ojasmit, hogy minden 
évbe azon a napon, mikor született, éjszaka tizenkét órakor sírás hallaccik 
a sírból. És akkó, ha aszt valaki meghajja, megkereszteli, _ úgy, mint a pap 
szokta mondani, és akkó .többet a sírás nem ismétl ődik meg. 

Bosnyák Sándor 
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2. BABONÁK, RÁOLVASÁSOK 
ADATOK GOMBOS NÉPRAJZÁHOZ 

Gombos—Bogojevo a néprajzi kutatásnak valóságos kincsesbányája. 
Olyan talaj, amely mutatóba lépten-nyomon a felszínre dob valamit a ku-
tatónak a mélyen rejl ő  anyagból. Népviselete akár a virágos rét, népdal-
kincse könyvet töltene meg, táncai és mulatságai eredetiek, elütnek a kör-
nyék táncaitól. Az élet- és világszemlélet pedig még ma is teli van titokza-
tos természetfeletti er őkben való hittel, amely csak felszínesen keresztény-
katolikus; mélyében valósággal őspogány magyar mitológia. 

A község nevének eredete a népi szájhagyomány szerint: valamikor a 
dunai révnél élt egy cigány, akinek felt űnő  nagy gömbölyű  gombok voltak 
a mellényén s ezért az emberek „gombos révésznek", az átkel őhelyet pedig 
„gombos rév"-nek nevezték el. Amikor pedig vasútállomás épült a rév kö-
zelében, akkor err ől nevezték azt is Gombosnak. A szájhagyomány másik 
változata szerint a vasúti megállóhelyen egy Gombos nev ű  kocsmáros volt, 
annak a tábláján volt kiírva e név, s azt ruházták át az állomásra. A régebbi 
népdalokban a gombosiak falujukat „Bogojá"-nak, magukat bogojaiaknak 
nevezik. Ennek a szónak semmi köze nincs a boglyához, hanem a szerb Bo-
gojevo elnevezés magyaros alakja. Érdekes, hogy egyik népdalukban meg-
személyesítik a községet és úgy beszélnek róla: 

Megellett a Bogoja 
Szélmalom lett a fia. 

Már ez a jelenség is tanúságot tesz az absztrakcióra és mitizálásra való haj-
lamról, amelyre a szellemi néprajz terén még számos példa akad. 

Kutatásom tárgya els ősorban az egészségügyi vonatkozású hiedelmek, 
szokások és gyógymódok tanulmányozása volt: az egészségügyi állapotot 
befolyásoló természetfeletti er ők és természetes okok, a betegségek népies 
megelőzése és elhárítása anyagi szerekkel vagy misztikus-mágikus cselek-
vésekkel. 

Gomboson valódi népi gyógyszerekről alig lehet beszélni. Ezek egészen 
alárendelt szerepet játszanak a gyógyításban. Ellenben valósággal meleg-
ágya a falu a babonás gyógyításoknak. Ez oki összefüggésben áll a betegsé-
gek eredetér ől keletkezett babonás felfogással, amely szintén túlnyomóan 
uralkodik a természetes okok felett. Gyógyanyagokkal vagy természetes 
módszerekkel gyógyító személy a faluban nincs, ellenben a ráolvasóaszony 
annál keresettebb. Ez a 87 éves vak Pásti Panna néni, ó a leghíresebb, kilenc 
féle betegségre tud ráolvasást, de rajta kívül még mások is foglalkoznak ez- 
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zel szűkebb körben. A népi gyógyászatban uralkodó ősi elv az, hogy a ter-
mészetfölötti okokból származó bajokat csakis természetfeletti módszerekkel 
lehet elmulasztani. Ott, ahol a betegségnek nem tudják érzékelhet ő  külső  
okát adni, természetfeletti er ők közreműködésével magyarázzák és babo-
násan gyógyítják. Ellenben nem hallunk soha ráolvasásokat és misztikus-
mágikus módszereket például küls ő  sérülések esetén. 

Általános a „rosszak" ártó erejében és a szemverésben való hit. A „rosz-
szak" leginkább a születés percét ől kezdve ólálkodnak a ház körül, hogy egy 
őrizetlen pillanatban az újszülöttet elcseréljék. Amikor valakinek hibás fej-
lődésű  a gyermeke, akkor azt „váltott" gyermeknek nevezik, mivel a „rosszak" 
elváltották. Ezért szigorú parancs köti a gombosi menyecskét a gyermekágy-
hoz, amelyet egy pillanatra sem szabad elhagynia. Különösen akkor nem, 
ha valaki kopogtat és bebocsáttatást kér. (Ez a rosszak cselfogása, hogy amíg 
az anya kinéz, elváltsák a gyermeket.) Az újszülöttet els ő  percétől fogva 
védő  talizmánként burkolják körül az anya kötényével. Az anya ruhadarab-
jainak mágikus védőerőt tulajdonítanak később is. Az anya kötényébe csa-
varva marad a kisbaba addig, amíg az anyát a bába rendbe nem teszi és a 
pólyázásra nem kerül sor. A pólyán aztán a rózsafűzér játssza a védő  amulett 
szerepét egészen kéthetes koráig, a templomban való bemutatásig. Kés őbb 
ismét az anya köténye veszi át a véd ő  szerepet a baba álma felett. A nyug-
talan, aludni nem akaró, fel-felsíró gyermeket az anya esküv ői kötényével 
takarják le a bölcsőben. Néha még a menyasszonyi koszorút is ráteszik. 

Mélységesen szép ősi szimbólumai ezek az anya örök védő  szerepének. 
Az esküvőn viselt ruhadarabok népi szentelményeknek tekinthet ők és ezért 
erősebb a mágikus erejükben való hit, mint más ruhadarabok esetében. 

Még egy példáját hallottam az anya ruhadarabjával való betegségei-
hárításának. Ha az anya észreveszi, hogy a gyermeket valaki er ősen meg-
nézte, akkor a szemverés elhárítása végett saját friss vizeletével megmos-
datja a gyermeket, miközben mondja: „Ebb ű ' (a szeméremtest értend ő, 
amelyből a vizelet jön) szültelek, evve gyógyítsalak". Azután megtöröli 
a „péntő  aljával" (pendely-alsószoknya), miközben mondja: „Ez alú' szül-
telek, evve' gyógyítsalak". 

A rosszak távoltartása végett a gyermekágyas asszony szobájának a 
kulcslyukába fokhagymagirizdet dugnak, az ajtónyílásba kést ütnek éjsza-
kára. A fokhagyma közismert démon-elriasztó szer, amelyet világszerte a 
vámpírhittel kapcsolatban használnak. Gomboson a fokhagymának más 
babonás elhárító szerepét is ismerik, melyr ől később fogok szólni. 

A gyermekágyas asszonyra leselked ő  rosszakról a következő  megtör-
tént esetet mesélte egy asszony : „Napam egyre csak azon veszekedett velem, 
hogy: „Almodat el ne hadd lányom, akárki is gyünne". Egyszer csak hallom, 
hogy az ajtónál szól valaki: „Panna, eressz be!". Ismer ős volt a hang, hát 
lemásztam az ágyról és az ajtóhoz mentem, a föls ő  tábláját kinyitottam és 
kinéztem, de nem láttam senkit. De a napam akkor mán el őugrott és kiabált 
rám, hogy nem megmondtam, almodat el ne hadd! Abban a pillanatban 
nem tudni hunnan-hunnan nem, de egy nagy vörös kutya mán bent volt 
és a napamat beszorította a kuckóba és ott viaskodott vele. Alig bírt meg-
szabadulni tőle. De ahogy jött, úgy el is t űnt. Jó, hogy még •a gyereket el 
nem váltotta." 

Ez a történet bizonyítéka annak a hiedelemnek, hogy a rosszak emberi 
vagy állati alakot ölthetnek. De beszélnek olyan gyermekekr ől is, akiket 
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mégiscsak elváltottak. Az ilyen gyermeknek csak a feje n őtt, míg a kezelába 
megmaradt akkorának, amekkora a születéskor volt. Egy másik „váltott 
gyermek" pedig sz őrös testel jött a világra és csak egy szeme volt. Az ilyen 
szerencsétlen torzszülött gyermek anyja persze nem engedi senkinek meg-
nézni a gyermekét, de éppen ezzel tereli magára a gyanút. Egy esetben azt 
ajánlották, hogy tegye a gyermeket a süt őlapátra és vesse be a forró kemencébe 
és húzza ki azonnal, akkor visszaváltódik. Az asszony már-már megtette, 
de utolsó pillanatban megszólalt a lelkiismerete, mintha egy hang mondta 
volna: „Ne tedd be!" A gyermek aztán, nemsokára meghalt. A süt őkemencébe 
való bevetése a beteg gyermeknek másutt is ismeretes és leírt babonás eljárás. 

A gyermekre leselked ő  ártó démonok elleni védekezés egyik neme az 
is, hogy amikor a gyermeket beviszik a faluba emberek közé, akkor fordítva 
adják rá az inget. Ez a látszólag teljesen értelmetlen babona abban leli ma-
gyarázatát, hogy hisznek a démonok megtéveszthet őségében, becsapható-
ságában. A gyermek külsejének elváltoztatása az egyik eszköz a rontás el-
kerülésére és ezt szimbolizálja az ing kifórdítása. Ennek a babonának is több-
féle változata ismeretes. Szemverés elleni amulettként adnak a kisgyermek 
csuklójára piros gyöngykarköt őt, nyakába átfúrt rézkrajcárt. 

A kisgyermekkel kapcsolatos babonák közül megemlíthet ő  még, hogy 
szüléskor a köldökzsinórt elteszik és amikor a gyermek 7 éves lesz, a kezébe 
adják, hogy bogozza ki. Ebb ől aztán - következtetést vonnak le a gyermek 
szellemi képességére és kézügyességére nézve és jósolnak bel őle. Azt is tart-
ják, hogy a kisgyermeket nem jó a tükörbe mutatni, mert akkor nehezen fog-
zik. 

A terhes asszonnyal kapcsolatos babonák: nem jó terhes állapotban a 
szárítókötél alatt átbújni, mert akkor „zsinegben születik" a gyermek, vagyis 
a köldökzsinór a nyaka köré csavarodik. Nem szabad a terhes asszonynak 
erősen megnézni valamit és ugyanakkor valamely testrészéhez nyúlni, mert 
akkor a gyermek testének azon helyén valami jegy lesz. Van a faluban egy 
tűzfoltos arcú menyecske, arról azt mondják, hogy az anyja, amikor váran-
dós volt, hangos szóval kívánta a vörösbort, amikor a kocsma el őtt elmentek 
és az arcához nyúlt. Egy másik asszony mesélte, hogy ő  akkor a holdba né-
zett éjszaka lebontott hajjal és mivel a konty helyén fázott a feje, odatette 
a tenyerét. Gyermekének olyan kopasz folt lett a fejebúbján, mint a hold, 
amely akkor egy nagy csillaggal volt együttállásban. Nem jó a terhes asszony-
nak a testsúlyát sem mérni, mert akkor a gyermek megáll a fejl ődésben. 

A . születendő  gyermek nemével kapcsolatos lakodalmi szokás: az új 
menyecskének a lakodalni vacsorán szép karéj kenyeret vágnak, hogy els ő  
gyermeke kisfiú legyen. A terhes n ő  hasának az alakjából következtetnek 
a születendő  gyermek nemére: hegyes has kiút, lapos, szétterült has leányt 
jelent. 

A . „rosszak" természetére vonatkozóan a következ ő  nézetek élnek a 
néphitben: a rosszak, a boszorkányok vagy b űbájosok az ördöggel cimborál-
nak. Különös ismertetőjelük nincs, de vannak módszerek, amelyekkel le 
lehet leplezni őket. Például, ha olyasvalaki jön a házhoz, akir ől gyanítják, 
hogy boszorkány, akkor nem kell mást tenni, mint egy kaszakövet betenni 
a tűzbe. Akkor a boszorkány nem tud elmenni addig, amíg a követ ki nem 
veszik a tűzből. Figyelik olyankor, hogy készülődik az öregasszony: „Me-
gyek mán haza" -- de még sem megy, újból leül. Háromszor is visszamaradt 
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egyŠzer egy vénasszony, s amikor végre a próba eld őlt és kivették a kasza- 
követ a tűzből, akkor útrakerekedett, de az ajtóból tréfásan megfenyegette 
a fiatal férfit, aki a t űz mellett ült: „Ejnye, te, mit csináltál te nekem?!". 

A boszorkányok leleplezésének a másik módja az éjféli misén a Luca-
székről való meglesés. A faluban még ma is név szerint . fel tudnak sorolni 
boszorkányokat, akik már nem élnek ugyan, de leszármazottaik és rokonaik 
még ott vannak. Az elhunyt öreg papnak a szolgálója tudta őket, mert annak 
idején, mikor a papnál szolgált, vele üzent a pap a boszorkányoknak, hogy 
tartsanak bűnbánatot és „tördeljék le a szarvaikat", addig ne merjenek a 
szentség elibe jönni. Ugyanis az öreg pap éjféli misén a szentségen keresz-
tül látta, hogy kik a boszorkányok. De iszkoltak is azok kifelé mindjárt ! 
Némelyiknek akkora szarva volt, hogy oldalt kellett fordítania a fejét, hogy 
kiférjen a templomajtón. 

A betegségek, népies kórok tanában leggyakoribb eset a szemverés. 
Szemmel verni nemcsak a rosszak tudnak, hanem mindkét nembeli, közön-
séges emberek is. Ismertet őjelük az, hogy összenőtt szemöldökük van. Az 
ilyen emberek akaratlanul is szemmel vernek, elég ha ránéznek valakire. 

A szemverés megállapítása és eltávolítára is szenesvízzel történik. Mód-
szere több változatban él, de lényegileg azonos. Egyik közl ője Cöndör Jó-
zsefe 80 éves, kilenc kóróseprüszál parazsát dobja „szótalan víz"-be, amelybe 
három csepp szentelt vizet cseppent. Szótlan víznek nevezik azt, amelyet 
a kútról úgy hoznak, hogy közben egy szót sem szabad szólni. Minden szem 
parázsnál mond egy miatyánkot. Az els ő  szemet veti „emberre", azaz fér-
fire, és ha az volt a szemver ő, akkor azonnal és gyorsan lesüllyed a víz fene-
kére. A következő  szemeket „asszonyra" veti. A végén keresztet vet reá és 
rálehel háromszor. Azután itat egy kortyot bel őle és megmossa vele a beteg 
arcát. Az ő  hite szerint nem az eljárás a fontos, hanem az imádság, mert 
„csak az imádság használ, a mindeható Isten hatalma". 

Másik módszer, Hodány Katalin közlése szerint, aki anyjától tanulta: 
Öt szem szenet vet a vízbe: 1) Emberre. 2) Asszonyra. 3) Életre. 4) Halálra. 
5) Csontra-velőre, belsőrészre. Minden egyes széndarabka bedobásánál a 
következő  igéket mondja: „Téged... Rozika..: ember vert meg szemmel. 
Segéjjen az Atyaisten, segéjjen a Fiúisten, segéjjen a Szentlélek Isten!" 
Azután elmond 3 miatyánkot, 3 üdvözlégyet, 3 hiszekegyet és a következ ő  
ajánló imádságot: „Ajánlom ezt a kevés imádságot Krisztus kínszenvedéséért 
és szent Cirákus tiszteletére, és .azokért a lelkekért, akik szemverésben, sárga-
ságban és szárazságban meghaltak." A szenesvízbe hüvelykujját bemártja, 
illeti vele a gyermek egyik halántékát, másik oldali könyökét és térdét, majd 
a másik halántékát,- másik oldali könyökét és térdét majd a másik halántékát 
túloldali könyökét és térdét. Ily módon az érintési .pontok a gyermek testén 
keresztalakot képeznek. Végül itatnak bel őle egy kortyot. Utána a beteg meg-
nyugszik és elalszik. Három egymásután való nap mindezt megismétlik, és 
ahogyan a szenek lesüllyedésének sorrendje és módja megváltozik, abból 
következtetnek a betegség kimenetelére. Ez egyúttal tehát babonás kórjóslat 
(prognózis) is. Szenesvizet csak nappal szabad csinálni. Napnyugta után 
csakis halálos betegnek szabad. 
- Harmadik módja ennek a Pásti Panna néni féle ráimádkozás: három 
úrangyalát mond a szenesvíz felett és a következ ő  ajánlást: „Krisztus Urunk-
nak három szöggel való fölszegeztetéséért, megköpködéséért, rút nézéséért 
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és arculverettetéséért, azokért a lelkekért, akik szemverésben meghaltak 
és ezért a szemverésben, kínlódó lélekért". 

Voltak öregasszonyok is a faluban, akik fürdővel gyógyították a szem-
verést, s akiket még ma is emlegetnek, bár már nem élnek. Ilyenek voltak 
Bogyó Boris és Hajdú Rozi nénik. Bogyó Boris néni, füröszt ő  vizébe a kö-
vetkezőket kell belefőzni: 9 féle virág, 9 féle term ő  ág, 9 féle vas. Ebben 
kilenc napon át megfürösztötte a beteg gyermeket és akkor „elvált életre 
vagy halálra". Ő  meg tudta mondani a szemverés fokát is. Ha kijelentette, 
hogy benne van a 7. fokban, akkor már nem volt segítség rajta. Az 5. fokig 
lehetett segíteni. Ebben a fürdőben jellegzetes a mágikus kilences szám 
előfordulása, továbbá a virág és term őág, mint az élet, s a vas, mint az erő  
szimbóluma. A primitív felfogás szerint a vízbe belef őzött anyagokból át-
megy az életerő  a betegbe. 

Legérdekesebb egyéniség a 87 éves vak Pásti Panna néni, aki ma is 
hivatásszerűen foglalkozik ráolvasással és ráimádkozással. Kilenc féle be-
tegséget tud gyógyítani pusztán a mondott szó erejével. Meggy őződése 
szerint azért adott neki ilyen hosszú életet az isten, mert annyi sokan kérték 
reá az isten áldását a gyógyításokért. Sokakon segített, akiken az orvosok 
nem tudtak segíteni. A ráolvasásokat és imádságokat napától tanulta. Érde-
kes, hogy egyáltalán nem titkolódzik és nem fél, hanem inkább örömmel 
veszi, ha valaki érdekl ődik tudománya iránt. Aggodalmát fejezi ki, hogy ki 
fog segíteni a falu népén, ha ő  meghal? Panaszkodik, hegy sokszor kérte 
a leányát meg az unokáit, hogy vegyék át t őle az imádságokat, de azok nem 
hajlamosak erre, mindössze annyit tesznek meg, hogy segédkeznek a sze-
nesvíz készítésénél és az egyéb szükséges holmik el őkészítésében, amit az 
öregasszony vaksága miatt már nem tud megtenni. Maga az öregasszony 
már csak a szöveget mondja. Rendkívül érdekesek ezek a ráolvasó szövegek. 
Míg az imádságok egyszerűn Istenhez intézett kérések és Krisztus kínszen-
vedésére utaló hasonlatok, addig a ráolvasások p o g á n y démonisztikus 
jellegűek, amelyekben a betegség démonának parancsot ad, hogy t űnjön 
el vagy váljon semmivé. Érdekes annak a kilencféle . betegségnek a népies 
megnevezése, amelyeken segíteni tud. Ezek: 1) Szemverés. 2) Szegedés, 
szúró szegedés. 3) Sárgaság.. 4) Aszalvány vagy szárazság. 5) Frász vagy 
nyavalyatörés. 6) Guga. 7) Hideglelés. 8) Ijedés. 9) 'Zsibrék (=szájfájás). 

Lássuk sorban ezeket, miután a szemverésr ől már volt szó. A szegedés 
vagy szúró-szegedés néven a nyilalló fájdalmakat, f őként derékfájást értik 
Gomboson. A reá való imádságban utalás történik Krisztus felszegeztetésére. 
Az imaszöveg nem egyházilag jóváhagyott imádság, hanem minden jel szerint 
valamelyik apokrif evangéliumból származik. Igy szól: „Amikor Krisztus 
Urunk a Jordán vize mellett járt, kérdi t őle Szent Péter : Micsoda sírás-
rívás van itt? Szegények nincsenek, árvák nem sanyargattatnak, hanem 
szegedése tartja. Vedd ki ennek oldalábul ezen szegedést, hogy semminem ű  
testében meg ne maradhasson. Tedd rá a te b űnös kezedet a Jézus erejével, 
fújd rá a te bűnös lehelletedet a Boldogasszony igéjével". Ezt az imádságot 
egy lélekzetre kell elmondani és a szöveg megfelel ő  szavainál a kezet rátenni, 
illetve a lehelletet ráfújni a fájó testrészre. Háromszor kell elvégezni, és-
pedig reggel, este és másnap reggel. Vagy, ha els ő  ízben délután jelentkezik 
a beteg, akkor másodszor másnap reggel és harmadszor másnap este. Vé-
gezetül 3 miatyánkot, 3 üdvözlégyet és 3 hiszekegyet felajánlani azon lel-
kekért, akik szegedésben meghaltak. 
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1.ohacsek Ágota közlése 
3) Sárgaság. Gyógyítása teljesen babonás alapon, a hasonlóság el-

vének alkalmazásával történik. A beteg nyakába fokhagyma koszorút kell 
akasztani és azt viselje 9 napig, mialatt a girízdek teljesen megsárgulnak, 
mert a sárgaság abba megy át. Hozzá kapcsolva ráimádkozás a sárgaságban 
megholt lelkekért felajánlva. Másik módszer: a beteg sárga selyemcérnát 
viseljen a nyakában 9 napig és akkor azt a cérnát piros rózsabokorra kell 
akasztani a kertben. Ez szimbolizálja a betegség átadását és az egészség 
piros színével való felcserélését. Ezzel kapcsolatban is imádkozni kell, fe-
lajánló imádságot a sárgaságban elhalt lelkekért. 

4) Szárazság vagy aszalvány, a sorvasztó betegségek népies neve. Ebbe 
a nomenclaturába esik a kisgyermekek decomposítiója és a feln őttek tbc-je. 
Ráimádkozása hasonló a szemveréséhez. Különös, hogy ezzel a betegséggel 
kapcsolatban a „mérés"-t mint babonás eljárást nem ismerik. 

5) Frász. A tetánia vagy görcshajlam népies neve. A görcsrohamot 
úgy mondják, hogy kimeredt és „felütötte a hab" a száját. Ezzel kapcsolatos 
babonás hiedelem az, hogy egy ablaktáblát le kell venni és a görcsben lev őre 
fordítva rátenni miközben az ablaküvegen át megnézetni olyannak, aki még 
nem látott frászt. Ugyanezt teszik feln őttek epilepsziájánál is. Először is 
a hüvelykujját feszítik ki, hogy a görcs elmúljon. A hüvelykujj behajlása 
a közeledő  roham előjele. Ez helyes megfigyelés, nem babona. 

6) Guga. Ez alatt nem a golyvát értik, hanem a kisgyermekek nya-
kán az áll alatti mirigyek gyulladásos megbetegedését. A guga speciális ke-
zelése Pásti Panna módszerével: van neki egy hétszer s zen  telt ki s- 
b a I t á j a (amelyet mindig nagyszombaton a szentelésre vitt sonka mellé 
rejtett és úgy lett megszentelve), s miután a földre köp, e kisbaltát a földhöz 
érinti, aztán a gúgát megnyomja vele (a gyermeket az anyja tartja az ölében) 
és a következő  igéket mondja: „Földbül lettél, semmibül lettél, semmivé 
váljál! 'Oszlasson el az Atyaisten, oszlasson el a Fiúisten, oszlasson el a Szent-
lélek Isten". 

Másodszor megismétli a köpést és baltával való érintést és mondja: 
„Távoztasson el az Atyaisten, távoztasson el a Fiúisten, távoztasson el a 
Szentlélek Isten." 

• Harmadszor is megismétli a mágikus m űveletet és 'mondja: „Rontson 
szét az Atyaisten, rontson szét a Fiúisten, rontson szét a Szentlélek Isten". 

Ez ismét egy népi szentelmény babonás művelettel kapcsolatban. Az 
egyház nem ismer baltaszentelést, de a nép igen. 

7) Hideglelés. Ugyanazt a ráimádkozást mondják, mint szemveréskor. 
8) Ijedés. A gyermek feje fölött ólmot öntenek és abból kiolvassák, 

hogy mitől ijedt meg. A bölcsőt az anya esküvői kötényével letákarják. Pásti 
Panna néni ráimádkozik az ijedésben meg holt lelkekért. 

9) Zsibrék. A kisgyermekek szájfájását nevezik így. Szinonímái táj-
szólásokban : zsébre, 1ink ő, zsikora. Pásti Panna néni 9 tollseprűszálra 9 
babát csinál rongyból és a nap lenyugvása idején a gyermekkel kimegy a 
ganédomb . mellé, a babákat . beleszúrja, majd egyenként odaérinti őket a 
gyermek szájaszéléhez és a következ ő  ráolvasó igékkel elküldi  a b e t e g-
séget : „Nap nyugtába, béka tójába, zsibrék a gané oldalába". 
Ez a ráolvasó igen primitív globális betegségszemlélet tanúsága, mivel a 
természet jelenségei és a betegségi tünetek között összefüggést keres, egybe- 
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foglal olyan jelenségeket, amelyeknek természettanilag nincs közük egymás-
hoz. Ezen primitív szemlélet szerint a természet rendje az, hogy amikor a 
nap nyugodni megy, a béka ugyanakkor aludni megy . a tóba, s akkor a betegség 
is k e 11, hogy kövesse a rendet, menjen el a gané oldalába. Hogy 
miért éppen oda? Ősrégi fogás a betegségdémont valami undorítóval fenye-
getni, amilyen pl. az ürülék vagy bizonyos testrészek. Ugyanez a motívum 
megtalálható a szájfájás más vidékeken való gyógyításában is. A zsibrék 
gyógyításához is hozzátartozik ezenkívül a megfelel ő  imádság, amely megem-
lékezik Krisztus utolsó szájfájásáról, amikor epével megitatták és a ,,zsibrék 
kihányta száját". Az egyház által elismert szentírásokban nincs err ől szó. 

Egyéb babonás gyógyítások is szokásosak Gomboson. A szem őcség 
(=szemölcs) elmulasztása végett meg kell kerekíteni a neveletlen ujjával 
(a gyűrűs ujj) háromszor és a következ ő  igéket mondani: „Semmib ől lettél, 
semmivé váljál". Másik mód, amely nem speciálisan gombosi, hanem ország-
szerte ismeretes : az újholdnak megmutatni és a következ ő  verset mondani: 

Új hold, új király 
Fiát házasítja. 
Hil engem a lakodalomba. 
Nem megyek én, 
Szem ő cségemet küldöm. 

Abban a helyben a földr ő l felemelni valamely tár-
g y a t, ami éppen a kezébe akad, meghúzni és azt az eresz alá a csurgásba 
elásni. Azért kell a csurgásba ásni, mert ott a vízt ől hamar rothadásnak indul 
avagy szétmálik és akkor ugyanezen id őre a szemölcs is elmúlik. Ugyanezt 
nemcsak szemölcs, hanem fekély, fülfájás és egyéb betegség esetén is szokták 
csinálni, mindig a megfelelő  betegséget küldve a lakodalomba. Daganat, 
fekély, kelés elmulasztására ajánlják azt is, hogy az úton talált öreg csonttal 
meghúzni és a feje fölött hátradobni. Ez utóbbi módszerek nem démonikus, 
hanem materiális kórokozókra vallanak. Valahogy úgy képzelik, mintha a 
betegség éterszerűen átitatná a testet és a tárgyakkal való érintéskor ezt ki 
lehet vonni belőle és a tárgyak eldobásával eltávolítani. 

Elterjedt szokás a betegségekkel kapcsolatban vallásos fogadalmakat 
tenni. Például a szamárköhögésben szenved ő  gyermek anyja kék selyemsza-
lagot ajánl fel Szűz Máriának és azt a templomban a Mária szobor karján 
ülő  kis Jézus karjára köti. Más esetben egy frászos gyermek anyja megfogadta, 
hogyha a gyermek meggyógyul, egy évig nem ad reá semmi pirosat és tarkát. 

A gyermekeket aprószentek napján fonott vessz ővel megcsapkodják 
és közben ezt mondják: „Friss légy, jó légy, keléses ne légy!" Ez 
tehát betegségelhárító illetve megel őző  babonás népszokás. Gomboson 
m u s t r á l á s-nak nevezik, míg másutt általában subrikálásnak. Azt mond-
ják, hogy ez annak az emlékezetére történik, hogy Heródes, amikor leölette 
a betlehemi kisdedeket, az anyák egy rakásra borulva sírtak és a zsidó kato-
nák úgy verték széjjel őket. 

Az állattartással kapcsolatos babonák közül érdekes az a hiedelem, hogy 
a „rosszak" képesek a tehén hasznát is elvinni. Alkonyat után ezért 
nem adnak ki tejet a házból csak kivételesen megbízható személyeknek, de 
este 8 óra után semmi esetre sem. Ilyen esetben a tehén teje híg, vizes lesz, 
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mennyisége megkevesbedik. Hogy ki vitte el a tehén .  hasznát, azt babonás 
megidézéssel tudják meg. Vályúba öntik a tejet és baltával vágják. Akkor a 
rossznak, meg kell jelennie, mert különben ő  érzi az ütéseket. Figyelik ilyen-
kor, hogy ki jön a házhoz valami ürüggyel és akkor az megbélyegzett személy 
lesz, szitkozódva kizavarják a házból. 

Luca-naptól karácsony böjtjéig az aprójószágnak az eleséget kerékab-
roncsba szórják, hogy el ne kószáljanak a háztól. Luca napján nem szabad 
varrni, mert akkor nem fognak tojni a tyúkok. 

A halál előjelének tartják, ha a kutya „tutul" és lyukat kapar a kertben. 
A holddal kapcsolatos babonák: amikor az újholdat el őször megpillantja 

valaki, üssön a zsebére és mondja: „Üregapád, öreganyád ide jöjjön", akkor 
megszaporodik a pénze. A szemölcs elmulasztásáról már volt szó. 

A teliholdról azt 'mondják, hogy abban táncol szent Cicelle: 
A rendkívül sokrétű  babonás gyógyításokkal szemben egész alárendelt 

szerepet játszanak a népies gyógyszerekkel való gyógyítások. Gyógynövényeket 
alig ismernek, hasznukról alig tudnak. Használnak különféle zöld növényi 
részeket kötés formájában. Például torokfájás esetén a fokhagyma zöld szárát 
megszárítva megfőzik és a felduzzadt szárral kötik be a nyakat. Gyomor-
puffadásra földi bodza zöld szárát kötözik. Bels őleg köhögés ellen vöröshagyma 
teát isznak; langyos citromos vizet cukorral is jónak tartanak, csak azt ma 
nem tudják beszerezni. Fekély, kelés megérlelésére zsemlét és sáfrányt főznek 
tejben és . azt forrón rákötözik. Fájós szemet kamillateával mosogatnak, fájós 
fülbe „kűrózsa" levét csepegtetik. A pólyásgyermek fül- és szemfájását a 
beléfecskendezett anyatejjel gyógyítják. De ez már nem anyagi, hanem mági-
kus szernek számít, mivel az anya váladékainak mágikus véder őt tulajdoní-
tanak, éppúgy, mint a ruhadarabjainak. 

G. Czimmer Anna 
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3. SZÁZÖTVEN BABONA ZENTA—ÚJFALUBÓL  

Zenta mezőváros. Az Újfalu nevű  városrész, melyben ezek a babonák  

élnek, külsőleg semmiben sem különbözik egy rendezettebb falutól. Lakói  

majdnem kivétel nélkül, részben vagy egészen a földb ől élnek. Az itt lejegyzett  
babonák, bármilyen furcsán hangzik is, ma is élnek. Az élet egy-egy sors-
döntő  pillanatában a legtöbb ember észre sem veszi, hogy a dolgok rejtelmes  

összefüggéseinek hatása alatt hinni kezd valamiben, amiben egyébként tán  

eszébe sem jutna. Az ismeretlen félelmet keltő  hatalmának (amiből hajdan  
az istenek születtek) kései hajtása ez. Alacsony növés ű , afféle dudva „hit"  
ez, ennek ellenére (vagy talán épp ezért) ki tudja, mennyi élte túl a tételes  

'vallásokat.  
E százötven babona mindössze tizennégy adatközl őtől ered. E közlemény  

anyaga szemelvény csupán, a teljesség minden igénye nélkül.l)  

Az adatközlőket a lakhely-közelség köti össze és az, ami ebb ől ered.  
Foglalkozásukban sem nagyon különböznek.  

özv. Lázity Lőrincné Fábrik Margit, 58 éves (L. L.-né)  

-- Gyura Ferencné Sándor Julianna, 49 éves (Gy. F.-né)  

Túri Lajos, 60 éves (T. L.)  
Sóti Mihályné Beszédes Etelka, 48 éves (S. M.-né)  

Gyetvai Márton, 38 éves (Gy. M.)  
Szopók János, 42 éves (Sz. J.)  
Gyetvai Józsefné Velez Matild, 71 éves (Gy. J.-né)  

- Túri Lajosné Vörös Julianna, 57 éves (T. L.-né)  

Rácz Nándorné Pásztor Márta, 31 éves (R. N.-né)  
-~ Szopók Jánosné Tandari Verona, 42 éves (Sz. J.-né)  

Huszák Ferencné Túri Katalin, 31 éves (H. F.-né)  

-- Gyura Ferenc, 54 éves (Gy. F.)  

Ujhelyi Béla, 62 éves (U. B.)  
Sóti Eszter, 19 éves (S. E.)  

Az adatközlőt a közölt szöveg végén nevének kezd őbetűivel jelöljük.  
A babonák keletkezésével és életével kapcsolatos lényegesnek vélt mozza-
natokat rövidített (behúzott) sorokkal hozzuk.  

A. rendezésnél csak a könnyebb áttekinthet őség szempontját követtük.  

1) Jegyzeteinkben vidékünkről közölt babonákra hivatkozunk. Az azonosakat elhagytuk, 
csak azokat hozzuk, melyek az eddig közöltekt ől bizonyos eltérést mutatnak. A 13.  
46., 99., 114. és a 146. számú babonáinkat kevés eltéréssel vagy azonos formában Szla-
vóniában is lejegyezte Bóna Júlia. 
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SZERETŐ, KÉRŐ, LAKODALOM 

Ha egy lány azt akarja, hogy egy legény megszeresse, észrevétlenül •  
egy kicsit le kell hogy vágjon a hajából, azt meg kell pörkölni és beletenni az 
italába. (S. M.-né) 

„Z. P.-nek is ijent adhattak eccé legíny korába. Éccaka se birt 
alunni. Csak fölűt a lóra, oszt aszonta a zannyának: 

-- Édesanyám, én nem tom mi van, de nekem mennem köll. 
Osz vissza is ment a lányos házhó." 

Ha egy lánynak tetszik egy legény, el kell lopnia két hajszálát és bele 
kell kötnie a zsebkendője sarkába, „akkó mén utána". (Gy. J.-né) 

Ha valakinek viszket a szemöldöke, meglátja a szeret őjét. (S. E.) 
Ha valaki az égő  gyufaszálat egyenesen tartja és megvárja, míg elal-

szik, amerre a gyufa feje hajlik, arra van a szeret ője. (S. 'E.) 
Aki fosztás közben piros kukoricát talál, azé lesz a cigánylány. (Gy. 

J.-né) 
A szobát mindig befelé kell söpörni, hogy ne söpörjük ki a kér őket. 

(S. M:-ne) 
Ha kérőbe mennek és találkoznak valakivel, aki üres kannát visz, 

nem adják nekik oda a lányt. (Sz. J.) 
Ha eladó lány eltöri a tükröt, hét évig nem megy férjhez. (Gy. F.-né) 
Ha valakinek megsöprik a lábát, hét évig nem megy férjhez vagy nem 

nősül meg.. (S. M.-né) 2) 
Gyöngyvirág nyíláskor és akácvirág hulláskor nem jó menyasszony-

nak lenni, mert nem lesz egészséges asszony bel őle. (Gy. F.-né) 
Ha az utcán menyasszonyt látunk és üres kanna van a kezünkben, 

térjünk ki előle, mert „üres lesz a menyasszony". Ha a kanna tele van, „a 
menyasszony is tele lesz". (L. L.-né) 

Menyecsketánc közben két tányér közé szedik a pénzt. A tánc után 
a tányérokat bele kell pénzest ől dobni a menyecske kötényébe, ahány felé 
törik akkor a tányér, annyi gyereke lesz. (L. L.-né) 

„Hát nekem is beledobták, össze is tört, gyerekem meg mégse 
lett egy se." 

Ha páratlan a tavasszal látott els ő  gólya, akkor abban az évben nem 
találunk párt. Ha két gólyát látunk, akkor lakodalom lesz. (L. L.-né) 3) 

Mielőtt a menyasszony elindul az esküvőre, pénzt kell tenni a cip ője 
sarkába, hogy ő  legyen a kasszás. (Gy. F.-né). 

Esküvő  után az lesz a gazda a házban (a menyasszony és a v őlegény 
közül), aki előbb lépi át a templom küszöbét. (S. M.-né) 

TERHESSÉG, GYEREK, KERESZTELŐ  

Ha a terhes anya •parázsra teszi a tyúk epéjét és az szétfolyik, akkor 
lánya lesz, ha felfelé fröcsköl, akkor Jia. (Sz. J.-né) 

Vő. Bóna Júlia: Néphagyományok (Szlavóniai nyelvjárású —falvak), HITK, IV. évf. 
1972., 11-12. 234. old. (A továbbiakban: B6NA 1972.) 
BÓNA 1972. 231. 
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Állapotos asszonynak nem szabad kihúzott kötelek vagy drótok 
alatt járkálni, mert a köldökszinór a gyerek nyakára tekeredik. (Gy. F.-né) 

Ha állapotos asszony varrót űt talál, lánya lesz, ha gombostűt, fia. 
(T. L:) 

Ha a terhes asszony nem vágatja a haját, hosszú hajú gyereke lesz. 
(R. N.-né) 

Szoptatós anya nem mehet látogatóba másik szoptatós anyához, 
mert elviszi a tejét. (Gy. F.-né) 

A gyermekágyás anya szobájának kilincsére piros szalagot kell 
kötni, hogy ne verjék meg a gyereket szemmel. (Gy. F.-né) 

„Nállunk minden kilincsen piros masni vót, a gyerek meg mégis 
ordított. Még rá nem gyüttünk, hogy éhes, mer csak téjját kapott. 
Pedig aszonták, meg van verve szemme." 

Ha a gyerek sír és nem bír aludni, valaki megverte szemmel. Olyan-
kor el kell menni azért, aki utoljára volt látogatóba, annak vizet kell vénni 
á szájába, a vizet beleengedni a tenyerébe, .a vizes kezévél háromszor lefelé 
törölni a gyerek arcát és a legfels ő  pöndöle aljával megtörölni. (Gy. F.-né) 4) 

-- Az vót a legtisztább. A többibe beletürükösztek. . 

Ha a gyerek még nincs megkeresztelve és, valaki nagyon megnézi, 
az anyja megnyalja mind a két szemét, hogy ne érje szemverés. (T. L.) 

Ha azt gondolják, hogy a gyerek meg van verve szemmel, a feje 
fölött három evőkanál vizet bele kell mérni egy tányérba. A vízbe valaki 
belemártja a kezét és háromszor letöröli a gyerek arcát a vizes kezével. A 
tányérban maradt vizet rá kell mérni ugyanazzal a kanállal az ajtó sarokvasára, 
ha valamivel több a víz, a gyereket valaki megverte szemmel. (Gy. J.-né) 

Ha az újszülöttnek kivarasodik az arca, az azt jelenti, hogy olyan 
asszony volt nála, akinek menstruációja volt. El kell menni hozzá, elkérni 
tőle a véres ruhát, kimosni és abban a vízben megmosni a gyerek arcát, akkor 
elmúlik a varasodás. (L. L.-né) 5) 

Ha a beszélni kezdő  gyerek először azt mondja, hogy apa, a követ-
kező  gyerek fiú lesz, ha azt, hogy anya, akkor lány. (T. L.) 

A gyerek körmét egy éves koráig nem szabad vágni, le kell rágni, 
mert lopós lesz. (H. F.-né) 

Ha az egyik gyerek anyja el akarja venni a másik gyerek álmát, el 
kell hogy lopjon tőle valamit és azt a saját gyereke feje alá tenni, akkor az 
ő  gyereke fog jól aludni. Visszavenni az álmot úgy lehet, hogy a küszöb alól, 
amin a gyereket át szokták vinni, fel kell venni alkonyat után három 'csipet 
földet; azt belekötni a zsebkend ő  sarkába és a gyerek feje alá tenni. (Gy.J.-né) 6) 

Vö. Bóna Júlia: Néphagyományok, HITK, IIi. évf., 1971., 7. sz., 93-94. old. (A 
továbbiakban: BÓNA 1971.) 
Sok helyen ha újszülötthöz női látogató megy első  látogatóba, ma is megkérdezik, 
nincs-e menstruációja. Ha van, nem engedik a gyerekhez. 
A babonákban való hit néha egyazon személynél sem következetes. Gy. J.-né ezt a 
babonát mély meggyőződéssel magyarázta. Mikor egy közismert babona esetleges 
változatát kutatva feltettem .a kérdést: 

Mit kell csinálni, ha hullanak a csirkék, vagy a kiskacsák? — természetesen így 
válaszolt: 

Hát, venni kő  nekik orvosságot! 
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Ha a gyerek sír és azt hiszik, hogy megijedt valamit ől, akkor a feje 
felett egy tányér vízbe forró ólmot kell önteni, az olyan alakban fagy meg, hogy 
„kimutattya hogy mitű  ijett meg". Akkor azt kell mondani, hogy „atya, 
fiú, szentlélek" és háromszor azt hogy „távozzatok gonoszok", akkor meg-
nyugszik a gyerek. (Gy. J.-né) 7) 

Nagy keresztelőt kell csinálni á gyereknek, hogy kapós legyen, ha 
felnő . (S. M.-né) 

Ha az asztalon feld ől a pohár, aki felé folyik az ital, annál lesz keresz-
telő . (S. M.-né) 

Mikor az első  gatyát megvarrják a kisfiúnak, szögr ől szögre kell 
akasztgatni és lekapkodni, hogy kapós legény legyen bel őle. (T. L.) 

Kisfiúnak nem szabad az orrát, száját mosogatóronggyal megtörölni, 
mert nem nő  ki a bajusza. (T. L.) 

Ha a gyerek sokáig bevizel, el kell küldeni egy főzőkanállal sóért 
a szomszédba. A szomszédasszonynak el kell venni a gyerekt ől a kanalat és 
fenekére verni vele: „Majd adok és neked sót !", és hazazavarni, akkor többet 
nem vizel be. (S. M.-né) 

Ha a gyerek nem tanul meg id őben beszélni, akkor bele kell kötni 
egy zsákba, háromszor körülvinni a kúton és valaki háromszor meg kell hogy 
kérdezze: „Mit visz ő  ?", amire válaszként háromszor bele kell kiabálni a 
kútba : „Szózatot ! ", akkor megtanul a gyerek beszélni. (Gy. J.-né) 

HALÁL, TEMETÉS 

Ha a kutya kifelé kapar a házból, halott lesz, a háznál. (Gy. F.-né) 
„Még megvót itt a házsarkáná a körtefa. A kutyánk a tövibe ekez-

dett kaparni. Mink betömtük, ű  kikaparta. Betömtük, kikaparta. Asztán 
vitték e öregapádat. A kutya nemsokára rá megdöglött. Asztán tuttuk 
meg, hogy öregapád is meghalt. " 8) 

Ha csunyán vonít a ,kutya, halott lesz a környéken. (L. L.-né) 9) 
Ha megpattan a tűzhely lapja, még abban az évben meghal valaki 

a családból. (T. L.) 19) 
Ha asszonynak viszket a köldöke, legény halott lesz. (Sz. J.-né) 11) 
Ha két menyasszony találkozik, akkor az hal meg el őbb aki hamarább 

meglátja a másikat. Ha egy másik lakodalmas menet közeledését látják, akkor 
letakarják a menyasszonyok arcát, ha pedig kett ős esküvő  van a házban, a 
menyasszonyok arcára zsebkend őt tesznek és egyszerre rántják le. (Gy. 
F.-né) 

Nem jó, ha valaki nyitva hagyja a fiókokat, mert ha meghal, leesik 
az álla. (L. L.-né) 

Ha valaki az ujján imádkozik, nem merednek meg az ujjai, ha meg-
hal. (L. L.-né) 12) 

BÓNA 1971. 231. 
Vö. Körmöci. Erzsébet—Szabó Jolán: Halotti szokások Zentán, HITK, II. évf., 1973., 
2. sz., 104. old. (A továbbiakban: KÖRMÖCI—SZAB(5) 
KÖRMÖCI—SZABÓ 104. ;  
KÖRMÖCI—SZABÓ 105 . 
Férfire vonatkoztatva ugyanezt nem ismerik. 
Ujjon a rózsafűzér helyett imádkoznak. 
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43. . Halott öregasszonnyal álmodni es őt jelent. (T. L.) 
Ha öreg halott van és a ravatalon megfiatalodik, a családból fiatal 

fogja követni, ha fiatal a halott és a ravatalon megöregszik, megráncosodik, 
öreg fogja követni. (Gy. F.-né) 13) 

A . halottas háznál nem söprik ki a szemetet, haném besöprik a kopor-
só alá és mikor elmegy a halottaskocsi, utánadobják, hogy ne járjon vissza a 
halott. (U. B.) 14) 

Ha valaki megnézi a halottas ablakban ég ő  gyertyát, a családból 
az hal meg, akit legjobban szeret. (Gy. F.-né) 

„Hallod, mink csavargattuk is a fejünket, ha láttuk a gyertyát." 
Ha valaki benéz a halottas ablakon, sárgaságot kap. (Gy. F.-né) 
Ha temetéskor esik az es ő, a halott üdvözül. (L. L.-né) 
Nem jó trombitával temetni a halottat, mert nem üdvözül. (L. L.-né) 

ÜNNEPEK 

Nagyszombaton délel őtt, mikor megszólal a harang, söpörni kell 
az utcát, akkor nyáron nem lesz légy a házban. (T. L.-né) 

Ha valaki Szent Arital napján lisztbe nyúl, kelések lesznek a kezén. 
(L. L.-né) 

Szent György-napig nem szabad dunnát, párnát kitenni a napra 
száradni, mert abban az évben sok lesz a jéges ő . (S. M.-né) 

Ha Katalin napján a fiúk, vagy András napján a lányok egész nap 
böjtölnek és lefekvés el őtt tükröt, fésűt és törülközőt tesznek a fejük alá, 
akkor megálmodják, ki lesz a feleségük vagy a férjük. (Gy. F.-né) 

Mindenszentek napján a család minden tagja meggyújt egy-egy 
gyertyát. Akié leghamarabb elég, az hal meg els őnek. (Gy. F.-né)' 

Luca napján nem szabad szomszédba menni, mert elhozzuk a tojó 
szerencsét a szomszéd tyúkjaitól: (Gy. F.-né) 

„A zanyósom az, ű  mindig bezárta a zajtót, de ű  mindig együtt 
hozzánk." 

Luca napján nem szabad a kemencéhez d őlni, mert nem ülnek el 
a tyúkok. (S. M.-né). 

Luca napján fekete tyúkot kell vágni és körül szórni a tanyán a 
tollát, akkor nem éri vész a tanyát. (S. M.-né) 

A Luca-pogácsába minden családtag beleszúr egy tollat, akié leg-
előbb elég, az hal meg elsőnek. (Gy. F.-né) 

Ha Luca napján a lány tizenhárom cédulára legénynevet ír, de 
egyet üresen hagy, és minden nap az összehajtogatott cédulákból elszaggat 
egyet, akkor a tizenharmadik cédulán, amit karácsony napján nyit ki, annak 
a neve marad, aki majd a férje lesz. Ha az üres cédula marad utoljára, abban 
az évben nem megy férjhez. (Sz. J.) 

KđRMCSCI--SZABÓ 104. old. 
BÓNA 1972. 236. és KÖRMÖCI—SZABÓ 105. 

15 KÖRMÖCI—SZABÓ 104. 
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Luca napján sütni kell egy tál pogácsát. Még azt a gazdasszony 
hablálja, azt kell mondania többször egymás után: „Eggyik kotlik, másik 
tojik", akkor biztos lesz szerencséje a tyúkokkal. (T. L.-né) 

„Lucakor" el kell kezđeni enni egy almát és enni kell karácsony 
böjtjéig. Akkor el kell menni az éjféli misére, letérdelni a szenteltvíz-tartó 
elé, aki akkor belebotlik, az lesz a férje vagy a felesége. (R. N.-né) 

Karácsony böjtjétől vízkeresztig nem szabad az abroszt kirázni. 
Vízkeresztkor napfelkelte előtt össze kell szedni a morzsát és az utcán nap-
keletnek szétszórni, hogy ne érje bolha a házat. (Gy. F.-né) 

„N. M.-ék is nagyon vigyásztak rá, de nem így csináták. Gy ű-
tötték a morzsát, egy zacskóba, oszt zacskóstú vitték ki szétszórni. 

És nem volt bolha? 
Nem, csak millió! Mindig csupa bóhaszar vót a zingük." 

63. Karácsony böjtjén déltől szent János napig nem szabad kisöpörni 
a szobát. Akkor a lánynak össze kell szedni egy szakajtóba, éjfélkor kivinni 
az udvarra, kifordítani bel őle a szemetet és ráállni; amerr ől megszólal a 
kakas, arról jön majd a kérője. (L. L.-né) 

Nem roskadt össze a szakajtó? 
-- Egy erős vesszőszakajtó meg bir egy könnyű  Iánt !" 

64. Ha egy lány jön haza a karácsonyi éjféli misér ől, figyelnie kell, 
hogy ki kíván neki először boldog ünnepeket, mert vagy az a legény, vagy 
olyan nevű  lesz majd a férje. (T. L.) 

65. Ha két barátn ő  karácsony böjtjén egyszerre dob a kutyának egy-egy 
csipet mákoscsíkot, akiét a kutya előbb felkapja, az megy el őbb férjhez. 
(R. N.-né) 

66. Ha valakinek hasas állata van (tehén vagy ló), olyan nem ű  lesz majd 
a kisborjú vagy a kiscsikó, amilyen nemű  emberrel találkozik el őször karácsony 
böjtjén. (Gy. F.-né) 

67. Karácsony böjtjén az ebédnél minden ételb ől félretesznek egy-egy 
csipetnyit és odaadják az állatoknak, hogy ne érje őket rontás. (L. L.-né) 

68. Karácsony böjtjén a szoba minden sarkába diót kell dobni, hogy az 
eltévedt családtagok hazataláljanak. (Gy. F.) 

69. Karácsony böjtjén fokhagymát kell enni mézzel, hogy egész évben 
ne fájjon a fogunk. (Gy. F.) 

70. Karácsony böjtjén a . családból mindenkinek fel kell törni egy diót. 
Akié rossz, az beteg lesz abban az évben. (Gy. F.) 

71. Újév napján pampuskát kell sütni, hogy egész évben tömött legyen 
a buksza. (Gy. F.) 

72. Újévkor disznóhúst kell enni és nem baromfihúst, mert a disznó 
befelé túrja a szerencsét, a tyúk hátrafelé, kifelé kaparja. (Gy. F.-né) 

73. Újévkor rétest kell sütni, hogy hosszú legyen a család élete. (L. L.-né) 

VENDÉGEK 

74. Ha a kakas befelé kukorékol, vendég jöh. (Gy. J.-né) 
75. Ha valaki rálép a macska farkára, váratlan vendég jön. (S. M.-né) 
76. Ha valaki beleüti a könyökét az ajtófélfába, kedves vendég jön. 

(S. M.-né) 
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Ha a nőnek viszket a bajuszportája, bajuszos vendég jön. (S. M.-né) 
Ha valaki látogatóba megy és ott nem ül le, elviszi a család álmát. 

(T. L.-né) 

A HÉT NAPJAI 

Kedden mosott és pénteken vasalt ruhát nem szabad felvenni. 
Aki felveszi, azt zivatar idején agyonüti a villám. (S. M.-né) 

„Mikó az én szülikémék mentek a cérnabarai búcsúba, elérte 
üket a vihar. Akkó is dörgött, villámlott nagyon. Akkó aszonta a pap, 
aki vezette üket, hogy akin van keddi mosott vagy pénteki vasat ruha, 
vesse le, ha odajérnek maj összeaggyák a píszt, ószt megveszik minden-
kinek, amije hiányzik. Csak vessék le. 

Le is vették, egy halomra dobáták, űk ementek, amoda. meg bele-
csapott a villám. 

Én nagyon vigyázok is rá. Kedden sose mosok, pinteken meg nem 
is vasalok én." 

Ha valaki pénteken nevet, vasárnap sírni fog. (Gy. F.) 16) 

Szombaton, ha többre nem, de öt percre kisüt a nap, mert akkor 
szárítja a Mária a Jézuska kis ' ingét. Mer nem vót neki több, csak egy." 
(R. N.-né) 

SZERENCSE, SZERENCSÉTLENSÉG, KÁR 

Az a ház, ahol fészket rak a fecske, boldog és szerencsés. Ha leverik 
a fecskefészket, szerencsétlenség éri a házat. (Gy. F.-né) 

„Nállunk is vótak fecskék. A háború után az Ágó néni leverte a 
a fészküket. Öreganyád meg is siratta. Abba az évbe vitték el asztán 
öregapádat 

Üzletbe nem jó üres kannával  bemenni, mert nem lesz az üzletnek 
szerencséje. (Gy. F.) 

Ha valaki öt szirmú orgonát talál és azt hátul bele teszi az ingébe, 
szerencséje lesz. (Gy. M.) 

Ha patkót szögeznek a küszöbre, az ajtófélfára meg b őregeret, sze-
rencséje lesz. (Gy. F.-né) 

Ha valaki kártyázni megy, hurka véget kell a zsebébe tenni, hogy 
szerencséje legyen. (T. L.) 17) 

Szürke lovat látni szerencsét jelent. Ha egyszerre többen észreveszik, 
annak lesz szerencséje, aki el őbb ér hozzá a másikhoz három ujjal és azt 
mondja: „Pthű, leütöm a szerencsédet!" (R. N.-né) 

Küszöbön nem szabad átsöpörni a szemetet, mert kisöprik a házból 
a szerencsét. (T. L.-né) 18  

Vallási vonatkozású. Jézust pénteken feszítették keresztre és vasárnap támadt fel. 
Ha valakinek valami nagyon megy, valakinek szerencséje van, azt szokták kérdezni: 
„Tán hurkavég van a zsebedbe!" 
KÖRMÖCI—SZABÓ 105. 
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Ha valaki kártyázik és megy neki a lap, nem hagyja abba a játékot, 
pénzt sem ad kölcsön, mert megfordul a szerencse. (T. L.) 

Ha valaki megbotlik az utcán, azt mondják, hogy ott van az öregapja 
kincse elásva, csak ásnia kell és megtalálja. (T. L.) 19) 

Ha valaki elindul valahová, s észreveszi, hogy otthon hagyott valamit, 
ne menjen vissza érte, mert nem lesz szerencséje. (Gy. J. né) 

Ha valaki át akar menni a kocsiúton és egy lovas kocsi átmegy el őtte, 
visszafordulhat, mert úgysem lesz szerencséje. (Gy. F.-né) 

Ha valaki elindul valahová, és megkérdezik tőle, hogy hová megy, 
jobb _ha visszafordul, mert biztos nem lesz szerencséje. (Gy. F.) 

Reggel agyonütni pókot szerencse, este szerencsétlenség. (Gy. M.) 
Ha ablaküveg , vagy váza magától megreped, szerencsétlenség éri 

a házat. (Gy..F.-né) 20) 
Dülőút-keresztez ődés közepén nem jó átmenni, mert szerencsét-

lenséget hoz. (S. M.-rié) 
Szerb pappal találkozni szerencsétlenség. Háromat vissza kell lépni, 

akkor elkerüli a bajt. (S. E.) 
„— Pappal? 
— Nem, szerb pappal !" 21) 

Ha valaki előtt balról jobbra nyúl szalad át az úton, kára lesz, ha 
jobbról balra, szerencséje. (Gy. M.) 

Reggel találkozni kéményseprővel szerencse, délután kár. (Gy. M.) 
Nem jó az üzlet első  vendégének hitelt adni, mert az egész napi 

haszon kárba fog veszni. (Gy. F.-né) 
Ha kártojást tojik a tyúk, akkor bal kézzel hátrafelé át kell dobni 

a háztetőn a szomszédba, akkor nem lesz kár a házban. (Gy. M.) 
Ürülékkel álmodni azt jelenti, hogy pénz áll a házhoz. (T. L.) 
Újholdkor meg kell csörgetni a zsebben lev ő  aprópénzt, akkor 

mindig tele lesz a zseb, ha nincs benne semmi, mindég üres lesz a pénz-
tárca. (Gy. F.) 

Ha jégeső  esik, ki' kell dobni a fejszét vagy a lapátot, akkor eláll. 
(S. M.-né) 

Lányoknak nem szabad fütyülni, mert elfordul t őlük a Mária. 
(G. J.-né) 

VESZEKEDÉS 

Ha kidől a só az asztalon, veszekedés lesz a házban. (S. M.-né) 
Ha ketten egyszerre törölköznek meg egy törölköz ővel, össze 

fognak veszni. (Gy. F.) 

BÓNA 1972. 235. 
KÖRMÖCI-SZABÓ 105. 
A szerbeknél, illetve pravoszlávoknál ugyanez vonatkozik a magyar, vagyis a kato-
likus papokra. A szerb gyerek olyankor hárorn,at köp, és azt mondja: „Baksuz, baksuz, 
baksuz!" 

4) 
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BETELJESÜLÉS  

Ha valaki először alszik egy házban és megszámolja a szoba mennye-
zetén a sarkokat, teljesedik az álma. (Gy. F.-né)  

• Ha valaki először alszik egy házban, elalvás el őtt a nagygerendát  
kell néznie, és arra kell gondolni, aminek kívánja a beteljesülését, akkor  
megálmodja, hogy megvalósul-e. (L. L.-né)  

Ha valaki először van egy templomban és kíván valamit, az betelje-
sül. (Gy. F.-né)  

Ha valaki kéményseprővel találkozik, meg kell hogy fogja egyik  
gombját és kívánnia kell valamit. Addig kell fogni a gombot, míg füstöt nem  

lát, akkor beteljesül a kívánsága. (Gy. F.-né)  

Ha hullott lópatkót talál valaki az úton és azt a feje felett maga  

mögé dobja s közben kíván valamit, az teljesül. (T. L.)  

A TEST RÉSZEI  

Ha valakinek viszket a jobb szeme, sírni fog, de ha a bal viszket,  

öröm éri. (S. M.-né)  
Ha valakinek viszket a füle, eső  lesz. (S. M.-né) 22)  

Ha valakinek csöng a bal füle s valakit ől megkérdezi: „Melyik  
fülem csöng?" és a másik kitalálja, akkor az hallja a jó hírt, ha nem, akkor az,  
akinek a füle csöngött. Ha pedig a jobb füle csöng valakinek és a kérdezett  

kitalálja, akkor a rossz hírt ő  hallja, ha pedig nem találja ki, akkor az hall  

rossz hírt, akinek csöngött a jobb füle.'(S. E.)  
Ha valakinek viszket az orra, mérges lesz. (Gy. M.)  
Ha valakinek viszket a talpa, táncolni fog. (Gy. M.)  

Ha valakinek a bal tenyere viszket, pénzt kap, ha a jobb, pénzt  

vagy pofont fog adni. (Gy. M.)  
Ha valakinek ég az arca, szidják. (S. E.)  

Ha valaki csuklik, akkor emlegetik. (S. E.)  
Ha valakinek kiesik egy szempillája, rá kell fújni és betenni a  

keblébe, akkor levelet kap. (Gy. F.)  

BETEGSÉG, GYÓGYÍTÁS  

Ha valaki náthás, ki kell mennie este az utcára és ahol meglátja,  
hogy ég a lámpa, arra mondani: „Oda k űdöm a náthát!", akkor oda megy a  

betegség. (Gy. F.)  
Ha valakinek árpa van a szemén, háromszor meg kell a fájó szemet  

keresztezni egy árpaszemmel, majd háromszor megkerülni vele a kutat és  

beledobni az árpát, de nem szabad odanézni, akkor elmúlik. (Gy. F.-né)  

22) BÓNA 1972. 234.  

~ 
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Ha valakinek árpa van a szemén, akkor annak, aki először meglátja, 
azt kell mondani, hogy: „Árpa nyől a szemeden!", mire annak azt kell vála-
szolnia, hogy: „Hazucc!". Ezt háromszor meg kell ismételni, akkor elmúlik. 
(Gy. J.-né)  

Ha valakinek tyúksegg van a kezén, meg kell számoltatnia valakivel,  

akkor elmúlik. (S. M.-né)  
Ha valakinek tyúksegg van á kezén, akkor azzal a kenyérmorzsával,  

ami véletlenül kiesik a szájából evés közben, „meg k ő  kerekíteni" és nap-
lemente után az ereszetbe elásni, akkor elmúlik. (S. M.-né)  

A kelést száraz békával kell „megkerekíteni", akkor elmúlik. (T. L.-né)  

Kelést úgy lehet gyógyítani, hogy valami értékessel, szép piros  

almával, meg kell kerekíteni és eldobni hátrafelé; aki megtalálja, az kapja el  

a kelést. (S. M.-né)  
Aki a ruháját vagy kabátját begombolva teszi a vállfára, ha meg-

betegszik, nem bír meggyógyulni. (L. L.-né)  
Ha valaki az ereszbe vizel, megvakul. (Gy. M.)  

Hold felé nem szabad vizelni, mert felszálkásodik a b őr a köröm  
körül. (Gy. F.)  

„Én má eszt nagyon sok-szó megpróbátam, oszt ez pont így van.  
Vót amikó fa mellé bújtam, hogy a hold ne lássa, oszt akkó is kiszál ~ 

kásodott a kezem, pedig semmi ojant nem csinálok, amitű  kiszálká-
sodhatott vóna."  

Ha egy nőnek menstruációja van, rá kell adni egy alsószoknyát,  

azt összehajtani a lába közt és ráhúzni a bugyit, de nem szabad se cserélnie,  

se mosakodnia, mert „akkó sok lessz". (Gy. F.-né)  

Mikor valaki meglátja az els ő  gólyát, azt kell mondania, hogy :  

Gólyát látok,  
Szeplőt hányok,  
Pthű, Pthű ,  
Mind a seggire ragadjon!  

Akkor elmúlnak a szeplők. (S. M.-né) 23)  

TERMÉS  

Ha piszkosak a kisgólyák, jó lesz a kukoricatermés. (Gy. F.-né)  

Ha sok az akácvirág, vagy másodszor is virágzik az akácfa, akkor  

abban az évben jó termés lesz. (S. M.-né)  

ÁLLATOK  

Ha hullanak a kiskacsák, bal kézb ől hátrafelé meg kell őket szen-
tölni húgyos söprűvel, akkor nem döglenek. (L. L.-né)  

Akácvirág hulláskor nem jó tyúkot ültetni, mert a kiscsirkék mind  

elhullanak. (L. L.-né)  

23) Az  első  fele dallammal közismert.  
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„Persze hogy megdöglenek, mer akkó má meleg van, oszt bele-
fúllanak a kiscsirkék a tojásba.” 

Ha valaki még nem ültetett tyúkot, másnak nem ad tojást tyúk alá, 
mert eladja a szerencséjét. (T. L.-né) 

Ha sok a házban a bolha, este ki kell menni az utcára és ahol ég a 
lámpa, ott beszólni az ablakon, hogy : „Meggyüttek-e a fekete csikók?", 
akkor oda mennek a bolhák. (L. L.-né) 

„Ha azok is tutták, mirű  van szó, hogy ez mit jelent, szitták is űket." 
Szemverés ellen a jószágot naplemente után vagy napfelkelte el őtt 

húgyos söprűvel meg kell szentölni. (S. M.-né) 

Naplemente után tojást nem szabad adni, mert nem tojnak a 
tyúkok. (T. L.-né) 

Naplemente után nem adnak tejet, mert elapaszt a tehén. Ha mégis 
adnak, akkor tesznek bele kenyérmorzsát. (U. B.) 

„Hogy mé pont kenyérmorzsát k ő  beletenni? Hát, mer a kenyeret, 
aszt nem lehet megrontani." 

U. M. hordta egy asszonytól a tejet. 

„A zöregasszony hozta a tejet naplemente után, de aszonta: 
Ehun e, hosztam a tejet Mariskám, de ne haraguggy má, 

tettem bele egy kis morzsát, me lement a nap. 
Én meg mondom: 
— Ugyan, hát tuggya, hogy én nem tudok semmi ijen babonaságot. 

Aszongya a zöregasszony: 
Tudom lelkem, de én mégis tettem bele. Te vedd ki. 

Nem is hortuk többet tülle a tejet." 

Ha elveszik a kutya, háromszor a kerékbe kell kiabálni a nevét, 
akkor megkerül. (U. B.) 

ÉTELEK 

Békát nem szabad asszonynak agyonütni, mert utána nem tud 
többet kenyeret sütni. (L. L.-né) 

Ha nyáron elromlik a kenyér, ki kell mosni egy szennyes férfiinget 
a sütőtálban a szabad kémény alatt, abban a vízben elmosni a körösztfát és a 
kovászoló kanalat, akkor többet nem nyulósodik meg a kenyér. (L. L.-né) 

Ha valakinek evés után megmarad egy falát kenyere, éhese van. 
(Gy. F.)24) 

Kenyeret felszegett végével nem , szabad az ajtó felé fordítani, 
mert nem lesz több kenyér a házban. (U. B.) 

Nem szabad késsel aprítani a kenyeret a tejbe, mert véreset fog 
adni a tehén. (Gy. F.-né) 

24) BŐNA 1972. 234. old. 
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Ha valaki hajnalban lepedőt terít a vállára, igy végigmegy a búzán, 
hogy összesžedje a harmatot, akkor vajasabb lesz a tehén teje. (T. L.-né) 

„K. Vittus nénijék itt a papkertet tartották. Búza vót benne. 
Sokszó láttam hajnalba, mikó söpröttem a zuccát, s űrün kiment a 
lepedőve." 

A kés élének nem szabad felfelé állnia az asztalon, mert belelép 
a Jézuska. (L. L.-né) 

Gyura Julianna 

,71 
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4. BAJ ÉLLEN OLTALMAZÓ ÉGI LEVÉL  
ÉS ÁLDÁS GOMBOS HAGYOMÁNYVILÁGÁBAN  

(Adalékok vidékünk szakrális néprajzához)  

A magyar szakrális néprajz kutatása és eredményeinek közzététele olyan 
területe etnológiánknak, amely napjainkban is, amid őn a folklór és a folklo-
rizmus világjelenséggé, s őt világdivattá vált, nem örvend akkora, népszer ű-
ségnek, mint amilyen megilletné. A magyar néprajzkutatásban évtizedek 
óta, de napjainkban is, szinte egyetlen --- már-már a magyar szakrális nép-
rajz „intézményének" tekinthet ő  eredményesen munkálkodó kutatója van, 
a szegedi Bálint Sándor, aki hajlott kora ellenére éppen napjainkban teszi 
közzé sorozatosan alapvet ő  munkáit szakrális néprajzunkról.l) Ujabb müvei 
megjelenése el őtt minden kutató, akinek munkája során eligazításra volt 
szüksége ezen a- területen, ugyancsak az ő  munkáihoz nyúlhatott; a ,Népünk 
ünnepei2) és a Sacra Hungaria3  volt az alapvető  kézikönyv. A szakrális nép-
'rajz területe azonban — úgy látszik — olyan hatalmas, hogy sok esetben 
Bálint Sándor is csak utalhatott egyes kérdésekre, s a kés őbbi kutatókra vár, 
hogy a maguk felfedezéseinek, meglátásainak és gy űjtéseinek közzétételével 
járuljanak hozzá egy majdani átfogó, sok szempontot érvényesít ő  szakrális 
néprajzi összeföglalás elkészítéséhez. 

Hogy ez a hosszú ideig gyanakvással szemlélt folklórterület milyen sok 
elemével van jelen a népi hagyományvilág egészében, azt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az elmúlt évtizedben végzett hatalmas és szervezett népiimád-
ság-gyűjtés, amelynek eredményei immáron három kiadásban kerültek a 
széles olvasóközösség, s persze el őbb a szaktudomány elé. 4) Erdélyi Zsuzsanna 
ezzel a munkájával elévülhetetlen érdemeket szerz ~tt a magyar néprajzban, 
s nemcsak a folkloristák lehetnek hálásak könyvéért, hanem egy egész sor 
más tudományág művelői is.5) Erdélyi Zsuzsanna nyomdokain haladva el-
készült egy újabb apokrif imagyűjtemény is, a Polner ' Zoltáné, 6) amely azt 
bizonyítja,, hogy egy-egy kisebb tájegység is hallatlanul izgalmas és tanulságos 
anyaggal szolgálhat a folklorisztikának, ha avatott gy űjtője akad. 

Lásd: Bálint S. 1976 2  és Bálint S. 1977. 
Lásd: Bálint S. 1938. 
Lásd: Bálint S. 1944. 
Erdélyi Zs. 1976. A gyűjtemény első  kiadása a Somogyi Almanach 19-21. számaként 
jelent meg Kaposvárott 1974-ben, harmadik kiadása pedig 1978-ban. 
A kérdés kapcsán lásd az Ethnographia LXXXII. (1971) évfolyamának 3. számát és 
a Vigilia XL. (1975) évfolyamának 2. számát, illetve az ott közzétett tanulmányokat. 
Lásd: Polner Z. 1978.  
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Jelen dolgozatunkban nem a Gomboson gyűjtött népi imádságokat 
kívánjuk közzétenni — ezt egy kés őbbi alkalomra tartogatjuk --, hanem két 
szakrális szöveget, amely ugyancsak adalékként szolgálhat az egyetemes 
magyar folklórhoz éppen úgy, mint vidékünk szakrális néprajzához. Ez az 
utóbbi vonatkozás lehet a fontosabb számunkra, mivel vidékünkön alig 
történt valami ezen a téren. 

A népi vallásosság folklorisztikailag is számottev ő  írásos és szájhagyo-
mányozott emlékeiről nem kívánunk hosszabban értekezni; ezt a kérdéskört 
taglalja Bálint Sándor szinte minden idevágó munkája, továbbá Erdélyi 
Zsuzsanna említett könyvének alapos és terjedelmes bevezet ő  tanulmánya. 7) 
A kérdéskör -- különösen az apokrif imák — köré rakódott irodalom az 
utóbbi években igen számottevővé vált, 8) tehát a jugoszláviai magyar folklo-
risztikának fontos feladata lenne, hogy a maga gy űjtései alapján adalékokat 
szolgáltasson e folklórterülethez. Annál is inkább, mivel Erdélyi Zsuzsanna 
művében a jugoszláviai magyar nyelvterület egyetlen variánsšal sincs kép-
viselve. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nálunk nem lennének meg 
vagy nem gyűjthetők igen szép változatok, hanem azt, hogy — amíg lehetséges 
— igyekezzünk mi is fölgyűjteni a területünkön még élő  szakrális néphagyo-
mány emlékeit. Mert á néprajzban oly sokat emlegetett, s már banálisan 
hangzó tizenkettedik óta refrénje ha sok területen még nem is, de itt minden-
képpen figyelmeztetően cseng. 

A dolgozatunkban elsőül közlésre kerülő  szöveg, a „baj és ellenséges 
fegyver ellen oltalmat nyújtó szent levél" azoknak az írásoknak a  sorába tar-
tozik, amelyek a népi vallásosság sajátos termékeként alakultak ki Európa-
-szerte, nagy területen terjedtek el, s nem élvezték a hivatalos egyház jóvá-
hagyását. Ahogy Bálint Sándor megállapítja: „... kétségtelenül a hit tiszteletre 
méltó túlzásaiból fakadtak, azonban közel jártak a babonához." 9) Ezek az 
iratok funkciójukat és egyes tartalmi mozzanataikat tekintve lehetnek fontosak 
folklorisztikánk számára, hisz tulajdonképpen azoknak a sokkal régebbi 
néphiedelmi hagyományoknak keresztényiesült lecsapódását gyaníthatjuk 
bennük, amelyek valószínűleg a kereszténység felvétele el őtti korba nyúlnak 
vissza. 

Ezek az iratok — jó példázza ezt mindkét közlésre kerül ő  szövegünk — 
tulajdonképpen a bajelhárító, igézést és szemverést elhárító, rontást megaka-
dályozó, tehát oltalmat hozó tárgyak sorába tartoznak; a néphiedelem mágikus, 
illetve varázserőt tulajdonított (Gomboson ma is tulajdonít!) nekik.l°) Ezek 
a szövegek kéziratosan vagy vásári ponyva formájában terjedtek, s az emberek 
állandóan maguknál hordták őket, sőt régebben le is nyelték ! Els ő  szövegünk 
az úgynevezett Soldatenhimmelsbriefek sorába tartozik, ennek a m űfajnak 
széles körben ismert — főleg ponyvai úton elterjedt — változatait gy űjtötték 
föl főleg a német és cseh nyelvterületen, de másutt is. 11) A magyar nyelv- 

Bálint Sándornak az 1-3. jegyzetben jelzett munkáin kívül ide sorolandó még: Bá-
lint S. 1937. Erdélyi Zsuzsanna tanulmánya: Erdélyi Zs. 1976: 7-89. p. 
Lásd Erdélyi Zs. 1976 bevezető  tanulmányának jegyzeteit. 
Bálint S. 1944: 117. p. 
A kérdés kapcsán: Ujváry Z. 1965: 393-394. p.; Spamer, A. 1935; 17. p.; Bálint 
S. 1944: 117-18. p. 
Spamer, A. 1935: 17. Az adatra Bálint Sándor hívta fel a figyelmünket. További ma-
gyar és külföldi irodalom felsorolása: Ujváry Z. 1965: 394. p. 
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területről, tudomásunk szerint, egy változatát publikálták, a gy űjtő  és közre-
adó Inczeli Géza. 12) Az Inczei'i-féle változat azonos eredetre és szövegre 
vezethető  vissza, mint a gombosi, de a kett ő  részleteiben eltér egymástól. 
Inczeli 1940-ben bukkant rá, tulajdonosa golyó ellen véd ő  imádságként 
hordta magával; a mi változatunk ennél régibb, mivel ez els ő  világháború-
ból származik. Mindkét szöveget, illetve „szent levelet" háborúban részt 
vevő  katona hordta magával, mégpedig azzal a céllal, hogy megóvja az ellen-
séges fegyvertől. 

A jelen változat 1977. őszén került elő, amikor kiegészítő  jellegű  utó-
gyűjtést végeztünk Gomboson a születéssel kapcsolatos népszokásokat és 
hiedelmeket tárgyaló monogr4ánkhoz. 13) Az adatközlők nem gyűjtői kér-
désre mutatták meg a  levelet, hanem mintegy melléktermékként került 
elő . (A burokban született csecsem ő  magzatburka -- mint ismeretes --
sok helyütt megőrződött a családban, s zacskóban viselt darábkája minden 
bajtól, többek között ellenséges golyótól is oltalmat nyújtott. Ezt a hiedelmet 
adatközlőink .nem ismerték, de eszükbe jutott, hogy ugyanilyen célra régen 
szent levelet vittek magukkal a háborúba. Így került el ő  első  szövegünk.) 
Ugyancsak ekkor került elő  még egy adat, a „katonának való pogácsa" is, 
de ennek közzététele más alkalomra kívánkozik, mivel nem bír olyan szak-
rális mozzanattal, ami indokolttá tenné a jelen dólgozatban való ismerte-
tését. 

Az itt közlésre kerül ő  „szent levél" kéziratos eredetije többszörösen 
összehajtogatott állapotban, a hajtogatás élein er ősen megkopva őrződött 
meg hatvan esztendőn keresztül, előtte pedig megjárta -- katonarokon zse-
bében -- az els ő  világháborút. A két háború közötti esztend őkben is funkció-
jának megfelelően szolgált, magánál hordozója a környéken dolgozó kubikos 
ember volt. 

A „szent levél" szövegét betűhíven adjuk közre, úgy, ahogy a dolgo-
zathoz mellékelt kicsinyített hasonmáson is látszik. 

SZENT LEVÉL 

E SZENT IRÁS SZENT ÁLDÁS ÉS SZENTSÉGR ŐL BIZONYITÉK 
KÖVETKEZ Ő  SZENT TANÁCS 

Római X. Pius 1908. január 18-án kiadott Jézus Krisztus nevében L, 
E, K, K, H, E, K, U, K, az Atyának és fiunak és szentlélek Istenek nevében 
amen, úgy mint Krisztus a kálvária hegyén türelmesen szenvedet úgy kell ne-
künk t űrni de minden egyes hitb ől élő  katolikus kinek e levél tulajdonában van 
minden veszélyben nem éri sem gojó sem szurony nem kell akkor félni gyilkosok-
tol sem tolvajtol, háborutol sem t űztől sem vitt ől minden pisztoj vagy fegyver 
ami lő  feléje irányítanak Isten parancsára eltéveszti irányát tudom hogy ké-
telkednek szent szavaimat de higyjék hogy ezek az én szavaim e szavak az 

Lásd: Inczefi G. 1942. 
Lásd: Jung K. 1978. 
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Ur Jézus Krisztus halhatatlan lelke áll, győződjön meg minden katolikus és 
tegyen próbát egy álason másolja le a kilencz bet űt kösse egy kutya nyakába 
és lőjön bármilyen távolságbot akkor meg fogja látni hogy a gojó czélt téveszt 
és úgy biztosítja magát egyes ember ki e szent írást magával hordja minden 
ellenség ellen az olyan igaz mind Jézus Krisztus feltámadot legyen az arany 
vagy ezüst az ólom vagy vas semi sem fogja őt szerencsétlenné tenni az Atyá-
nak és fiúnak és lélek Istenek nevében amen ez .a levél a menyb ől van a földre 
küldve és Mária boldog oltárába megtaláltuk 1894-ben Ott szólt az oltár kö-
rül amint hozzá akartak nyúlni kikerülte minden él ő  lény kezét 1910-ig mig 
egy igaz tiszta szív ű  katolikusnak sikerült a szent sorokat le másolni e szent 
sorok azt tanácsolják hogy vasárnap rendešen a templomba menj szóval dolgoz-
zál szorgalmasan halgasunk szent misét és rendesen járjunk Isten nevében 
ezt tanácsolom nektek nevádoljatok senkit ártatlanul aki így cselekszik összes 
bűnei meg vannak bocsájtva gy őződjön meg mindenki kinek e levél tulajdonába 
van annak a házát nem érheti sem villám sem t űz minden ellenségt ől meg van 
óvva e levél mely mindenkinek aki hisz imátkozik itt egy rövid példa egygróf-
nak szolgája az édes apja bünét magára válalta és apja helyet a hóhér bárdának 
mikor a kés elcsapódot csak a buzgó fiu maradt nyugot az ő  mellén és alábbi 
kilencz betük voltak találhatók B, 7, E, K, H, E, K, N, K, és tudta hogy ő  ár-
tatlan és egyben meg mentette apja életét és az óta a gróf és az összes személyzet 
hordoza magával ezen szent levelet ha valakinek vérzése van evvel röktön el 
álitja olyan sebek melyek évek óta gyógyitatlanok voltak könyen meg gyógyul-
nak előveszi ezen szent levelet és ráfekteti a sebekre aki nem hisz tegyen pró-
bát a betüket álitsa fegyverhez kardhoz és látni fogja a fegyver senkibe kárt 
nem tesz aki e sorokat magával hordja az meg van mentve minden ellenségt ől 
e levél többet ér mind arany vagy 

kincs 

Isten segits 

Második szövegünk, a Tóbiás áldása, funkcióját tekintve hasonló az 
elsőhöz, de néhány mozzanattal b ővül, mégpedig többek között azzal, hogy 
nem csak általánosítva nevezi meg a bajokat, nyomorúságokat és veszélye-
ket, amelyek ellen oltalmazó hatást tulajdonítottak neki; az els ő  szöveghez 
hasonlóan népi gyógyászati jelent ősége is van de nem ugyanazokat a testi 
nyavalyákat sorolja , fel, hanem másikakat. A Tóbiás áldása nem kéziratos 
formában, hanem vallási ponyvanyomtatványként 14) (vagy annak részeként) 
terjedt, eredete azonban minden bizonnyal ugyancsak kéziratos változatra 
vezethető  vissza. A Tóbiás áldásának a magyar szakrális folkór irodalmában 
publikálása nem ismeretes el őttünk, egy helyütt említi Bálint Sándor, de szö- 

14) A szakrális ponyvairodalom mind ez ideig feldolgozatlan, de jórészt ez vonatkozik a 
világi ponyvák nagy részére is. A szakrális ponyvákkal kapcsolatban érdemes idézni 
Bálint Sándor negyedfél évtizeddel  ezel őtti megállapítását: „A vallásos ponyvairo-
dalom óriási anyaga még földolgozatlan, m űvelődéstörténeti, irodalmi, néprajzi vo-
natkozásai és tanulságai még tisztázásra várnak. Egy kétségtelen: egészen a legújabb 
időkig a nyomtatott betűvel terjesztett szellemi javakból a kalendárium, Biblia, imádsá-
goskönyv , kivételével elsősorban ezek az apró nyomtatványok találtak népünkhöz utat, 
ezek találták el és elégítették ki leginkább népünk igényeit." Bálint S. 1944: 208. p. 
A magyar ponyvairodalommal eddig mindössze három külön munka foglalkozik: Po-
gány P. 1959; Pogány P. 1978 és Békés I..1966. 
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veget nem közöl. 15) A Tóbiás áldásának egyébként külföldön számottev ő  
iradalma van, német, cseh, déli szláv stb. nyelvterületeken széles körben 
ismert volt, s tulajdonképpen ugyancsak a Himmelsbriefek csoportjába 
tartozik. 16) 

Az itt közölt második szakrális szöveg népi gyógyászati vonatkozásai 
külön figyelmet érdemelnek. Ez az áldás — a hiedelem szerint -- dögha-
lál, betegség és sérv ellen is hatásos, továbbá nehéz szülés esetében is hasz-
nos volt. Az irodalomban kevés hasonló szöveg került publikálásra; Bálint 
Sándor említi, hogy helyenként a vajúdó asszony testére cédulára írt áldás-
formulát helyeztek, s hogy hasonló formulák olvashatók már a XIII. szá-
zadból a Pray kódexben. 17) Engi Tüdő  Vince, a Szeged környéki „szentem-
ber" is írt egy „igeimádságot", amely nyomtatott formában terjedt, s amelyet 
— többek között — a beteg vagy a vajúdó asszony testére helyezve is hatá-
sosnak tartottak. 18) Hoppál Mihály gyűjtött föl Zala megyében egy pony-
vanyomtatványi, amelynek azonos volt a funkciója, mégpedig az, hogy a 
szülőasszony testére helyezve megkönnyítse a szülést. 19) Ez a nyomtatvány 
azonban, tekintve, hogy címlapját is közlik hasonmásban, nem azonos az 
általunk közzétett változattal. 

A Tóbiás áldása ponyvanyomtatványnak, amelynek szövegét nem adjuk 
itt, mivel a dolgozatunkhoz mellékelt hasonmáson jól olvasható, van még 
egy sajátossága, ami föltétlenül figyelmet érdemel, s ugyancsak azt látszik 
alátámasztani, hogy ez az áldás, bár ponyvai formában került el ő, valószí-
nűleg sokkal régebbi eredetre vezethet ő  vissza. A szöveg két helyütt is hang-
súlyozza, hogy „ezeket a punktumokat", vagyis oltalmat hozó szavakat tar-
talmazó cédulát sérv elkerülése érdekében jobb felén kell az embernek hor-
doznia, a nehezen szül ő  „asszonyembernek" pedig a jobb mellére kell he-
lyezni könnyű  szülés érdekében. A magyar néprajzkutatásban is van már 
irodalma a duális osztályozó rendszereknek, s példánk is tulajdonképpen 
adalék a jobb—bal dichotómia kérdéséhez, ami a tradicionális magyar népé-
letben még ma is megfigyelhet ő, s vonatkozásai ma is gyűjthetőek.20) 

Közleményünk végén arra szeretnénk utalni, hogy nagyon fontos fe-
ladata lenne a jugoszláviai magyar néprajzkutatásnak, hogy a magnetofonos 
gyűjtéssel párhuzamosan hozzálásson a népi — világi és szakrális -- iratok 
és ponyvanyomtatványok összegyűjtéséhez, hisz ezek a népi kéziratos „szent 
levelek" és ponyvanyomtatványok nem egy kérdéshez szolgáltathatnak ada-
lékot, miként azt az itt közzétett két példa is szemlélteti. 

Jung Károly 

Lásd: Bálint S. 1944: 117. p. 
Az adatokat Bálint Sándor szívességének köszönhetjük. A Himmelsbriefek elterjedt-
ségére utal: Ujváry Z. 1965: 394. p. 
Bálint S. 1943: 207. p. 
Grynaeus T. 1973: 170. p. 
Hoppál M.—Törő  L. 1975: 29. p., a ponyva fed őlapját a 20. képen közlik. Az ima 
szövege tulajdonképpen a „Mária keresi Krisztust" csoportba tartozó archaikus imád-
ság változata. Lásd: Erdélyi Zs. 1976: 269-271. p. Ezeket a bajelhárító ponyvanyom-
tatványokat búcsújáró helyeken árusították, s így terjedtek el. A kérdés kapcsán: Hop-
pál M.—Törő  L. 1975: 52-53. p. és Bálint S. 1939. 
A duális osztályozó rendszerekkel kapcsolatban: Veres P. 1975 és Veres P. 1976. A 
dichotómia ma is megfigyelhet ő  példáival kapcsolatban lásd: Jung K. 1978: 151. és 
268. p. (a 112. számú jegyzet), valamint op. cit. 22. melléklet és a 22. valamint a 28. 
sžámú melléklet szövege: 307-308. p. 
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5. SZÁZTIZENEGY BABONA ZENTÁRÓL ÉS 
KÖRNYÉKÉRŐL 

Arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mi a babona, roppant nehéz 
választ adni. Dr.' Buda Béla, A babona lélektana című, 1975-ben kiadott 
könyv előszavában') . ezt így kísérli meg: „Az számít babonának, ami az el-
fogadott racionális gondolkodásmód szabályaival ütközik, aminek nincs 
igazságtartalma a tapasztalás megszokott és konvencionális keretei között. 
Babona tehát minden olyan hiedelem, amely valamilyen szabályszer űséget, 
valamilyen összefüggést tételez, amely nem illeszthet ő  be tapasztalataink 
rendszerébe, azonban érzelmi töltése, szubjektív valóságértéke nagy. Az 
egyéni, személyes babonáktól eltekintve a hiedelmek hitelét f őleg az bizto-
sítja, hogy sokan osztják őket, nagyobb embercsoportok közös vélekedését 
tükrözik." 

„A babona nem szerves, önálló jelenség, hanem egyfajta társadalmi 
minősítés, mégpedig leértékelő, lekicsinylő  minősítés", amely végigkíséri 
az ember társadalmi és kulturális fejl ődését egészen napjainkig. Az él ő  ba-
bona-anyagban valamennyi kor és társadalmi rend babonái jelen vannak: 
ősi hitvilágunk töredékei, különböz ő  századokban született babonák hagyo-
mányanyaga a napjainkban képződő  babonákkal egyidőben. Érthető  tehát, 
hogy egy-egy babona eredetét és korát, néhány esetet kivéve, szinte lehe 
tetlen meghatározni. 

A babona a szó legfeszesebb értelmében velünk éI, életünk sorsdönt ő  
pillanatait, de hétköznapjaink valamennyi mozzanatát is végigkíséri. Úgy-
szólván minden ember „használja" őket, nemre, korra, gazdasági, társadalmi 
és kulturális szintre való tekintet nélkül, hitintenzitásbéli kölönbségekkel. 
Ez a hitbeli különbség legtöbbször csak felszíni megnyilvánulásában más. 
Egy egyetemet végzett, magas kultúrájú személy mosolyogva ejtett „leko-
pogása" mögött igen sok esetben azonos fokú hit búvik meg, mint egy pa-
rasztasszony majdnem rítusszer űen betartott szokásai mögött. 

Az itt közölt 111 babona a szám varázsa alatt szakadt külön csoportba, 
az eddig megjelent zentai anyag után, 2) egy vidék babonaanyaga tervezett, 
következetes feltárásának újabb fejezeteként. 

Az anyagot a könnyebb áttekinthet őség jegyében, a babonák maguk 
diktálta rendszere alapján csoportosítottuk címszók alá. 

Gustav Jahoda: A babona lélektana, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1975. 
Gyura Julianna: 150 babona, Zenta—Újfalu, 1973. — A Hungarológiai Intézet Tudo-
mányos Közleményei, V. évf. 1973. 15. sz. (Vö. fejezetünk 3. sz. közlésével. A továbbiak-
ban: GYURA, 1973) 
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Maga a gyűjtés a korszerű  néprajzi munka igénye szerint, magneto-
fonnal történt. Sokszor egy-egy szónak vagy szóvonzatnak a babonák lé-
nyegére mutató kulcsszerepe van. Ez a gy űjtési mód egyben lehet ővé teszi 
a babonákkal kapcsolatos, általában rövid, illusztratív „megtörtént" esetek 
szó szerinti rögzítését is. 

Adatközlőink : 

T. K.-né — Tóth Károlyné Kadvány Erzsébet, 37 éves 
F. J. — Fodor János, : ,61 éves 
Gy. S.-né — Gyetvai Simonné Mura Erzsébet, 64 éves 
Gy. E. - Gyura Erzsébet, 67 éves 
T. E. -- Takács Erzsébet, 57 éves 
Gy. F.-né -- Gyura Ferencné Sándor Julianna, 50 éves 
Gy. P. -- Gyömrei Péter, 64 éves 
D. J.-né -- Deák Jánosné Vas Mária, 33 éves 
B. J.-né 	Bajúsz Józsefné Polyák Piroska, 62 éves 
M. I.-né — Matykó Istvánné Sándor Aranka, 63 éves 
P. A.-né -- Polyákovity Antalné Ráncz Szabó Rozália, 39 éves 
B. I.-né — Burány Imréné Körmöczi Olga, 52 éves 
H. P.-né — Horváth Pétemé Kadvány Matild, 34 éves 
B. G.-né — Barsi Gáborné Csabai Erzsébet, 20 éves 
M. F.-né — özv. Miskei Ferencné Tóth Matild, '78 éves 
Gy. J.-né — Gyetvai Józsefné Velez Matild, '72 éves 
L. L.-né -- özv. Lázity L őrincné Fábrik Margit, 59 éves 
T. J.-né -- Törtei Józsefné Trenka Julianna, 33 éves 

SZERETŐ , KÉRŐ , LAKODALOM 

Ha egy lány az udvarlója hajszálát beteszi az ajtó repedésébe, akkor 
az szeretni fogja, de csak annyi évig, ahány:csomót kötött rá. (T. K.-né) 
Ha  egy legénynek tetszik valamelyik lány, annak egy hajszálát el kell 
lopnia, beletenni a cipőjébe, hogy mindig tapossa, akkor a lány sze-
retni fogja. (F. J.) 3) 
Az eladó lánynak éjszaka koponyát kell f őzni kásában, szabadkémény 

alatt. Ha közben pontban éjfélkor bekopog hozzá az udvarlója, az azt 
jelenti, hogy feleségül fogja venni. (Gy. S.-né) 4) 
Ha valamelyik lány azt akarja, hogy az udvarlója szeresse, a menstru- 
ációjából kell hogy belekeverjen a férfi italába vagy ételébe. (Gy. S. :né) 

„Az okos asszonyok csínáták. Ha meg vót a változása, tett a legíny 
italába, megrontotta, oszt gyütt hozzá. Meséték, hogy paradicsom-
mártásba tett neki, hát nem birtam enni a paradicsommártást." 

Más adatközlők szerint fordítva is érvényes. 
Gyura Julianna: Boszorkány-történetek. — HITK, VI. évf. 1974. 19-20. szám. 173 
—185. p. 
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Ha a karácsonyi éjféli misekor a lány belekiabálja a szabad kéménybe 
szeretője nevét, akkor az eljön érte, és h űséges lesz hozzá. (Gy. E.) 
A karácsonyi éjféli misén a lányok, legények lopva mákos csíkot tesznek 
a szenteltvíztartóba. Ha azt onnan valaki kiveszi, a lány férjhez megy, 
a legény megnősül még abban az esztend őben. (Gy. E.) 

„Hát persze, hogy kivették belüle, mer többször annyit beletettek, 
hogy teli is vót. Nem birták a kezüket a szent őttvízbe belenyújtani 
az öregasszonyok. Ha más nem, a harangozó kiszedi, mer nem 
birják használni a vizet." 

Ha egy lány meg akarja tudni jövendőbelijének a névét, karácsony 
böjtjén tizenhárom cédulára egy-egy férfi nevét kell felírni, és azokat 
belegöngyölgetni a mákos csík tésztájába. A gombócokat forró vízbe 
kell tenni és várni, melyik jön fel els őnek a víz színére, azt gyorsan 
ki kell venni. A gombócban lev ő  név lesz a férje neve. (T. E.) 5) 
Eladó lánynak, főzés közben, nem szabad megnyalni a fakanalat, „mer 
nagy szájú anyósa lesz". (Gy. F.-né) 6) 
Ha a menyasszony hajából kivett csatot vagy fés űt beleteszik egy eladó 
lány hajába, az még abban az évben férjhez megy (T. K.-né) 
Karácsony böjtjén a lány feláll a szemétdombra; amelyik irányból 
előbb hall kutyaugatást, arra megy férjhez. (T. E.) 7) 
, Férjhez menendő  lány ne üljön az asztal sarkához, mert nem talál 
majd párt magának. (Gy. P.) 
Farsangkor tuskót kell a kilincsre kötni, hogy a „legíny ne 'tartsa meg 
a legínysígit". (T. K.-né) 
Mikor a gűgyű  megy a lányos házhoz és belép a kapun, ha sikerül 
neki hozzádörgölni a farát a kapuhoz, akkor szerencséje lesz -- „oda-
aggyák neki a lánt". (Gy. S.-né) 
Ha a menyasszony esküvőkor gyöngyöt tesz a nyakába, siralmas lesz 
a házasélete. (D. J.-né) 
A menyasszonynak nem szabad tükörbe nézni, mert beteges asszony 
válik belőle. (T. K.-né) 

„Erre nagyon vigyásztak ám! Leszelték, egyukták vagy letakarták 
a tükröt oszt csak a fényképr ű  láthatta meg magát, hogy mijen 
vót menyasszonnak." 

A menyasszonynak nem szabad hátraforogni a lakodalmas menetben, 
mert rövid lesz a házasélete. (B. J.-né) 
„Az az ismert fehérnem ű  varrónő  ment férhő . Hatalmas tijákeros 
esküvő  vót. Mikó kigyütt a templombú, a menyasszony nagyon 
tekintetett jobbra is, meg balra is, hátranézett. Ott . ment épp két 
cigányasszony, azok monták, hogy : — Jaj, kislányom, de kár vót 
visszatekingetned, nem éltek maj soká együtt! 
Hát még a gyerekek iskolába se mentek, má e is vátak. Azúta én 
eszt figyelem oszt így is van!" 

Vö: Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok, III. kötet, 1940. Pécs. 
84. old. (A továbbiakban: BERZE 1940.) 
BERZE 1940. 84. 
GYURA 1973. 126. 
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Ha esküvő  alatt meghúzzák a harangot, hamarosan meghal a v őlegény 
vagy a menyasszony. (T. E.) 

„Egy házaspár esküdött, van ennek hat éve. Mikó esküttek, éppen 
akkó húszták e a delet. Nyóc napra meghalt Qa fijatalember a vécén." 

Mikor a fiatal pár hazaér az esküv őről, az anyós kristálycukrot dob 
a menyasszonyra, hogy édesebb legyen. (T. E.) 
A menyasszonyra kölest kell dobni, hogy szerencsés legyen. (M. I.-né) 

„Ahány köles esik rá, annyi szerencséje legyen." 
Amilyen gyorsan eszik a menyasszony és a v őlegény, olyan étvágyúak 
lesznek majd az állataik. (P. A.-né) 
A fiataloknak esküvő  után egy tányérból kell enni, akkor mindig sze-
retni fogják egymást. (Gy. P.) 
Esküvő  után bal lábbal kell a fiatal párnak kilépni a templomból, hogy 
szerencsés legyen a házasságuk. (B. I.-né) 
Ha a lakodalmas menet visszafordul, nem 'lesz hosszú az új pár háza-
sélete. (D. J.-né) 
Amilyen idő  van azon a napon, amelyiken az esküv őt tartják, olyan 
lesz a fiatal pár élete. Ha esik az es ő  szomorú, nehéz lesz az életük, 
ha süt a nap, boldogok lesznek. (Gy. F.-né) 8) 
Akinek valaki hátulról belélép a sarkába, annak meg fogja érni az es-
küvőjét. (Gy. F.-né) 
A házastársak közül az hal meg el őbb, aki elsőnek alszik el a nászéj-
szakán. (H. P.-né) 9) 
Az a fiatalasszony, akinek rossz élete van a férje mellett, ne adja kölcsön 
a menyasszonyi fátylát, mert boldogtalan lesz a házasélete annak a 
lánynak is, aki felteszi. (Gy. F.-né) 
Azt a férfit, akinek ferdén ég a cigarettája, csalja a felesége. (Gy. F.-né) 
Ha valamelyik asszony nem tudja, kivel csalja meg az urát, almát kell 
ennie, s ha talál kilenc magvút, a magvakat párnája alá kell tennie, 
akkor megálmodja, hogy kinek legyen a szeret ője. (H. P.-né) 
Abban a házban, ahol billeg az asztal, az asszony az úr. (B. . I-né) 

TERHESSÉG, GYEREK, KERESZTELŐ  

A terhes asszony varrjon valamit a születend ő  gyereknek, különben 
az az apjához fog húzni, azt fogja majd jobban szeretni. (B. G.-né) 
Nőnek nem szabad összen őtt, dupla gyümölcsöt enni, mert ikergyer-
mekei fognak születni. (P. A.-né) 10) 
Állapotos asszonynak nem szabad kézzel törölni le az asztalt, mert 
kopasz gyermeket fog szülni. (T. K.-né) 
Várandós asszony fejére észrevétlenül kell sót szórni, s ha az asszony 
utána az orrához nyúl, fia lesz, ha a szájához kap, lányt fog szülni. 
(B. G.-né) 

BERZE 1940. 131. 
BERZE 1940. 113. 
BERZE 1940. 65. 
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Ha a leterített zsebkend őt az állapotos asszony felmarkolja, fiú-, ha 
két ujjal vesd fel, leánygyermeke lesz. (B. G.-né) 
Terhes asszony ne rúgjon meg kutyát vagy macskát, mert sz őr nől 
a baba köldökében. (Gy. S.-né) 

„Hallotta-e hírit a Neti néninek? Bábasszony vót. Nagyon könny ű  
kezű  asszony vót. Az monta, hogy vigyázzak. Mer én nem szeret-
tem a kutyát, macskát, de etettem űket, oszt beléjük is rúgtam. 
Nem símogattam űket. Ezek a bábasszonyok mámma má nem 
mongyák, az orvosok meg csak inekcióznak. Ríl a gyerek, mer szúr-
ja a szőr. Ha el is inekciózzák, ahogy nyől a gyerek, úgy nyől a szőr 
is. Kinyől a ködökibű, úgy köröszbé. Ojan három centis is néha!" 

Ha az állapotos asszony ijedtében magához kap, vagy hozzávágnak 
valamit és odakap, azon a helyen a leend ő  gyerek testén egy folt lesz. 
(Gy. F.-né)") 

„Aszongyák, az . apámnak a nyakán is vót egy flekk. A nagyanya 
fekütt az eperfa alatt, nem tutta, hogy terhes. Ráesett egy nagy fe-
keteszemű  eper, oszt odakapott". 

A terhes asszony lopjon el egy cs ő  kukoricát, akkor hosszú hajú gye-
reket fog szülni. (M. F-né) 
Állapotos asszonynak nem szabad csúnya embert nagyon megnézni, 
„rácsudáni", mert rút gyereke lesz. (Gy. F.-né) 12) 

Az a gyerek, amelyik foggal születik, az „mind táltos gyütt a világra" 
(M. F.-né)is) 
Ha a gyerek pénteken születik, szerencsétlen lesz, mindig ott lesznek 
a közelében a rossz szellemek. (T. K.-né) 

„A húgom is pénteken született. Meséte is mindig az anyám, hogy 
a konyhába csöröktek sokáig a tányérok, az edények. Féti is a lányát 
még mindig." 

Ha esik az eső, mikor születik, rossz gyerek lesz, ha szép az id ő, jó 
gyerek válik belőle. (Gy. J.-né) 
Egyéves koráig a gyereknek nem szabad tükörbe nézni, mert nem 
női ki a foga. (Gy. F.-né) 
A gyerek arra hasonlít, amelyik házastársat jobban szereti a másik. 
(T. K.-né) 
Ha a gyereknek kiesik a foga, a kiskapu küszöbén állva, hátrafelé kell 
eldobni, nem szabad utánanézni, és azt kell mondani: Egér, egér, adok 
neked csont fogat, adjál nekem vas fogat! Akkor jók lesznek a fogai. 
(T. K.-né) 
Egyéves koráig a babát nem szabad a házból az ablakon át kiadni az 
utcára, mert meghal (P. A.-né) 
A pici gyerek talpát nem szabad megkaparni, mert nem fog megta-
nulni járni. (P. A.-né) 
A kisbaba száradó holmiját nem szabad az es őnek megcsapkodni, mert 
szeplős lesz a gyerek. (P. A.-né) 

BERZE 1940. 64. 
BERZE 1940. 65. 
BERZE 1940.   70. 
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A kicsi gyerek ruháját nem szabad éjjelre az udvaron hagyni, mert nem 
bír majd nyugodtan aludni a baba. (Gy. S.-né) 14  

„Valamellik nap látom ám, hogy teriget este a szomszédasszony. 
Montam neki, hogy ugyan vigye be, mer elfogy a gyerek álma! 
Aszonta, hogy má tennap is este szárítottam, oszt alutt. Most meg 
panaszkodik, hogy nem alszik a gyerek!" 

Nem jó korán ültetni a gyereket, mert derékfájós lesz. (Gy. F.-né) 
Fésülködés után, hajas kézzel nem jó a babához nyúlni, mert csorogni 
fog neki a nyála. (Gy. S.-né) 
Ha nagyon sír a baba és . gondolják, hogy sz őr nőtt a köldökében, ak-
kor a fürdetőteknő  négy sarkára (a gyerek feje felettinél kezdve, át-
lósan) bodor korpát kell tenni. Fürdetés után a vízbe bele kell fújni 
a korpát, és a vizet át kell sz űrni egy tiszta ruhán. A sz őr fennmarad a 
ruhán, keresztben. (Gy. .S.-né) 
Há nagyon csorog a gyerek nyála és gondolják, hogy hajas kézzel ér-
tek hozzá, azért nyálaskodik, meg. kell kenni az ínyét, karácsonyi mézzel, 
akkor elmúlik. (Gy. S.-né) 

„A karácsonkó az asztarrú a mézet. Az én anyámnak vót nyóG-tíz 
éves mézze is. Egy kisüvegbe tette, hogy legyen a gyerekeknek. 
Mer ugye nyálaskodhatnak." 

Hathetes korig nem szabad kivinni a gyereket az utcára, mert csúnya 
lesz a bőre. (Gy. S.-né) 

„A szerbek nem is viszik  ki, oszt nézze meg, mijen szép a kicsi 
arca. A magyarok viszik. Örűnek, hogy van kocsija!" 

Ha a kicsi gyereken sebek vannak, minden sebet külön meg kell há-
romszor lehelni, akkor begyógyulnak. (Gy. S.-né) 

„Az unokámma és is csinátam. Asztán evittem az orvoshon. Az 
is megkérdeszte, hogy mive gyógyítottam, én meg meg is mondtam, 
hogy lehetem." 

Hogy megállapíthassák a szemverést és felszabadítsák a kisbabát' aló-
la, a gyerek feje felett három kanál vizet bele kell mérni egy tányérba, 
azzal megmosni előbb a jobb kezét és bal lábát, majd a bal kezét és 
jobb lábát, s az arcát, egy csöppet a szájába kell önteni vagy a homlokára. 
A megmaradt vizet rá kell mérni a sarokvasra. Ha négy kanállal van, 
a kicsi meg van verve szemmel. (Gy. E.)ls) 

„Estefelé kint űtünk az udvaron, a testvérem tartotta a gyerekit, 
én meg nésztem, de nagyon nésztem. No,/ de én nem gondótam, hogy 
megverem szemme! Egész éccaka nem alutt a kicsi. Regge korán gyütt 
a testvérem, hogy nem tuggya, mi van a gyerekke, mennyek át oszt mos-
dassam meg. Atmetem, megmosdattam, a víz több lett. Asztán ela-
lutt, az délig úgy alutt, mind a tej". 
Ha valakinek összeér a szemöldöke, az meg bírja verni a kicsi gyere-
ket szemmel. (Gy. S.-né) 

„Hát akinek összeér a szemöldöke, össze van itt az óráná ny őve, 
az, ű  nem is .  tuggya, mégis megveri a gyereket szemme." 

BERZE 1940. 76. 
GYURA 1973. 123. 
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Ha a gyereknek elvették az álmát, hogy újra bírjon aludni, valakinek 
aki jó alvó, ott kell hagynia a baba feje alatt a zsebkend őjét vagy va-
lamit a ruhájából. (Gy. S.-né) 

„Mer evirini könnyű  ám a gyerek álmát, de visszahozni nehéz." 
Ha a gyerek megijedt valamit ől és nem bír aludni, ólmot öntenek két 
keresztbe tett ciroksöprűszálra a baba feje mellett. Az ólom megmutat-
ja, mitől ijedt meg, és újra bír aludni. (Gy. S.-né) 16) 

Ha a gyerek koldustól kapott kenyeret eszik, hamarabb megtanul be-
szérli. (M. I.-né) 

„A lányom kicsi vót. Vót egy öreg asszony, Teka néninek híták, 
az kúdús vót abba az időbe még. Kéregetett, oszt attam neki kenye-
ret. Ű  meg kivett az ű  szatyorjábú egy darab kenyeret, oszt aszt 
monta, hogy aggyam oda a kislánnak, hogy egye meg, maj hama-
rabb tud beszéni." 

Ha a gyereknek hasmenése van, hogy meggyógyuljon, az anyának 
ki kell menni a temetőbe, és a legfrissebb hantról kell hazavinni egy 
maroknyi földet, de nem szabad visszanézni, mert meghal a kicsi. 
(M. I. né) 

„Az Annus néni is meséte, hogy a Péternek is meg a Jancsinak 
is ment a hasa oszt, monták neki, hogy így csinájja. Ki is ment a 
temetőbe, de aszonta, háromszó is visszafordút, mégse haltak meg!" 

Ha a kicsi gyerek nem jó alvó, naplementekor kell fürdetni, a nap felé 
kell kiönteni a fürdővizet, hogy olyan gyorsan aludjon el, amilyen 
gyorsan megy le a nap. (M. I.-né) 
Gilisztás gyereknek fokhagymát kell adni, hogy meggyógyuljon. (M. 
I.-né) 
Ha a gyereknek fája hasa, száraz verébszart kell megtörni s azzal meg-
etetni, hogy olyan gyorsan menjen el tőle a szél, amilyen gyorsan ug-
rál a veréb. (M. I.-né) 
Ha a macska mosdik és utána ránéz valamelyik gyerekre, az aznap 
verést fog kapni. (Gy. F.-né) 
Ha sír a baba és gondolják, hogy meg van verve szemmel, „havibajos 
asszony szoknyáján k ő  átgyugni, akkó emúllik a szemverés". (B. I.-né) 
Ha valahová először viszik a babát vendégségbe, kenyeret, sót, tojást 
adnak neki, hogy sose legyen éhes. (Gy. F.-né) 
Míg a babát meg nem keresztelik, addig az anyjával együtt függöny 
alatt tartják, és szentelt rozsafűzért tesznek rá, hogy a „rosszak nehogy 
megkisércsék az asszonyt meg a gyereket." (M. F.-né) 

„Az olvasó addig kő, még nem körösztölik meg. Asztán levették, 
mer mint keresztényt, mán vétte az őrangyala. Ez mind azé köllött, 
mer külömben még az asszony kiment, addig a . rosszak kicseréték 
a gyereket oszt odatettek egy táltost." 

A második babát az első  gyerek ingében kell megkeresztelni, hogy 
a testvérek szeressék egymást. (T. K.-né) 
Ha a kisbaba kereszteléskor elsírja magát a templomban, nyomban 
meg kell szoptatni, különben meghal. (T. K.-né) 

16) GYURI\  1973. 123. 

272 



71 Mikor hazaérnek a keresztel őről, a gyereket leteszik a földre, akkor a 
keresztápának vagy a családtagok közül valakinek fel kell venni, magasra 
emelni, hogy nagyra nőjön. (Gy. E.) 

„Aszt is szokták olyankó mondani, mikó f őkapják, hogy: 
-- Vittünk pogánkát, hosztunk báránkát !" 

Ha egy szoptatós anya a másik gyerekét az ágyból az anyán áthajolva 
veszi fel, ezzel elviszi az anya tejét. (Gy. S.-né) 
Kis gyereken nem szabad átlépni, mert nem n ől meg. (Gy. S.-né) 
Fiatal anya nem ülhet le másik szoptatós anya ágyára, mert elviszi a 
tejhasznot. (Gy. S.-né) 17) 

„Az ojan, az akarja is, mer neki nincs teje. Oszt eviszi a hasznot. 
A. hasznot csak, mer van ott tej, csak nem jó, nem t űr tüle a gyerek." 

Kisbabás anyánál le kell ülni a látogatóknak, hogy ne vigyék el az álmukat. 
Székre kell ülni, mert akkor sem bírnak aludni, ha valaki az ágyukra 
ült. (B. J.-né) 

HALÁL, TEMETÉS 

Ha új házba költözik a család, egy macskát kell bedobni az ablakon, 
mert aki elsőnek megy be, az meghal. (B. G. né) 
Abban a házban, amelyiknél megjelenik a kuvik, valaki meghal. L. 
L.-né)18) 

„Halálmadárnak is híjják. Eccé még kislány koromba a barátn őm 
monta nekem, hogy náluk megjelent a kuvik madár oszt kuvikkót. 
Én nem állítom, hogy ezér e vagy miér, de aszt tudom, hogy a 
barátnőm spanyol nátha betegségbe gyorsan meg is halt." 

Hét egymást követő  évben hétszer megszentelt gyertyát kell gyújtani 
a haldoklónál, hogy megkönnyítsék a kínjait. (L. L.-né) 19) 
A halott szemére, mikor lefogják, pénzt kell tenni, hogy ne nyíljon ki. 
(Gy. F.-né)28) 
Ha a halott szeme nyitva van, „magáhó szólít valakit". (B. 
Ha nem imádkoznak a halottért és nem szolgáltatnak misét érte --

- 	visszajár. (M. F.-né) 
„így jártam én mindenszentekre. A Jenőnk felesége itt át az ablakná! 
Három halottam is megjelent. Mondom, imátkozok már a lelküké." 

A halottnak a lábára cip őt kell húzni, hogy ne törje a lábát a rög, ha 
majd gyalogol. (M. F.-né) 

„Mer mennek ám hosszú útra, gyalogolnak" 
Ha a bűbájos asszony meghal anélkül, hogy átadná a tudományát, nem 
fog békében nyugodni, mindig visszajön éjfélkor. (Gy. F.-né) 
Mikor elindul a halottaskocsi a temet őbe, gyorsan kisöprik a házat, és 
az utcán utánadobják a szemetet, nehogy a halottat hamarosan másik 
családtag kövesse. (Gy. E.) 21) 

BERZE 1940. 67. 
BERZE 1940. 223. 
Gyergyaszentel ő, február 2. 
Vö.: Körmöci Erzsébet—Szabó Jolán: Halotti szokások Zentán. — HITK, II. évt. 
1970. II. sz. 105. old. (A továbbiakban: KÖRMÖCI—SZABÓ 1970.) 
KÖRMÖCI—SZABÓ 1970. 105. 
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$5. Aki a halottas menet után néz, maga is gyorsan meghal. (D. r.-né) 
Ha a halott szemét nem lehet lefogni, az azt jelenti, hogy vár valakit. 
Csak akkor bírják lefogni a szemét, ha az illet ő  eljön, és megnézi a 
halottat. (Gy. F.-né) 
Mielőtt eltemetnék a halottat, a koporsójára egy maroknyi földet kell 
dobni, hogy ne járjon vissza a lelke. (Gy. F.-né) 
Temetés után való nap ki kell mosni a szennyes ruhát, hogy a halott 
békében pihenjen. (Gy. 

JELES NAPOK 

Fagyosszentekkor három napig nem szabad kapálni, mert nem lesz 
szőlőtermés. (T. J.-né) 23) 
Annak az anyának, akinek meghalt a gyermeke, szent Ivánig nem szabad 
almát enni, mert a kis halottja éhes marad, koplalni fog. (M. F.-né) 24. 
Nagypénteken bodzafa alatt kell a hajat levágni, akkor gyorsan fog n őnit. 
(P. A.-né) 
Nagypénteken bodzafa alatt kell megmosni a hajat, hogy hosszúra 
nőjjön. (M. F.-né) 
Nagyszombatón és karácsony böjtjén az állatokat meg kell szentelt-
vízzel csapkodni, hogy egészségesek legyenek. (G. F.-né) 
Nagyszombati harangszókor a fal tövét kell söpörni, hogy a következ ő  
nyáron ne legyen sok béka. (T. J.-né) 
Húsvétkor a sonka előtt mindig egy falat kolbászt kell megenni, hogy 
ne kapjunk torokgyíkot. (T. J.-né) 
Szent György-nap előtt nem szabad meszelni, mert kár éri a házat. 
(M. F.-né) 
Szent Györgyig nem szabad kirakni' az ágynem űt a napra, mert meg-
döglenek az állatok. (M. F.-né) 25) 

Szent György előtt nem szabad az udvaron varrni, mert nem fognak 
tojni 'a tyúkok. (F. J.) 26) 

„Úgy szokták mondani, hogy bevarrják a tyúkok seggit." 
Szent Györgyig nem szabad a dunnát, párnát kivinni az udvarra, mert 
villámcsapás éri a házat. (Gy. P.) 27) 
Szent György-nap előtt nem szabad almát feldobni a leveg őbe, mert 
sok jégeső  lesz abban az évben. (T. K.-né) 
Margit-napig nem szabad kinyitni az ablakot, mert abban az évben 
sok lesz a légy. „Legyes Margitnak is híjják." (P. A.-né) 28  

KÖRMÖCI—SZABÓ 1970. 105 
Fagyosszentek, május 13., 14., 15. 
Szent Iván, június 24. 
GYURA 1973. 125. 
Szent György: április 24. 
GYURA, 1973. 125. 
Margit: június 10. 

P.)22) 
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A Luca székét „Lucakor" kezdik el csinálni, és karácsony böjtjére kell, 
hogy élkészüljön. Akkor, ha elviszi valaki az éjféli misére és ráül, aki 
elsőnek szól hozzá, az lesz a férje vagy a felesége. (Gy. S.-né) 29) 

„Én sose próbátam, de má nem is lehetne. Mámma meg má más! 
Régen nem vót föltün ő, ha elvitte a széket a templomba. Mos má 
más." 

Luca napja reggelén búzát kell adni a tyúkoknak, hogy sokat tojjanak. 
(M: I.-né)ao) 

104: Luca napján a gazdasszonynak legalább kétszer, háromszor le kell 
feküdni, hogy a tyúkok jobban üljenek. (M. I.-né) 
Ha Luca napján idegen ér a kémencéhez, abban az évben nem fognak 
tojni a gazdasszony tyúkjai. (Gy. E.) 

„A szomszédoknak nem vót szabad, a házbelijeknek hozzá is vót 
szabad dőni a kemencéhön. Csak az idegen, ha gyütt, az evitte a 
szerencsét." 

Luca napján korán reggel a kemence-piszkafával be kell nyúlni a kot-
lóstyúkhoz. Meg kell őket piszkálni, és azt ismételgetni közben, hogy: 
„A mi tyúkunk toj, toj, toj, a szomszédé meg koj, koj, koj !" (M. I.-né) 

„Ez aszt jelenti, hogy a mi tyúkunk sokat tojjon, a szomszédé meg 
csak kotlóggyon." 

Karácsony előtt nyolc nappal egy kört kell rajzolni az udvar közepére, 
és az ünnepig abba adni a tyúkoknak enni, hogy mindig összetartsanak. 
(Gy. E.) 
A karácsonyböjti ebéd közben nem szabad izegni-mozogni, mert a 
következő  évben ném jól ülnek majd a kotlóstyúkok. (Gy. E.) 

„Nem vót szabad fészkel őnni, mocorogni ebéd közbe. Csak egy-két 
fő  mindig, az az egy kiszógáta a többit. Különben, ahogy mozoktak, 
úgy mocorog majd a tyúk is, oszt összetöri a tojásokat." 

Karácsonyböjti ebéd után a család legöregebb tagja az 'ev őkanalát 
háromszor odavágja az ajtóhoz. Ha a kanál mind a háromszor a fejével 
kifelé áll meg a földön, abban az évben meghal az, aki dobta. (Gy. E.) 
Amit'karácsony böjtjén főztek, abból mindenkinek kellett enni, ha többet 
nem, három szál mákos csíkot, három gerezd fokhagymát mézbe mártva, 
almaszeleteket, hogy egész évben egészségesek legyenek. (M. I.-né) 

„Legalább három falatot meg k ő  enni. Atya, Fijú, Szentlélek nevé- 
- ben, úgy monta édesanya. Ha többet nem is, mer mongyuk valaki 
nem szereti aszt az ételt." 

Karácsony böjtjén hajnalban, mikor meggyúrja a gazdasszony a csíknak 
való tésztát, úgy kovászos kézzel kimegy a kertbe, és sorban megrázza 
a gyümölcsfákat, hogy abban az esztend őben jó termés legyen. (T. E.) 

Gyura Julianna 

BERZE 1940. 296: 
Luca: december 13. 
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6. A TÁLTOS ÉS A GARAEONCIÁS KÉPZETE 
A JiTGOSZLÁVIAI MAGYAROKNÁL 

I. 

DIÓSZEGI Vilmos alapvető  munkája, amely a magyar népi műveltség 
sámánisztikus emlékeit tárgyalja,l) a magyar nyelvterület egészét átfogó 
példatárra hivatkozik. Az országhatártól délre KÁLMÁNY Lajos bánáti, 
saját beodrai és egy-egy Bács-Bodrog megyei, ill. Boszniába települt magyarok-
tól származó följegyzésre utal. Mélyreható monografikus földolgozását a 
magyar táltoshit kutatásában mérföldk őnek tekinthetjük. Megjegyzései azon-
ban elárulják, hogy a kutatást és a recens emlékek gy űjtését egyáltalán nem 
tekintette befejezettnek. A táltosjelölt „hivatásra"-születésér ől vallott képzet 
elterjedését illusztráló térképhez (1.1. ábra: 67 helység) pl. hozzáf űzi: bár 
nem sorolta föl a rendelkezésre álló egész anyagot,- mégis. kétségtelen, „hogy 
a további gyűjtések szélesebbkör ű  elterjedést igazolnak majd". 2) Ezt a meg-
jegyzést vesszük közleményünk legfőbb indokának. Ezenfölül hivatkozunk 
PENAVIN Olga idevágó közléseire, 3) amelyek Jugoszlávia különböző  tája-
iról (Bánság, Vajdaság, Muraköz) jelzik a táltos-, garabonciás- stb. képzet 
emlékét. 

Elsősorban terjedelmi okok miatt vonjuk külön fejezetbe a konkrétan 
a táltoshoz fűződő  hiedelmeket és az ún. babonás-történeteket. A táltos egyik 
igen jellemző  vonása az „időért való viaskodás". Ebben a szerepkörben is 
bizonyos kapcsolatot mutat vele a garabonciás diák. Ez utóbbihoz köt ődik 
inkább a zivatart (jéges őt) előidéző  sárkány képzete, ezért a reá vonatkozó 
hagyományokat sem mellőzzük. Arra utalunk még, hogy csak az élménysze-
rűbb és megformáltabb közlések idézésénél hivatkozunk külön is az elmon-
dókra, továbbá arra, hogy az adatok többségét írással, gyorsírással rögzítettük. 

Közleményünk adatait 1973. február és március hónapban jegyeztük 
föl a következő  területen: B á n s á g: Cerna Bara (Crna Bara), Csóka (Coka), 
Jázova (Jazovo), Kikinda, Majdány (Majdan), Padé (Padej), Rábé (Rabe), 
Szaján (Sajan) és Verbica (Vrbica). B á c s k a: Becse (Be čej) és Mohol (Mol). 
Baranya és D rá v a s z ö g: Csúza (Suza), Karancs (Karanac), Laskó 
(Lug), Kopács (Kopa čevo), Várdaróc (Vardarac). Szlavónia: Haraszti 
(Hrastin), Kórógy (Korog) és Szentlászló (Laslovo). 4) 

DIÓSZEGI VILMOS 1958. 
DIÓSZEGI VILMOS 1958. Vö. 71. 
PENAVIN OLGA 1970. 87-92. (Padéi gyűjtés) — PENAVIN OLGA 1971. L. 
no. 58, 150, 170, 182, 186. történetet. 
Az adatok lelőhelyére szintén ebben a sorrendben utalunk, zárójelben említve a köz-
ség nevét. A bánáti és á bácskai adatokat 1973. február hónapban, a baranyai stb. ha-
gyományokat márciusban gyűjtöttük. 
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II. 

A. Táltosok 

1. Emberi tulajdonsággal asszociálják: 

A tátos ránézött valakire, aszt odahúszta. Mögverte szömmel (Verbica). 
Nagy feje van (Mohol). Úgy eszik, mint egy tátos (Kopács). Er ős emberre 
monták (Várdaróc). Olyan hatalmas. Rákijabál a másikra. Mongyák neki: 
„Ó,_de táutos vagy!" (Kórógy). 

2. Lóra, illetve annak tulajdonságára vonatkoztatják: 

' Úgy mén, mint a tátos. Sebesen megy (Jázova, Majdány). Ha valakinek. 
jó lovaji vannak, arra mongyák, hogy „itt vannak a tátosok!" (Csúza). Lóra 
mongyák, hogy tátos. Olyan, mint a tátos (Karancs). Egy ló vót, az a tátos 
(Laskó). Lovakra monták, hogy tátos. Szépségire (Várdaróc). Arra a lóura 
monták, hogy táutos, amék sebesen ment (Kórógy). Nagyon futós lóura 
monták (Szentlászló). 5) 

3. Felhővel (zivatarral) hozzák kapcsolatba: 

Mikó a föhő  mén, sötét föhő, akkó a tátos vezeti a föhőt. Ez hoszta a 
zivatart (Csóka): 6) A tátos a föhő-szélbe vót. Hallottam, hogy fővitt valakit 
(Padé). Az esőtőcsért tátosnak is monták. Mikó esött, akkó monták: „Táti 
mán a száját" (Rábé). A fö(l)h őbe mén a tátos. Jött olyan nagy fö(l)hő , 
hogy fö(l)vitte (Mohol). 

B. Garabonciások 

A garaboncijás ijjeszt ő  lény (Karancs). Garaboncijás van a fö(l)h őbe. 
Az rendeli a fö(l)h őket. Mikor nagy vihar jött, asz monták, hogy jön a gara-
boncijás. Valami szellem (Laskó). Olyan ember, aki olyan bolondos, hóbor-
tos(Várdaróc). Ment a forgószél. Akko(r) monták : „Most megy a garaboncijás." 
(Haraszti). 

Kórógyi változatok: a) Mikó jött a nagy fekete fö(l)h ő, nyáron, nagy 
zűrgén, villámlás vóut. Akko(r) monták az öregek, hogy sárkány vezeti aszt 
a fö(l)hőt. A garaboncijás is vezette a fö(1)h őket. 7) b) Garaboncijás, amék a 
fö(l)hőt gondozná. c) Aszonták, miko(r) nyáron nagy zivatar vóut. A garabon-
cijás szele az. Monták, hogy fö(1)támatt a garaboncijás szele. Temettek egy 
öreget, és akko(r) nagy zivatar jött. Aszonták, hogy a boszorkánnyal cimbo-
rált. A garaboncijás olyan boszorkány. Ezekrű  aszt tartották, hogy hozzák 
az esőt, zivatart. Nagyapámtú hallottam, hogy valamiko(r) olyan szél-zivatar 
vóut, hogy főkapta a kocsit, szekeret. 8) d) Az öreg ángyitó hallottam, hogy 

5) A „Vajdasági mesék" c. részben (no. 170.) Világszép János mesei szerepl ő  a táltos ló. 
PENAVIN OLGA 1971. 537-538. 

g) -Közlője Detko Sredo 72 é. juhász. Szerbül és magyarul egyaránt jól beszél. 
Deák József 83 é. fm. 
Varga Dávid 87 é. fm. Beszél horvátul is. 
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garaboncijás díjákok irányítik a fö(l)h őt. Lehet úgy öt esztendeje, hatvanhétbe. 
Vasárnap délután kinn ü(l)tünk az uccán. Júnijus huszonhatodikán. De 
min(d) dö(r)gött a fö(l)h ő, de min(d) dö(r)gött a fö(l)h ő. Este nyóc órára 
egészen főgyütt. Olyat még nem értél ! Reggel jött a lányom. -- Jaj édesanyika! 
'Okosz' 9) fa(l)vát tisztára elve(r)te a jég! Semmi a világon nem maratt ott! 
Azon a nyáron nem vóut ott aratás. Ugyan, tanár úr ! Én sose mostam vasárnap. 
És akkó nagyon bántott a lelkiismeret, hogy azé(r) ve(r)te el a jég, mer én. 
mostam akkó vasárnap. Akkó odaattam a lányoméknak egy-egy hód f ődet, 
hogy az unokák ne maraggyanak ki az iskolából. Azóta is elgondolom, hogy :, 
Istenem, megbüntettél P-9) 

Szentlászlói változatok : a) A garaboncijás egy nagy szél. Ecce(r) csak 
lecsapta az embe(r) fejér ől a kalapot. Ez nem élőlény.11) b) Nyugotru(1) 
jött olyan terhös fö(l)h ő . Garaboncijásokat beszé(l)tek, hogy az vezeti a 
fö(l)hőt. Hogy milyen vóut, asz(t) nem tudom, de a garaboncijásokat férfinak 
neveszték. Ezek mentek a faluba, és ké(r)tek tejet. Osz(t), ha nem attak nekik, 
jött egy fö(l)h ő, és szétverte a határt. 12) 

Ć. Zivatart okozó sárkány (felhő) 

Smrk egy föhő . 13) Mint valami tőcsér, lejereszkedik. Ez húzza fő  a 
vizet a Tiszábó és minden tavakból. Utánna nagy es ő  van (Csóka). 14) Nyári 
zivatarkor látni lehet a lefelé nyúló fekete föh őt. Esőzsáknak mongyák (Ver-
bica). Pecellón 15) hallottam. Monták az öregek, hogy a zivatar fö(l)h őbe 
ördögök tánconak (Becse) 16) Nyáron láccik, miko(r) nagy zivatar van, a sár-
kányfö(l)hő . Ez a neve. Veszélyes. Nagy széllel jön, és sokszor jéggel. Állí-
tólag a farkával csapkod, ezért pusztít (Csúza). 17) Kilencszáztízbe nagy es ő-
zés vót. Akko(r) asz(t) beszélték, hogy sárkány ereszkedett le. (Másik adat-
közlő  közbevetése : Huszonötbe is vót ilyen.) A fákat gyökeresü(1) csavarta 
ki a szél. Nyáron, július ötödikén történt, délután három óra fele (Csúza). 18) 
Zivatarhozó fö(l)h őbe van a sárkány. Olyan nagy farka van. Veszedelmet 
hozott (Karancs). Nyári zivata(r)kor nagy fö(l)h ő  jött. Asz(t) monták, hogy 
sá(r)kány van benne. Terhes vót a fö(l)h ő . A terhes fö(l)hő  búrvánzik, húzó-
dik erre-arra, ahogy kavarog a vihar. Asz(t) monták, hogy bisztos sárkány 
van benne. fgy monta öreganyám. Fé(l)tek tülle, mer jég vót benne (Laskó). 19) 
Hallottam hogy emlegették: sárkány vót a fődbe. Nyáron zivatar jött. Miko(r) 
jött a világháború, akko(r) is sárkányt láttak az égen, meg üstököst (Haraszti). 29) 

Tordinca (Tordinéi) felé es ő  helység. 
Özv. Bencze Istvánné Borka Mária 72 é. 
Dezső  Mihály 79 é. 
Baronyi János 79. é. fm. A Mura-vidékről sárkányon lovagoló és a falun bosszút álló 
— két — garabonciás-történetet közöl Penavin Olga. PENAVIN OLGA 1971. No. 
182, 186. 
A Smrk mitológiai jellemzésér ől nem hallottunk más említendőt. Az adatközlő  föl-. 
szívó jelentésben fogja föl. 
Detko Sredo 72 é. (Vö. 6. jegyzettel.) 
Péterréve (Petrovo Selo).• 
Ördögh Boldizsár 86 é. fm. 
Nikolics Péter 67 é. fm. 
Tóth Lajos 83 é. fm. Közbevetés Nikolics Péter részér ől történt (1. el őbbi jegyzetet). 
Pete Sándor 79 é. fm. 
Milanovics Mihályné Ferencz Éva 73 é. 
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Hallottam az öreganyámtu(1), öregapámtu(1), hogy a búza mán be vóut rakva 
keresz(t)be. És jött olyan terhes fö(l)h ő. Abba a fö(l)hőbe sárkánykígyó. 
Lejereszkedett, osz(t) verte a farkával. Szétverte a kereszteket. Kígyóalakúnak 
képze(l)ték. Miko(r) gyerekkoromba kanász vóutam, jött egy nagy fekete 
fő (1)hő . Es úgy láccott a nyakájig a teste. De, hogy fö(l)h ő  vót, vagy mi vóut? 
-- nem tudom. De akko(r) még beszéltek a sárkányru(1) (Szentlászló). 21) 

Kórógyi változatok: a) A sárkány a fö(l)h őbe úgy néz ki, mintha állat 
vóna. Láccik a lába, feje. Nagyon ömlött bel őle az eső . b) Nyáron es ős idő  
vóut. Tordincán laktunk. Most horvát kösség. Nappal vóut. Nésztük a fö(l)h őt, 
és monták a horvátok: „Vidis, tamo je azsdaj !" 22) „Látod, ott van a sárkány!" 
Olyan, mint egy nagy kígyó. Vót néki lába is. A magyarok es őzsáknak mon- 
ták. 23) c) A sárkány farka láccik ' a sötét fö(l)hőn. Még szőrös is! Eszt is az 
öregektü(1) hallottam, monták: „Jaj, de sok es ő  lesz, mer láccik a sárkány 
farka!" Nagyanyámtu(1) hallottam. Én is láttam, még tijatalasszony vóutam. 
Olyan szürke vóut a farka, mint a hamu. Mozgott és sz őrös vóut. Uramisten! 24) 

III. 
A továbbiakban a táltossá-levés feltételeir ől és indokolásáról szóló 

közléseket ismertetjük. A kiformáltabb, összetettebb elbeszélések azonban 
nehezen illeszthetők a jellemző  motívumok szerinti csoport egyikébe vagy 
másikába. Ezt csak részekre tördeléssel lehetne maradéktalanul megoldani, 
mert szinte természetes, hogy a különös ismérvek (p1. foggal születés, kett ős 
fogsor vagy éppen a fogsor hiánya) összekapcsolódnak a különös képességek 
fölemlítésével. Ilyen pl. a kincslátás, „felh őrendezés" stb. Az áttekinthet őség 
kedvéért mégsem mondunk le a csoportosításról. Az átfedéseket visszautalá-
sokkal igyekszünk lecsökkenteni. fgy elkerülhető  a hiedelmek tartalmi szem-
pontú ismertetésében sokszor tapasztalható egyoldalúság: az elbeszélés meg-
formálására irányuló figyelem háttérbe szorítása. 

A. A táltossá levés („hivatásra"-születés) feltételei 

1. A foggal születés, a fölösszámú fog és a fog hiánya: 25) 

Bánság: a) Fú a szél. Jön a fölleg. A föllegen képze(l)ték a tátost. Az 
ezerhónapos vénasszonyok monták: „Jön a tátos. Aggyatok neki tejet, akkó 
elmén a föhő .” Az ilyen foggal születött. Akinek megmaratt a foga, olyan. 
Tejöt kell neki anni, ha mén valahun, és akkó elmén a föh ő  (Jázova). 26) 

b) Foggal születött, abbu(1) lött a tótos. őröszték nagyon a szüleji, mer aszon-
ták, hogy ellopják. Nagyon őröszték hét éves korátó(1) tizenkét éves korájig, 
mer akkó má(r) bevá(l)tya a fogát. Megjön a röndös foga. Az ilyen embörnek 
látomásaji vótak. Jövendö(l)t, mikó lösz vihar, mikó lösz szél (Padé). 27) c) Az 

Baronyi János 79. é; fm. 
Vidiš, tamo je aždaja. 
Varga Dávid 87. é. fm. (Vö. a 8. jegyzettel). 
Özv. Bencze Istvánné Borka Mária 72 é. 
A foggal születésre vonatkozóan a következ ő  helyekről közöltek adatot: Beodráról 
és a Boszniába települt magyarok köréb ől (DIÓSZEGI VILMOS 1958. -70-71, ill. 
124-125.), Padéról és a Vajdaságból máshonnan (PENAVIN OLGA 1970. 87. és 
PENAVIN OLGA 1971. no. 58, 150.). 
Ung Mihály 79 é. fm. 1973-ban majdányi lakos. 
Nagy. Jakab 90 é. fm. 
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én férjem testvére fogga születött, és ellopták a fogát. Vérös lött a pólya 
(Padé). 28) d) A tátos foggal születött. Möglátta a f ődbe a kincsöt. Vót itt egy 
Tót Miklós nevű  embör. Ilyen tátos vót. A főső  teste röndösen ki vót fejl ődve 
neki, de attó lejjebb nem. Tajicskába ü(l)tették, úgy tolták (Rábé). 29) e) Nyáron 
jött a zivatar, ez a fekete fölleg. Jöttek a tátosok, osz(t) akkó mi imátkosztunk: 
mijatyánkot, üdvözletöt. A tátosok röndözik az id őjárást, az es őt. Ha maga 
möglátná ! Nagyon csúnya! Két sor foga van alul is, mög föjül is. Embör 
az. Nagy szakálla, nagy haja van. Nem nyiratkozik sose, se nem borotvá(l)-
kozik. A levegőbe járnak. Ha foggal születött a gyerök, akkó ellopták. Ebb ű  
lött a tátos. Öt-hat éves korába vitték el. Innen Szajánbó(1) is elvittek egy 
gyereköt. Tátos lött. A' többet nem jön vissza szülejihön. Vót most itt is 
egy ilyen Kanizsa30) határába, de szögénnek el köllött mönni onnan Szabat-
kára. Azért, mer gyógyétotta a betegöket (Szaján). 31) f) Ha foggal születik 
valaki, asz(t) mongyák tátosnak (Verbica). 

Drávaszög: a) Én láttam gyerekkoromba a garaboncijást. Ez mummus 
vót. Vót is nálunk. Az egyiknek egy sor foga se vót, a másiknak meg négy 
sor. Ketten vótak. Nem beszé(l)tek egy szót se, csak mutogattak. Egy kukkot 
se szó(l)tak. Vándoroltak. Nem fogattak el csak tejterméket, túrót.. Én magam 
láttam a Kis uccába. Asszony vót mind a kett ő . A régi öregek mind hittek 
benne. Asz(t) tartották, hogy ha nem attak vóna neki enni, akko(r) valami 
károsodás éri üket (Kopács). 32) 

b) Garaboncás állítólag az, ki foggal születik. Az vóna garaboncás. 
Úgy, hogy az nem eszik mást, mint tejet. 

Egy este öregapámék vacsoráznak. Kilenc óra körül lehetett az id ő, így 
tavasszal. Valaki zö(r)geti az ablakot. — Ki az? Tessék bejönni! Mikor beállít, 
hát egy rongyos ember. Úgy nézett ki, mint akit a sasok szaggattak. Hellyel 
kíná(l)ták. Mer abba az időbe nagyon baráccságos népek vótak, vándort 
nem engettek el. Mondom, kíná(l)ták, vacsorával is, de nem fogatta el. — 
Nagyon szépen köszönöm — aszongya. De ű  ilyet nem eszik. Hanem ha 
vóna tejféle, asz(t) szívesen elfoganná. Hát vót természetesen, mer két fej ős 
tehenünk vót állandójen. Aszt evett, tejet az ember. 

No, osztán vacsora után elbeszé(l)gettek. Hát feküggyön le. Hosztak 
-be neki sza(l)mát. Ű  neki nem kell semmi! Vót a banyakemence. És annak 
vót olyan széles párkánya. Majd ű  arra fekszik. Attak oszt neki pokrócot, 
és ráfekütt, Meleg vót a kemence. 

Eccer éjjel felébred öreganyám. Aszongya: -- Tamás! -- mer Tamás 
vót az öregapám. -- Hallod? — aszongya. Mintha ló járna az udvaron. — 
Hogyan gyütt vóna be ló, miko(r) én bezártam a kaput?! 

Abba az időbe jó kerítések vótak, mer erd ő  vót bőven. Deszkakerítések 
vótak, tőgyfa deszka. Na, osztán öregapám is fölébrett. Tényleg hajja, hogy 
mintha ló nyerítene. Figye(l)nek jobban. Hát a garaboncás nyerített benn a 
házba! Álmába vagy micsodába. 

Ez az öreg vándor halász-vadász vót. Kétcsöv ű  fegyvere vót, meg egy 
pisztolya: Az is szinte kétcsöves. A meg a feje alatt, a vánkos alatt. Hát maj(d) 

Kerepesi Jánosné Bóbán Etelka 77 é. 
Agoston János 62 é. fm. 
Törökkanizsa (Novi Kneževac). 
Mester Mihály 75 é. juhász. 
Czövek Jánosné Borbély Júliánna 65 é. 
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meglássák, hogy mi lesz az emberrel! De egy párat nyerített, és elalutt az 
ember. 

Reggel fölébrennek, megén kínálik őtet reggelivel. Tejet eszik. De nem 
akarózik elmenni a hásztul. Öreganyám végeszte a házi munkáját. Kiment a 
ker(t)be, kapá(l)ni a kertiveteményt. És ű  is kiment utánna, ez a garaboncás. 
Miko(r) kiért a ker(t)be, összecsapta a két kezét. - Na néni! — aszongya. 
Még ennyi kincset nem látott ember világéletébe, mint itt a ke(r)tbe van ! 
Országot lehetne venni rajta! Öreganyám osz(t) kérdeszte: — Hol? — Asz(t) 
nem monthatom meg, mer én mán egynek attám szerencsét, én többnek nem 
athatok. Mer én úgy látok a fődbe, mintha rostán néznék körösztül. 

Hát itt tartószkodott három-négy napig is. Öreganyám megunta mán. 
persze, hogy itt kerü(l)gesse. És akkor) látta, hogyhát ű  má(r) itten nem szíve-
sen látott vendég. Elindu(l)t, elment 

Hogy ez mos(t) hogy felel meg a valóságnak, az a jöv ő  titka. 
(Kis szünet után hozzáfűzte adatközl őnk :) 
Lássa! Én kihagytam ebbü(1). Olyan gyönyörü szép napos, tiszta id ő  

vót, mikor) elment innent a hásztu(1). --- Jó, mos(t) én elmegyek — aszongya 
öreganyámnak. De nem kell neki tíz perc, olyan felh őszakadás lesz, hogy 
olyant a világ nem látott! 

És tényleg úgy vót (Kopács). 33) 
Szlavónia : Aki foggal lett, aki házába születik, az ilyen bájos lesz (Kó-

rógy). A garaboncijás a fe(l)h őből ereszkedik le. A régi öregek monták így. 
Nem vót egy sor foga se (Kórógy). 34) 

2. A táltosjelölt elrejt őzése: 35) 

Bánság: a) Itten v őt minálunk Bicók. Vót három jánya. Ez a Bicók három 
napra elalutt. És azután beszé(l)t. Ennek is, mög a verbicai embörnek is 
hatalma lött (Jázóva). 3v) b) Csókán vót egy néni, Jutka néni. És ez Márija-
-asszony vót a templomba. Mindég imátkozott. És ez az asszony halott vót 
három napra. El vót rejt őzve. Asztán csak főke(l)t, de nem monta el, hogy mit 
látott (Szaján). 37) c) Sári Jóska három napig is alutt. És utánra jóso(l)t. 
E(l)sőbe asz(t) monták, hogy meg van halva. De mozgott, mert a szíve. Alutt 
(Verbica). 38) 

Varga István látomásai és jóslatai : 39) d) Vót itt egy embö(r), Varga 
István nevű . Mönt körösztül, hat ökörrel mönt a Podkolány-majorbó, az 
Imre-majorba. Mönt a rámpán körösztü(1). Mikó f őmönt a két e(l)s ő  ökör, 
letérdöltek. Irtózatosan keszte vágni a hátsó négy ökröt, de nem tudott 
sehova mönni. Leszállott. Mögy, mögnézni. Mikó odamögy, lánya, hogy a 
két e(l)ső  ökör előtt van egy kisgyerök. Nem tutta, hogy mi az. Akkó egy szó- 

Farkas János 74 é. fm. Jó elbeszél ő  (mesemondó). Meséib ől közöltek is. L. KATONA 
IMRE 1972. No. 5. (Katona följegyzése) és no. 14. (Penavin Olga gy űjtése). 
„Házába születik", vagyis burokban született. A bájos inkább boszorkányt jelent. 
Idevágó adatokat említ Szeged vidékér ől (Kálmányra hivatkozással) Diószegi, vala-
mint Martonosról és Beodráról. DIÓSZEGI VILMOS 1958. 76, 288-289. és 1. 
32. ábrát. 
Szabó József 81 é. fm. és Szabó Józsefné Süli Erzsébet 81 é. 
Móra Lajosné Fehér Vera 66 é. 
Buró Istvánné Kiss Erzsébet 75 é. 
Vö. IZI. fejezet B. csoport 2. alfejezetének adataival. 

281 



zatot hallott. Asz(t) nem szabad vót elárú(l)ni neki. Úgy hogy be is jött a 
majorba. 

És azután többet fajra valót nem mondott. Azel őtt állandójan károm-
kodott. Attó kez(d)ve állandójan imátkozott. Maj(d) osztán ott laktak, ahun 
most a transzformátor van. És ott vót egy kút. És asz(t) monta: — Meglát-
tyátok — monta a gyermeköknek --, hogy olyan kocsik szalannak maj(d) 
az úton, hogy nem húzza ló. És olyan madarak szá(ll)nak az égön, gépök. 
Mink mög nevettük. — De én asz(t) nem éröm mög — aszongya. 

Maj(d) megöregedett, mögha(1)t. Mink mög azúta is emlögettyük, hogy 
hogy monta. -- Mögéritök ašzt fijam, hogy nem tuggyátok mögkülönbösz-
tetni, hogy ki a fé(r)fi és mék a lány! Mink mög nevettünk. És nézze mög, 
mög kölött érni! Ilyen meglátásaji vótak (Verbica). 4o) 

Vót itten egy olyan pásztorembör, mög mindönfelé járt az. Varga 
Istvány. Mögha(1)t má. Ennek tudománya vót. Direkt énvelöm vót. Nappal 
ű  őröszte a birkákat, én mög csak fejtem. Szógát ű  is, mög én is. 

Mikó kinn aluttam nála, fél éccaka mesé(l)t neköm. Aszonta neköm, 
hogy ű  Istennel beszé(l)t. Mer ez az embör eccör elalutt három éjjö(1), három 
nap. Az asszonyok má imátkosztak, mintha halott jönne. És fölébrött. Mikó 
fölébrött, azután nem káromkodott soha. Azel őtt mindég káromkodott. 
Ha én káromkottam, vötötte rám a körösztöt. Aszonta, hogy az Istennel 
beszé(l)t, és aszonta neki, senki ne káromkoggyon. 

Aszongya neköm : --= Fijam, maj(d) möglátod, te még mögéred, én má 
nem éröm mög, hogy a levegőbe úgy szá(ll)nak az acélmadarak, mint aröpül ő  
madár. És a fődön mög szalad a kocsi. Nem köll bele ló. Esz(t) még tizennyócba 
mesé(l)te neköm. Akkó még ha mögláttunk egy óutót, szalattunk utána. 
Nésztük. 

Imátkozott mindég. Monta, hogy őtüle a birkát nem hajtik el soha. 
Nem bír alunni, nem a(l)szik sose. Akkó a másik falkánál) a cérnabaraji 
juhászok eccör . elaluttak, és a birkák lelegölték egy gazda kukoricáját. És 
akkó e(1)möntek az öreghön, Vargáho, és ellopták t őlle a birkákat. Elhajtották 
abba a kukoricába, amit az ő  birkájok lelegelt. Röggel kimentem, mer akkó 
én nem aluttarh kinn. Kerestem a birkákat. És az öreg hányta magára a 
körösztöt. És e(1)vösztek a birkák. Montam neki: — Maga Pista bácsi nem 
alutt, és hogy lopták el a birkákat? Ő  mög csak hánta magára a körösztöt. 
Aszonta, nem tuggya. Hát a cérnabaraji juhászok mög aszonták, hogy mönnyek, 
ott vannak a birkák a kösségházán. Behajtották oda. És osztán elmöntünk 
oda, kivá(l)tottuk üköt. Mög köllött, fizetni a kárt. Akkó hazahajtottuk a 
birkát. 

Itt alutt el Verbicán ez a Pista bácsi. És alutt benn a házba. De szuszogni 
szuszogott. De fök őteni nem bírták három nap, három éjjöl. Asztán lött ű  
szent embö(r) (Verbica). 41) 

Eccör möntünk itatni. Varga mög kijött. Mönt egy kis sárga lóva(1). 
Mink mög nésztük. Indu(l)t a fődre ki. Maj(d) jön vissza, és mongya az 
asszonynak. -- Nyis(d) ki a kaput, nem mönyünk sehová! Mink mög csak 
nésztük. És annyi föh ő  se vót, mint a kötény. És délután csak megjött az id ő . 
Lött olyan vihar, hogy fákat tépött ki (Verbica). 42) 

Igrizsán Sándorné Kiss Mária 71 é. 
Rózsa Antal 68 é. (25 évig volt juhász). 
Igrizsán Sándor kb. 72 é. 

282 



B. A táltosok és garabonciások természetfeletti 
képességei 

1. A táltosok viaskodása és „időrendezése" :43) 

A tátos foggal születik, és ezután el szokták vinni, a többi tátos, 
hét éves korába. Addig irtó köllött vigyázni rá a szülejinek. De nagyon száz-
százalékos vót, akit mögtuttak őrözni. Százbó egyöt ha mögtuttak őrözni. 
És ezök fönn vannak a leveg őbe. Mikó legnagyobb zöngés, villámlás . van, 
akkó űk veszekösznek. És van, mikó le is verik valamelyiköt. 

Én bár gyerökkoromba egy pár öregcselédné(1) vótam, mint örök tar-
tottgyerök. És egy üdőbe nagy zöngés, villámlás vót. Utánna a nevel őjim, Tót 
Károlyék parancsóták, hogy engöggyem ki a libákat. Gyönyörü szép-nap idő  
lött a zöngés, villámlás után. És én a tanyán az ablak alatt legugso(1)tam 
ottan. Jáccogattam. Eccö a hátam mögött valaki odaszó(l)t: -- Aggyon az 
ég ura, fijam! Főkelök, ránézök. -- Istenöm! — gondótam magamba. Micsoda 
embö(r) lehet ez?! Irtó magos. Nagy, zsírosszél ű  kalap vót a fejibe. Az a(r)ca 
kirepödözve és a kezefeje. Irtó,- nagy foga vót. Olyan hogy ki vót a száján. 
Nem tutta betakarni. És így szó(l)t: -- Fijam! Eröggyé(1) be. Mondd mög 
anyádnak hozzon ki egy darab kinyeret, mög ha van, egy köcsög aluttejet. 

No én beszalattam. Mondom a nevel őmnek, mer(t) szül őnek nevesztem 
őköt. — Anyám! Itt van egy bácsi de egy órijás bácsi! Bekü(l)dött, hogy 
mongyam magának, hogy hozzon ki néki egy darab kinyeret. Mög ha. van, 
egy köcsög aluttejet. Hát a szül őm fele(1)te: — Uram, Istenöm! Hunnan vóna 
aluttej nálunk, mikó nincs is tehenünk! Avval fokta magát az öreg szül őm, 
és möntünk kifelé. Hát mikó kié(r)tünk az ablak alá, hát ott várakozott az 
írtó ember! Fekete vót az a(r)ca, össze vót repedözve. És anyámnak is úgy 
köszönt: Aggyon az ég ura, mamám! — Aggyon fijam neköd is! Kérésödet 
nem tudom te(l)jesíteni. Aluttejöm nincs, mer tehenünk sincs! Kinyerem van 
éppen, egy héjas darabka. — 6 édös. mamám! — aszongya. Én asz(t) nem 
bírom elrágni, mer — aszongya — csak ez a két irtó fogam van. — Sajnálom 
fijam, hogy nem szolgálhatok kedvödre, mer látom, hogy ki vagy merü(l)ve. 

Hát mindön mindögy, mamám. Belátom őszinteségit. Avva(1) mögfo(r)dút. 
Két lépésre se mönt el, mán köd ereszkedött utánna. Olyan, hogy tovább 
nem láttuk. És eltünt. 

Ké(r)döm én a mamátó: -- Anyám! Ki löhetött ez a bácsi? --- Ez fijam 
egy büvö(d)t embör, akit a tátosok e(l)rabótak az édösannyátó. És ő  is tátos. 
Látod fijam? Mos(t), mikó a legnagyobb zöngés vót, akkó ütet leve(r)ték 
a többijek: És mos(t) újbó elmönt hozzájuk vissza (Cerna Bara). 44) • 

Az én apámék mesé(l)ték. Jött a fölleg. Mongya az öreg: — Nézzetök 
ki! Ű  mög csak o(l)vasott. Tátos vót ez az embör. Kimén a fija. Visszaugrik 
Aszongya: — Apám! Ott áll az ajtóba egy nagy fekete bika! És akkó kimönt 

Közölték Beodráról (DIÓSZEGI VILMOS 1958. 25. ábra jelzi) és Padéról (PENAVIN 
OLGA 1970. 88. és PENAVIN OLGA 1971. no. 150.). Az időjárásra hatni tudó ké-
pességükhöz lásd II. fejezet A. csoport 3. sz. közlését, továbbá II. fejezet B, C. cso-
port, valamint a III. fejezet A. csoport 1. alfejezetének adatait is.. 
Sziveri József 73 é. fm. Az elbeszél ő  kiegészítése: „Az oblityovai tanyába történt ez, 
kilenc-tíz éves löhettem. Ez á tanya régebben Törökkanizsához tartozott. Most össze-
tartozik vele. (Ma Novi Kneževac.) Régebben különálló hely vót". 
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az öreg. Lepirongatta. -- Takaroggy a határbó! És e(1) mönt a bika. Ugy 
váktatott, hogy csak úgy hasította a f ődet (Jázova). 45) 

Nagy szélbe monták, hogy jön a tátos. Nyári zivatarkó. Az én öreg-
apám mesé(l)te, hogy mikó ez a vihar jött nyáron, akkó ő  imátkozott. Akkó 
asz(t) monta a feleséginek, az öreganyámnak, hogy mönnyön ki, osz(t) nézze 
mög, hogy oszlódik-é má(r) a fölleg. Ő  mög imátkozott. Akkó bemönt a 
nagyanyám: -- Idehallgass! Egy füstös bika van itt! Oda van az ajtónak 
kiszögezve a szarva! Akkó asz(t) monta nagyapám: -- Nem baj! Ne lögyé(i) 
mögijedve! (Maj(d) én kimögyök, osz(t) maj(d) e(l)bocsátom. Akkó kimönt. 
Befejeszte az imáccságot, kimönt. Rászó(l)t a bikára: -- Én elengödlek! 
De a járáson mönnyél, hogy a gabonába ká(r)t ne csinájj! Mö' ha nem fo-
gadod mög a szót, akkó még eccö(r) nem engedlek el! Akkó elt űnt a füstös 
bika. Eloszlott az a fekete fölleg, és aszt a határt nem verte el a jég. Kikerü(l)-
te (Jázova). 46) 

Az a sötét fö(l)hő , ami a zivatart hozi, az a tátos. Elöl já(r)nak a tá-
tosok lovon. Azok röndözik a föh őt, hogy jobbra vagy ba(l)ra mönnyön. 
Akkó asz(t) monták azok, a tátosok, kik a föh őt röndöszték: „Mos(t) elénk 
harangoznak. Ugatnak a kutyák!" Akkó monták még: „Hej, ha betör-
hetnénk a határig, ej, de elporo(l)nánk a határotok!" Mö(r) harangosztak 
a föhő  elé, hogy szétmönnyön. Ezé' harangosztak valamikó a föh ő  elé (Padé). 47) 

A tátos át tud vá(l)tozni, amivé aka(r). Mögjelenhetett lóalakba. 
Az egyik szürke, a másik mög pej. Összevesztek. Harapdá(l)ták egyik a má-
sikat. Jött egy fölleg, és akkó má' csattogott, villámlott. Esött az es ő . Viha(r)t 
csiná(l)tak. Segítöttek az egyiknek. Mindig a szürke lónak segítöttek a 
népök (Szaján). 48) 

Zivata(r)kó két bikaalak jelönt mög a határba, és veszeköttek. A 
népök segítöttek vagy az egyiknek, vagy másiknak. Má' el őre ké(r)te ez a 
bika emböralakba a népöket, hogy segíccsék. Szürkankóba vót, mint a betyár. 
Ezök a fődön viaskottak. Ütni köllött a másikat. Ha legy őszte az ellenségét, 
akkó ezön a tájon es ő  lőtt. Ha másik győzött, e(1)vötte errő  a tájró(1) az es őt. 
Az egyik bika vörös vót, a másik fehér. Ha a vörös győzött, akkó e(1)vötte 
az esőt. Azon a területön nem vót es ő  (Szaján). 49) 

A tátosok csak tejje(1) éltek. Vót itt két nagygazda: Takács Pali és 
Szabó Pali. És ahhon já(r)tak a tátosok. Ha nem adott vóna nekik tejet, akkó 
nem lött vóna termés. E(l)rontották vóna. Vót egy esöt, hogy a tátost e(l)za-
va(r)ták. Egy negyed óra mú(l)va olyan förgetegöt csinát, hogy levitte a 
ház tetejit. Vót olyan is, amék ki ű(1)t az ablak alá. Nem engötte be a tátost. 
És e(1)keszdött dideregni. Mögbüntette a tátos. És benn is olyan hideg lött, 
hogy mögfagyott a kannába'a víz (Szaján). 59) 

Mesé(l)ték az én apám idejébe. Vót egy embö(r) Padén, Tót János. 
Nagyon gazdag embö(r) vót. És möglátta, hogy jön egy nagy fölleg: jégge(1) 
van tele. A tátos él akarta ve(r)ni a gazdag embö(r) gabonáját. Maj(d) ez 

Ung Mihály 79 é. fm. (Vö. 26. sz. jegyzettel.) 
Kántor Péter 65 é. fm. 
Nagy Jakab 90 é. fm. 
Mester Mihály 75 é. juhász. 
Kósa János 72 é. fm. és Mester Mihály 75. é. juhász. 
Mester Mihály 75 é. juhász. 
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a Tót beszalatt a házba, kivötte a ba(1)tát, és belevákta az ereszetbe. És el-
vákta a kötelet, amivö(1) a fölleg mög vót kötve. A tátos kikötötte oda a föl- 
legöt, asz(t) vákta el. Maj(d) e(1)mönt a föh ő. Mögjelent nála az ajtóba a 
tátos, és aszonta neki: Sžöröncsés vagy, hogy kötéllel vót kikötve a föl-
leg! Akkó osz(t) aszonta.: — Jövő  ilyenkó jövök vissza! De akkór lánccal 
kötötte ki a fölleget és, akkó a jég e(l)verte mindön te(r)mését (Szaján).b 1  

2. A táltosok jósló (jövendöl ő) és gyógyító tehetsége: 52) 

Vót Csépán egy tudósembö(r). Anyám annya, nagyanyám e(1)mönt 
hozzá. Beszé(l)gettek útközbe, hogy mit annak ennek az embö(r)nek. Ide-
való vót Hornyák András, rokonunk. Annak vót kis csalággya. Ez a gyerök 
mögha(1)t. Felesége letálalta az éte(l)t a munkásoknak. 'Forró vót az étö(1) 
a gyerök belejesött, mögha(1)t. Mögké(r)döszték a tudóst, hogy mi hoszta 
eszt a bajt nekik .. Aszonta, azé' vót, mer az asszony sose imátkozott (Csóka). 53) 

A tátosok körösztöt vittek magukkal a kezükbe, jó magos fakörösz-
töt. Awa(1) möntek házró házra kéregetni. Monták, hogy ők az idő járást 
röndözik. Ha valahun nem attak nekik önni, akkó átkozóttak, hogy: „A 
szé(1) vigye el a házuk tetejit!" Ha pedig attak nekik, akkó mindön jót ké-
vántak, és jósotak nekik. Asz(t) monták, hogy ez kite(l)jesedik. Beszé(l)tek 
és jóso(l)tak a halottakró. Ké(r)döszte a tátos: — Van hozzáta(r)tozója? 
Monták, mögha(1)t. Akkó beszé(l)t a halottró. De eltaná(l)ta a halott nevit! 
E(1)montai, hogy jó' van. Nem hiányzik neki sömmi. És ké(r)döszte az asz-
szony, hogy imátkozzon-é. _— Hát azé' imátkozzon, akko kiszabadul a pur-
gatérijumbó(1). így hamiskottak (Padé). 54) 

A hónuk alatt vót a szen(t)könyv, a tátosoknak. Asz(t) nem atták 
senkinek a kezibe. Abba vót a tudományunk. Abbó jóso(l)tak el őre, hogy 
milyen világháború lössz. Monták, hogy tizennégybe lössz, és ki is tört a 
haború. 

(Honnan kapták ezt a könyvet?) 
Hogy hunnét kapták esz(t) a könyvet? Senki se tuggya. Istent ű  kapták. 

Mindég magukkal vitték, a hónuk alatt. Legalább két kiló vót ez a könyv 
(Szaján)55) 

Asz(t) monták, hogy garaboncijás jött a faluba, aki túlvilági dol-
gokról tudott (Laskó). 

A táltos egyik jeles képessége az, hogy meglátja  a f ö l d b e r e j-
t ett kincset, s az elbeszélésekb ől kitetszően — hozzásegíthet 
valakit ennek megszerzéséhez. A garabonciás szin-
tén rendelkezhetik ezzel a tudománnyal. Padéi, rábéi és 

Mester Mihály 75. é. juhász. 
L. ehhez a III. fejezet A. csoport, különösen a 2. alfejezet adataít. A foggal született 
táltos jósló (jövendőmondó) szerepéről — területünkre vonatkozóan — közölt adatok: 
Padéról PENAVIN OLGA idézett munkáiban. Bács-Bodrog megyéb ől DIÓSZEGI 
könyvében (1958) említve: 133-124. 
Banka Lajosné Vrábel Mária 90 é. A „Csépai ember" elrejtezésér ől KÁLMÁNY La-
jos jegyzett föl hagyományt Magyarszentmihályon. Kéziratos adatára DIÓSZEGI 
VILMOS (1958: 297.) hivatkozik. 
Nagy Jakab 90 é. fm. 
Mester Mihály 75 é. juhász. 
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kopácsi adataink (Lásd III. A 1: A foggal Születés... c. alfejezetet) e hagyo-
mány elterjedtsége mellett szólnak. A konkrét kérés elhárítása, ahogy pl. 
a kopácsi garabonciás-történetben látjuk, jelzi, hogy tudásuk híresztelésé-
ben számíthattak az emberek hiszékenységére. A földbe rejtett kincs hie-
delmét -- a véletlen szerencsés rátalálók eseteivel együtt -- a meggazda-
godási vágy állandóan ébren tartotta. Ezen alapult kincslátó táltosaink egyik 
híres elődjének, Csuba Ferencnek az imposztorkodása is, akit nyugodtan 
sorolhatunk az emberi hiszékenység vámszed ői közé. A halottakkal érint-
kező  jóstehetségükről szólva padéi adatközlőnk (lásd III. fej. B. csoport 
2. alfejezet b) elbeszélést) meg is jegyezte: „így hamiskottak." A táltosok, 
tudósok stb. egyébként gondosan ügyeltek tudományuk elleplezésére. Al-
kalmasint feddéssel illették a kétked őket. Ismert elbeszélő  motívumnak 
számít p1. a tudóshoz igyekv ő  ember rosszmájú megjegyzése, amiért piron-
gatásban részesül. Területileg és történetileg messze vezetne a néphit e 
nevezetes alakjainak a viselkedésében mutatkozó elleplez ő  és önigazoló 
eljárás (sajátos attitüd) követése. 

A táltos gyógyító (javas) tudományára utalt egyik 
szajáni adatközl őnk (lásd III. fej. A. csoport 1. alfejezet d) elbeszélést). Ki-
kindán a Csicsai nevű  táltost emlegették a javas szerepkörében. Cerna Bara-i 
elmondás _szerint a beteg jószágot (hoszták a tátoshon). A padéi följegyzé-
sek56) pedig arról tanúskodnak, hogy könnyen ruházzák rá a b űbájos rontó 
vagy gyógyító képességét. 

E néhány adatból nem vonhatunk le messzemen ő  következtetéseket. 
Mégis megjegyezzük, hogy a táltos javas funkciójának a megismerése és 
további elemzése néphitkutatásunk egyik igen fontos feladata lesz. Egész 
sor nyitott kérdésre majd a népi gyógyászat kutatása adhat választ. A bánáti 
magyarság körében végzett gy űjtésünk57) e téren is jelzi az adatföltárásban 
rejlő  lehetőségeket. Pl. a szemmelverés („szömverés") vízméréssel és imád-
sággal történő  gyógyításával kapcsolatban több helyen (Csóka, Rábé, Szaján) 
hangoztatták, hogy a műveletet végző  asszonyon nagy fáradtság, álmosság 
vesz erőt : ásítozik. Hasonlót jegyzett föl az imával (ráolvásással) gyógyító 
kiszombori (ma Csongrád m.). asszonyról DIÓSZEGI Vilmos,b 8) aki rámu-
tatott arra, hogy ez a jelenség párhuzamba hozható a sámán révülésével 
együtt járó ill. azt követ ő  fáradtságra, a kimerültségre utaló adatokka1. 59) 

IV. 

Összefoglalásul, csupán gyűjtőhelyeink és adataink arányában, s a többi 
magyar nyelvcsoport tanulságaival összevetve, utalunk néhány jellemz ő  
tendenciára. Megállapíth t , hogy inkább a bánáti részen őrződtek meg 
táltosképzetünk archaikus és jellemz ő  vonásai. A baranyai, ill. drávaszögi 
és a szlavóniai magyarságnál a garabonciásról és a zivatart okozó sárkányról 
hallottunk b ővebben. A sárkányon lovagoló garabonciás bosszúállását a 
keleti oldalon nem is hozták szóba. - 

PENAVIN OLGA 1970. 89. 
Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében. Néprajz és Nyelvtudomány XVII—
XVIII. kötetében: 281-297. 
1958. 339-340. Vö. még uo. a 340. lapon említett további példáival is. 

58) DIÓSZEGI VILMOS 1958. 338-340. 
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Mindkét néphitbeli alakunkra jellemző, hogy vihart okozhatnak, de 
az „időért viaskodó" táltosok cselekedeteit csupán a bánátiak foglalták tör-
ténetekbe. Itteni jellegzetes hagyománynak látszik a bikaalakban megjelen ő  
ellentáltos, akit elűznek és megfenyegetnek. Egyáltalán, maga a viaskodás 
esete, amely pedig a  táltosok egyik igen jellemz ő  vonása,ó0) csak a bánátiak 
emlékezetében merült föl. 

Általános elterjedés űnek mondható a foggal születés hiedelme, de az 
elrejtőzés útján kapott tudományról ismét csak a szegedi és alföldi kirajzású 
bánáti magyaroktól hallottunk figyelmet érdeml ő  hagyományt. A táltos 
jósló (jövendőmondó) képessége úgyszintén itt rajzolódik ki határozottabban, 
beleértve a kincslátó tehetséget is. Az utóbbiról a nyugatibb részen a Far-
kas Jánostól följegyzett kopácsi történet tesz említést. Elbeszélése, de más 
közlések61) és egyéb itteni adataink is azt mutatják, hogy a drávaszögiek 
sok archaikus néphitelemet meg őriztek.62) Megemlítjük még, hogy a táltos 
gyógyító tudományáról csak a bánátiak körében hallottunk. 

Bonyolultabb, nagyobb területi és mélyebb történeti összefüggésben 
vizsgálandó probléma a vihart (jéges őt) okozó táltos és garabonciás alakjában 
mutatkozó hasonló vonások pontos egyeztetése, s a cselekedeteikben észre-
vehető  más-más indítékok és módszerek elkülönítése. Bánáti följegyzéseink 
(lásd pl. a felhő-rendező  táltos képzetét) DIÓSZEGI föltevését látszanak 
megerősíteni.63) 

Férenczi. Imre 

Először KÁLMÁNY mutatott rá erre. KÁLMÁNY LAJOS 1917. 260-266. Újab-
ban ismét közreadta tanulmányát DIÓSZEGI VILMOS 1971. 365-372. A prob-
lémakörről RÓHEIM GÉZA (1925) és mások után lásd ifj. KODOLANYI JÁNOS 
1945. 31-37., SZÚCS SÁNDOR 1951. 403-409. és DIÓSZEGI VILMOS 1958. 
Főképpen 363-385. 

L. KATONA IMRE 1972. — gyűjteményét, és ott a 409-410. lapon olvasható bib-
liográfiai utalásokat. 
A Kopácsról itt bemutatott garabonciás-történet (lásd III. fejezet A. csoport 1. al-
fejezetben) egyébként a totemizmusnak a magyar táltoshagyományban kimutatott 
maradványaihoz . sorolható adaléknak is tekinthető. L. GUNDA BÉLA 1958. 63-72. 
és GUNDA BÉLA 1963. 45-56. 

RÓHEIM GÉZA (1925. 34-35.) a garabonciás diák alakjáról szólva a délszláv (hor-
vát) hatást hangsúlyozza. HOLLÓ DOMOKOS (1934. 19-34, 110-126.) a képzet 
középkori műveltségi gyökereit föltáró tanulmányában a nyugati átvétel mellett érvel, 
s hangsúlyozza, hogy a garabonciás diák ősi magyar pogány hagyományokat vonzott 
magához. A táltosunkkal egyező  hiedelmek rávitelét egyébként már RÓHEIM is ész-
revette. DIÓSZEGI viszont más oldalról vizsgálta meg RÓHEIM álláspontját. Ellent-
mond neki abban, hogy a délszláv hatás nyomait éppen a táltos-viaskodás motívumá-
ban lássuk. Szerinte a hasonló motívumú délszláv és magyar (nálunk a táltos) hie-
delemkör nincsen genetikai kapcsolatban. Ugyanakkor hajlik arra, hogy az es ő- és 
jégvihar-okozás hiedelménél joggal figyelembe veend ő  a délszláv „grabancijaš dijak" 
hatása. Föltételezhet ő, hogy a honfoglalás előtti sámán (táltos) képzetkörében a jár-
vány (baj) elleni preventív funkció volt a jelent ősebb. Ez volt a táltos elsődleges sze-
repe. Ennek rovására kés őbb - a táltosunknál — az „es őért viaskodás" funkciója ke-
rült előtérbe, ami másodlagos fejlődménynek tekinthető. Ez a szerepmódosulás a föld-
művelésre áttért magyarságnál természetes következmény. DIÓSZEGI VILMOS 
1958. 351-352. ill. 382. 
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7. ÚJ HOLD, ÚJ KIRÁLY 

(Zenta környéki ráolvasások) 

Az égitestek, közöttük a hold tisztelete, a legtöbb nép hagyományában fel-
lelhető . Európában a XV. században némelyek még megsüvegelték a holdat, 
és letérdeltek láttára. A tisztelet nem az anyagot illette, hanem a holddal 
összeköttetésben álló, azaz a benne lev ő  szellemet. 

őseink sem maradhattak háládatlanok iránta. Tisztelték, és jósoltak 
belőle, mert világít és hat a természetre. Népünk, ráolvasóiban, a betegség 
elvételéért fordul a holdhoz. (Lásd: Irodalom, 1. sz.) 

Több, számunkra is hozzáférhet ő  adat (1, 2, 3) tanúskodik arról, hogy 
egy-két generációval el őttünk még sok olyan gyógyító cselekményt, ráol-
vasót őrzött az emberi emlékézet, melyekben központi szerep jut a holdnak. 
Anyagunkban, sajnos, már csak két töredék vall arról, hogy e b űvös szö-
vegeket vidékünkön is használták. 

A ráolvasó szövegek ismerete nem adatott meg mindenkinek: A jó gyó-
gyító hírében álló emberek tudták a segítésnek ezt a módját is az egyéb em-
pirikus gyógyítások mellett. 

' „Ha méglátom, azt a betegét, ha együn oszt mongya, hogy -- itt 
fáj, ott fáj, Örzse néni, valamit. . .nézze má még, hogy mi a bajom!.. . 
Akkó körűném, oszt mégtanálom a baját. Akkó... vagy imádkozok 
rá, vagy valamit adók néki, hogyhát v égye bé..." (Cérnán Becskei 
Erzsébet, 90 éves, Oromhegyes, 1971) 
A boszorkányok is ismerték e formulákat, így a megel őző, elhárító, 

rontó boszorkány és a ráimádkozással gyógyító asszony képzete nemegy-
szer összefolyik adatközl őink szemléletében. 

Csaknem kizárólag a kiváltságosok birtokában volt ez a tudomány (ki-
vételt képeznek a gazdálkodás körébe tartozó ráolvasók), mely els ődlegesen 
a szó varázsos erejébe vetett hitre épült: Közvetlen testi beavatkozást nem 
igényel, s talán ezzel magyarázható, hogy, mint az emberiség leg ősibb 
gyógyítási módja, a századok hosszú során fennmaradt (4). 

A ráolvasások valójában az utóbbi másfél évtizedben kerültek a mód-
szeres tudományos kutatás középpontjába (2, 5). Áttekinthet ő  és gyakorlati-
lag alkalmazható rendszer kialakítására is csak a hatvanas évek végén vál-
lalkozott Cs. Pócs Éva (6). Jugoszlávia magyar lakta területeir ől szintén 
ebben az időszakban kerül az érdekl ődő  olvasók kezébe mind több közle-
mény és tanulmány, mélyek nagyon szórványosan ugyan, de a ráolvasókat 
is felszínre hozzák (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). 

19 	
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Gyűjtésünket a hetvenes évek légelején kezdtük. Igaz, nem a ráolva-
sók, hanem a Zenta vidéki babonaanyag következetes feltárásának megindí-
tása volt a szándékunk. így eddig ezeregy babonát tartalmazó anyag gy űlt 
össze, ennek képezi szerves részét ez az ötven-egynéhány ráolvasó, amelyek, 
úgy tartjuk, külön bemutatásra is érdemesek. 

Csak a ráolvasók közreadására szorítkozunk, a hozzájuk különböz ő-
képp kötődő, a néphit és népszokások körébe tartozó egyéb adatokat lefej-
tettük róluk. 

A gyógyító célú szövegeket önálló csoportként közöljük. A többi ráol-
vasó, vegyesen, anyagunk másik felét képezi, s ezek további felosztását (arány-
lag kisszámú adat birtokában) nem tartottuk indokoltnak. 

A gyűjtés magnetofonnal történt. Ez a módszer a ráolvasó szövegek 
és a magyarázó, funkciómeghatározó történetek pontos rögzítése miatt 
ma elkerülhetetlen, s biztosítja egyben a kiejtés szerinti lejegyzés hiteles-
ségét is. 

Zentai góccal, összesen hat helységb ől származnak adataink a Tisza 
bácskai é-ző, í-ző, á-zó és bánáti ö-ző  oldaláról. 

Adatközl őink : 

B. E. 	Cérnáné Becskei Erzsébet (1881), Oromhegyes 
B. I. -- Bicskei Mihályné Balázs Ida (1937), Oromhegyes 
B. L.-né Burány Lajosné Kaszás Klára (1936), Zenta 
B. M.-né -- Banka Mihályné Hecskó Erzsébet (1915), Csóka 
B. P.-né — Bodor Péterné Kalmár Teréz (1881), Zenta 
B. V.-né —. Berkes Vendelné Varga Etel (1923), Zenta 
Cs. N. -né -- Cseszkó Nándorné Szemerédi Rozália (1931), Csóka 
F. A. — Fodor András (1903), Zenta 
Gy. E. --- Gyura Erzsébet (1907), Zenta 
Gy. J.-né -- Gyetvai Józsefné Velez Matild (1902), Zenta 
Gy. S.-né Gyetvai Simonné Mura Erzsébet (1910), Zenta 
H. P.-né — Horváth Péterné Kadvány Matild (1940), Zenta 
K. I.-né Kuglai Istvánné Vas Mária (1920), Oroszlámos 
L. K. — Lenner Katalin, (1914), Oroszlámos 
L. L.-né — Lázity L őrincné Fábrik Margit (1915), Zenta 
M. F.-né Miskei Ferencné Tóth Matild (1896), Zenta 

I.-né — Matykó Istvánné Sándor Aranka (1911), Zenta 
M. J.-né Mészáros Józsefné Dobre Etelka (1934), Mohol 
M. R. — Vlasity Károlyné Micsik Rózsa (1953), Mohol 

A. — Mangurás Ferencné Nagy Anna (1903) Zenta 
R. N.-né — Rácz Nándorné Pásztor Márta (1942), Zenta 
S. E. — Sóti Eszter (1954), Zenta 
S. J.-né -- Sándor Jenőné Kelemen Mária (1893), Zenta 
S. M.-né -=- Sóti Mihályné Beszédes Etelka (1925), Zenta 
Sz. J.-né — Szemerédi Józsefné Skrinyár Julianna (1907), Csóka 
T. I.-né -- Tobák Imréné Tóth Ila (1900), Felsőhegy 
T. J.-né — Törtei Józsefné Trenka Julianna (1941), Zenta 
T. K.-né — Tóth Károlyné Kadvány Erzsébet (1937), Zenta 
T. L.-né — Túri Lajosné Vörös Julianna (1916), Zenta 
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V. K.-né — Vlasity Károlyné Zélity Klára (1928), Mohol 
Z. Í.-né — Zélity Istvánné Kabók Klára (1907), Mohol 

Érzelmi világukból ered ően többnyire asszonyok őrzik a ráolvasásokat. 
Kérdésünkre megnyílt szívvel mesél mindegyik. Ki mély, érintetlen hittel, 
ki kételkedve hatásukban, mert mai világunk felé forduló értelmével ezt 
(legalább idegenek el őtt) illendőnek tartja. 

„Mikó összekerűtünk, oszt hát állapotos marattam. Sose ütöttem 
még magam, de csomók gyüttek rám. A csontom még a b őröm között, 
így, mind fél tojás. A fejemén is, a hasamon. Akkó egyik hején emút, 
a másikon kiújút. 

Monták nékem az öregebb asszonyok, hogy: 
-- Mé nem mész té Etuska, oszt nézeted magad? Ez nem Istent ű  

van rajtad, ez nem betegség! Hát rendezd magad! 
Hát persze hogy én csak nem mentem! 
Három kisgyerekem etemettem. 
Akkó hallottuk. . ' . ez a Téra néni, az fordította nékünk vissza! 
Mkgmonta, hogy ha elmentünk vóna még idejibe, má mikó úgy 

marattam, akkó ű  mégcsináta vóna; hogy egíssígés gyerekék lettek 
vóna a világra hozva. 

Még aszt is mondta, hogy lesz égy fiam, asztán égy lányom, oszt 
több nem lesz. Úgy is vót. Ezek, hála Istennek, egíssígések. 

A férjem kérte is ettű  a Téra nénitű, hogy ű  szeretné esztet a tudo-
mányt átvenni. 

— Édes fiam — aszonta —, néked nem ajállom, mer a szemöl-
dököd összeér. Tk hijába vészed át, nem birod! 

Útülle tanútam ezeket is, amit mesétem. Mindig csináltam is.. . 
(Mészárosné Dobre Etelka, 45 éves, Mohol, 1979) 

„Nem hiszek a babonába, sé nem félék a rontástú, de ez áll! Ha 
a kicsit kiviszem az utcára, senki nem állja ki szó nék ű . Ha az egyik 
asszony beszél vele, még viszi, asztán a gyerek nem alszik. Én a 
nagymamátú mégtanútam ezt az imádságot, és ha háromszó emondom 
rá, akkó jó. 

Röstellem magam tényleg. 
Én nem tudom, de segít rajta. A mai világba ez má létezhetetlen. 

Mondtam is a gyerekéknek, hogy né mondják senkinek! ..." (Vlasityné 
Zélity Klára, 50 éves, Mohol, 1978) 

És élnek a ráolvasók ! 
Sietni kell lejegyzésükkel mégis, mert mint megannyi néprajzi érték, 

ezek is veszendők. Sok szép szavú, tudós öregasszony halt meg a kivalla-
tottak közül az alatt a rövid pár év alatt, amióta gy űjtünk. 

GYÓGYÍTÓ CÉLÚ RÁOLVASÁSOK 

Ha a gyerek még van verve szémme, akkó fogták, bécsomagóták, 
evitték olyan bizonyos asszonyokhó, aki tudta az imádságot. Akkó 
az imádkozott rá, megnyalta a szemit, arú köpött, megnyalta a másik 
szélnit, amarú köpött : 
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-- Juj, de sós — asszorigya. -- Jaj, de még van ez, szegénykém, 
verve! 

Eszt háromszó csináta, mire a gyerék tényleg elalutt. (Z. L-né). 

Én a nagymamátú mégtanútam eszt az imádságot, és ha háromszó 
emondom rá, akkó jó. Mikó mégnyalom, olyan sós a szempillája tény-
leg! 

Ugyanúgy csinálom, ahogy anyuka mondja. Körösztöt veték ma-
gamra, oszt mondom: 

Emént a Szűz Mária Jéruzsálém templomába. 
Kis Jézust viszi a karján. 
Tanákozik három zsidólánnyal. 
Az égyik mongya: 
De szép a kis Jézus, akár a fényés nap. 
A másik mongya: 
De szép a kis Jézus; akár a fényés hold. 
Harmadik mongya: 
De szép a kis Jézus, akár a fényés csillagok. 
Emént a Szűz Mária, 
Evitte a kis Jézust a Jordán vizire, 
Mkgfürdette, 
A vizet ráöntötte égy sziklak őre. 
Úgy ártson a Zsoltikának a szémverés, , 

Mint a sziklakőnek a Jordán vize! 
Hiszékégy, miatyánk, üdvözlégy. Eszt háromszó. (V. K.-né) 

Hát sírt a gyerek, még a könnyei hullottak a szémib ű, még lázas vót 
kétfelű  a széme, oszt aszonták, hogy szémverésbe van. Aszt éppen ponto-
san nem tuttuk, hogy ki verte még szémme, mer mongyák, hogy azok, akik-
nek a szémöldöke összeér. Az vér nagyon szémme. Annak is könnyedzik a 
széme, vagy mégfájdul a feje, aki mégverte a gyerékét szémme. De aki utána 
ráimádkozik a gyerékre, annak a feje is mégfájdul. A gyerékr ű  még léhúzódik 
a szömverés. 

Elsőbb aszt montuk, hogy az Atyának, Fiúnak, és Szentlélek Istennek 
nevébe. Ammén. Akkó montunk égy miatyánkot, utána még: 

A kis Jézus szömverésbe fekszik. 
Kivitték a Jordán vizibe, 
Mégmosdatták. 
Kicsordút a szemibül a könny, 
Igy gyógyút még a beteg szíve. 

fgy gyógyút még a beteg szíve. 
Üdvözlégy... Dicsősség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevébe. 

Ammén. 
Asztán háromszó mégmosdatni vízbe, virágos tányérbú. Háromszó 

léhúztam az arcát vizze és a két kis szémit is. A sarokvasra öntöttem a vizet 

Evve a kisgyerék elalutt. Én eszt égy öregasszontú tanútam. 
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Ez énvelem esett még. Úgy vót, hogy bégyütt hozzánk égy asszony, 
mikó kezdtem fürdetni. A gyerek ekezdétt csapkodni a vízbe, ű  még 
csudákozott rajta: 

Jaj, de szépen tapsol a gyerek! 
Asztán mikó az asszony emönts  akkó az én fiam mindég betegebb, 

betegebb vót. Anyósom mondta is, hogy: 
Hej, Rozi, ez szömverésbe van, a kisgyerök! Mé engedsz bé 

valakit, mikó fürdik? 
Vittük Zentára az orvoshon. Az m ég aszonta, hogy csak siessünk 

vele haza, ez en segítség nincs. Délután m ég is halt. Öthónapos vót. 
Akkó még nem tuttam eszt az imádságot. Mikó mögtanútam, sok 
gyerekre imádkoztam nagyon. Ebbe az utcába is, m ég hát sok gye- 
rékre. Segített is rajta. Vót, aki nem hitte, de asztán csak ehitték. A 
kisgyerek aludt r eggelig asztán. (Cs. N.-né) 

Mikó má láttam, hogy még vannak verve szemme.. , . Különösen 
az ikrek, azok olyan kis gyöngék vótak: Azokat mindén este mosdatni 
köllött a sarokvason. 

Akkó a pólyát belevettem így a nyalábomba, oszt rajtuk köröszt ű  
vetettem körösztöt, hogy : 

Atyának, Fiúnak, 
Szentlélek Istennek nevébe, 
Gyógyújjon ! 

Avva három miatyánkot émontam, de nem montam, hogy ámmén, 
hanem hogy: Gyógyújjon! 

Akkó körösztű  a kislányon engettem vizet a markomba, rácsur-
gattam elősző  a sarokvasra, asztán megmosdattam a kislánt. Akkó 
a kombinétomnak a visszájáva, háromszó így lefelé, lét űrűtem az arcát. 

Avva az én kislányomat onnan az ajtóbú ehosztam, m egszoptattam, 
tisztába tettem. Az virradat r eggelig égy semmi szó nékű  alutt. Ha nem mos-
dattam, akkó . borzasztó, hogy milyenék vótak! (M. J.-né) 

• Az állatokat is még lehet verni szémme. Fias kocám van, oszt hát asztat 
az uram, ha hazagyün a munkábú, az m egveri szémme. Asztán má nem is 
észnek, ha még nem csapkodom húgyos söprüve. 

Este, mikó má a nap lecsúszott, akkó  belepisálok a lavórba. Söprűve 
megcsapkodom a kocát még a malacot, vagy ami no, mostan van. Akkó asz 
szoktam mondani: 

Atyaisten mulassza, 
Fiúisten oszlassa, 
Szentlélek Uristen 
Semmié változtassa!, 

Ezt szoktam mondani háromszó. Akkó asztán Atyának, Fiúnak, Szent-
lélek Istennek nevébe, múj jon ! 

Evve én, ahogy mégcsapkottam, háromszó körösztöt vétek rá vissza-
kézbű . Égy. má el is fordulok, oszt rájuk sé nézek a másik etetésig. Aszt a 
pisát még beleöntöm a vájúba, ami m égmaratt. (M. J.-né) 
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Mikó fáj valakinek a torka: 

Főd anyám, főd, 
Fáj a torkom! 
Néked panaszkodom, 
Tudom, hogy nem mondod senkinek, 
Vidd a betegségét, vidd, vidd, vidd! 

Az egyik kézze a torkot k ő  simogatni, kivűrű, a másiknak az ujja hegyit 
még a fődhő  veregetni. (B. P.-né) 

Ez a Sanyi vót. Nagyon beteg vót. Akkó együtt hozzám égy jázovai öregasz-
szony. Hogy hogy híták, sose tuttam. Akkó sé. Együtt hozzám, oszt asszongya: 

-- Né csinájj té avva, fiam, semmit, hanem vidd e a Szentkútra. És 
majd eriggy el, oszt mosd még abba a Szentkút vizibe: Vigyé égy kis find-
zsát még égy rossz rongyot, ott avva mosogasd lé, oszt tür űdd lé avva majd 
rúlla. Majd emén a betegsíg! 

Törökkanizsa alatt vót égy olyan, mind a rét, oszt ott vót égy kút. 
Aszonták, az égy Szentkút, oszt égy csillag látszik a vizibe. De én nem lát-
tam. Nem is lehetett odamenni. Ötezren mentünk! Pünkösdkó. Olyan bú-
csúféle vót, mer lobogót még mindent vittek, de pap nem gyütt, csak a népek. 

Aszonta az asszony, hogy : 
-- Vidd el, de ménnek maj kocsik is, még sokan ménnek, de né add 

oda senkinek! Sö né üjjé fő  a kocsira. Csak sö aszt kívánd, hogy meghaljon, 
sé aszt, hogy jobban légyén, csak amit az Isten ád! Úgy hozd is vissza. No, 
mikó maj hazagyüssz, oszt lesz az az újhold, akkó mongyad hogy : 

Új hód újújjon, 
A betegsíg emújjon! 

Hát éri eszt mögcsinátam. Aztán olyan kilisék gyüttek az ódalára, de 
nem fájt néki. Nem sírt. Olyan, nem tudom, hogy mivel betegsíg vót az. 
Még szopni sé akart. Hát osztan mög is gyógyút a Sanyi. Kifakattak azok 
a micsudák rajta. Szépen megmostam űket, tisztába tettem. Oszt olyan 
kövér lett! (T. I.-né) 

No, mikó újul a hód, akkó ki kő  tnönni az udvarba, oszt fővönni égy 
marék port. Aszt a porra háromszó lehúzni aszt a tyí kseggöt, oszt mondani : 

Új hód, új király, 
Éngöm hítá vendégségbe, 
De én nem méhetök e, 
Eküdöm a tyúkseggömet! 

Hárómszó kő  lehúzni, még háromszó kő  mondani. Eszt is mögcsiná-
tam, de hogy most mitű  nem, de emút az én kezemr ű. Úgy, hogy nem is 
vöttem észre. (B. M.-né) 

Mikó a nap mén lé, vegyem a kezembe a pólyát. Három naplöméntkó 
imádkozzak a kislányokra miatyánkot, de né mongyam, hogy ammön, ha-
nem hogy: Gyógyúj j on ! 
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Akkó úgy harmadik este, mikó én aszt elimádkosztam... Má délután 
vőt, úgy jó a fa hégyibe vót a nap, akkó az én kislányomra soha többet nem 
gyütt rá a frász. 

Két teljes hétig vót rajta. Mikó má az orvosok sé tuttak vele mit csi-
nálni, akkó esztet mégpróbátam. Amit mondott égy id ős néni. Oszt utánna 
nem vót. Most má, hogy az segítétt-é, nem-é, aszt csak a jó Isten tuggya! 
(M. J.-né) 

Ha a kisgyeréknek sebés a szája, vagy nagyon nyálaskodik, akkó aszt 
kő  csinálni, hogy három babát... Olyan újjnyi vastag fára tiszta fehér ru-
hát köll csavarni. Akkó a gyerékét alkonyatkó kiviszik a ganédombhó, oszt 
ott létérbetyűnek. A gyerekét a nap felé k ő  fordítani. A gyűrűs ujjunkkal 
a fődre körösztöt rajzolunk. így ódait, mellénk. Ugyanavva az ujjunka még-
érintsük a kicsi száját. Akkó mingyá az égyik babát még k ő  forgatni:  a gye-
rék szájába, mondani így, hogy: 

Nap mén nyugovóra, 
Szájfájás a ganajba, 
Béka a lukba! 

Akkó aszt a babát belegyugjuk a ganéba. Gyün mégin a mondás, még 
mégin. Háromszó ismétőjjük. Végtire mégint körösztöt írunk a f ődre avva 
az ujjunkka, még hozzáérünk a gyerék szájáhon. (N. A.) 

Ha a gyerék nem tanul még id őbe beszéni, akkó bé k ő  kötni égy zsákba. 
Háromszó valaki körűviszi a kútnő, a másik még háromszó mégkérdézi : 

— Mit visző ? 
Erre amaz, aki viszi, háromszó belekiabálja a kútba, hogy — Szózatot! 
Ezután mégtanul beszéni. Ettű  'mégtanul. (Gy. J.-né) 
Ha a gyerék ríl, oszt aszt hiszik, hogy mégijedt valamit ű, akkó a feje 

fölött, égy tányérba, vízbe, forró ólmot köll önteni. Az az ólom kimutassa, 
hogy mitül ijett még. Akkó aszt k ő  mondani hogy: 

Atya, Fiú, Szentlélek! 
Még utánna háromszó aszt: 

Távozzatok gonoszok! 

Akkó mégnyugszik a gyerék. (Gy. J.-né) 
Mikó mént bé az ajtón, má akkó mégkérdészték a n őt, hogy van-é mo-

sakodása? Ha etitkóta, az akkó nagy baj v őt! Ha mégmonta, ákkó... Régéb-
ben nem hasznátak a n ők semmit, hanem mindén csupa lucsok vót. Akkó 
léatták néki a babát, akkó ő  még avva a vérés alsó ruhájáva léhuzta az arcát, 
és monta hangosan, hogy : 

— Én is olyan vagyok, mind anyád! 
Ha nem ismerte bé, akkó a kisbaba ótvaras létt. Tanágatták, hogy ki 

járt ná11a. Ha nem jutott eszükbe, akkó ekérték égy fiatal lánytul az ingit, 
olyanút, akinek még vót a mosakodása. Béáztatták az ingét, annak a vizibe 
mégfürdették a gyerékét, az ingén még átbújtatták. El is mút az ótvar. Abba 
az időbe nem hortak bugyit égyáltalán. (Z. I.-né) 

Vót égy hold bosztányunk. Én emöntem oda ki kapán. Kezdétt a krumpli 
nyőni. Hát égy olyan rakás csetresféle oda vót a negyedik sorba téve, a bu-
kor mellé. Ez mán nem jó jel! Akkó én mindig vigyáztam, hogy né vág- 
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jam bele a kapát. Edényék is, mindén vót ott összerakva. Hát, oszt mindaddig 
elmentem én mellette, még csak nem köllött t őteni. Curikkóva t őtöttem a 
krumplit. Szétrúgtam! Akkó bántott mán éngém. Mit csinájjak? Hanem, 
ahogy mentem haza ebédre, ekezd a tenyerem viszkenni. Asztán nékiesött 
a derekamnak, a hátamnak, a szömemnek. Én akkó hallottam, hogy ha ijes-
valami rontás van, akkó régge korán a körösztúthoz, kocsiút csak, ahhó ki 
kő  mönni. Vas pénze mögkerekíteni háromszó az egész test el őtt, és aszondom : 

Uram Jézus segíjj, 
Vidd el a betegségömet! 

A 'fején körösztű  edobni. De nem szabad nézni. Azon az úton má nem 
szabad visszagyünni. Akkó mén korán a csürhe, azok eviszik a bajt. Vagy 
pedig ha valaki mégtanájja a pénzt, arra mén át a betegség. 

Énrúllam e is mút. Hát biztosan azon a valakin is vót ilyen viszketegféle, 
ezé tette oda aszt a csetrest. Majd más, hogy ekapja, űrúlla még lé. Mást 
ront mög. (B. M.-né) 

Ha valamellik asszonynak a mejje mégdagadt, vagy kifakadt, arra aszt 
imádkozták: 

Az Ur Jézus Krisztus a fődön járt, 
Tanákozott a fájdalomma. 
Engedelmes gazda, 
Engedelmetlen gazdasszony, 
Gyíkínpár, kűpárna, 
Jézus vót a vendég! 
Gyíkínpár, kűpárna, 
Jézus vót a vendég! 

Mer mikó az úr Jézus Krisztus a fődön járt, bémént a Szent Pétérrel 
égy házhon. Hát az asszony nagyon szenvedétt, a mejje nagyon fájt. Akkó 
aszonta a Szent Pétér az Ur Jézusnak, hogy hát segíjjén az asszonyon, hogy 
pihenhessének tűlle. 

Az embér fogatta bé űket. Az asszony aszonta, hogy mennyének. Még 
égy küvet dobott oda, hogy arra tegyék a fejüket. 

A Jézus akkó aszonta a Pétérnek, hogy eszt imádkozzon rá, így. (B. I.) 
Mikó imádkoztak rá a betegre, akkó aszonták... Igy tapogatták, oszt 

mondták : 

Az Úr Jézus Krisztus, mikó a fődön. járt, 
Tanákozott a fájdalomma. 
Kérdészte 
Hova mész te, fájdalom? 
Emék a te teremtéseidbe! 
Né menny az én teremtéseimbe, 
Ereggy a csipkebokor tövébe! 
Törjé lé égy ágat, 
Add oda a Boldogságos Szűz Máriának! 

Ez vót az imádság a betegre. Ha valaki mégbetegédétt hirtelen, híttak 
égy imádságos asszonyt, hogy imádkozzon rá. (B. I.) 
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Akinek tyúksegg van a kezin, annak száraz békáva k ő  méghuzgáni, oszt 
aszt kő  mondani: 

Úgy száraggyon még a tyúksegg a kezemén, 
mind ez a béka! (M. I.-né) 

Ángyom sárgaságba vót. Monták, mennyén hozzá olyan valaki, aki még 
nem látott sárgaságot. Az köpköggye 1e, hogy: 

A királynéra szálljon! 
De mikó bemegy az ajtón, az né szójjon semmit, csak egyénest oda a 

beteghő, oszt köpje lé. Én e is mentem, mer az anyám nem akart sehogy sé. 
Aszonta : 

-- Má hogy mennyek e égy asszonyt leköpni? 
-- Majd én emék -- mondam —, ráköpök én akkorát, hogy eboríjja!, 
A bátyám gyütt elébem. Nem szótam semmit. Odamentem, oszt jó 

nagyokat.:. Háromszó. Ekkora nagy könnyei hullottak! De még is gyógyút. 
Most halt még tavaj. (Gy. S.-né) • 

Az én lányomnak vót árpa a szémin. Hun az •egyikön, hun a másikon. 
Akkó az öregasszonyok monták, hogy végyen három árpaszemet. Né olvassa, 
csak úgy belenyúljon az árpába. Kerűjje még a kutat, oszt mindig égy szemet 
beledobjon. Aszt kő  mondani mindig, hogy: 

A királynéra szálljon! 
Hogy mi történt, de asztán sose vót árpája. Háromszó ker űte még a 

kutat. Mégcsináta. (Gy. S.-né) 
Ha valakinek árpa gyütt a szemire, akkó áz, aki els őnek észrevette, az 

asszonta néki, rákiabát: 
Árpa nyől a szemedén! 

Mire ennek aszt köllött válaszóni 
Hazudsz! 

Eszt gyorsan mégismétölik háromszó. (Gy. J.-né) 
Ha valakinek árpa van a szémin, aszt háromszó még köll köpni, még 

aszt kő  mondani hogy: 
A kútba mennyén az árpa! (K. L-né) 

Ha valaki náthás, akkó annak este ki k ő  menni az utcára. Nézzen szét, 
oszt ahun meglássa, hogy ég a lámpa, akkó arrafelé aszongya: 

Oda kűdöm a náthát! 
Akkó odamén a betegség! (Gy. F.) 
Ha valakinek valamilyen kelése van, aszt még k ő  körösztözni háromszó. 

Közbe mondani: 
Okháj, bokháj, 
Ha meggyógyul, nem fáj! 
Égy emújjon, tíz támaggyon, 
Tízrű  húszra szaporoggyon. 
Ha fizetsz, né fájjon, 
Ha nem fizetsz, hagy fájjon! (S. J.-né) 

Mikó meglássuk az els ő  gólyát, aszt k ő  mondani hogy: 
Gólyát látok, 
Szeplőt hányok, 
Pthű, pthű , pthű ! 
Mind á seggire ragadjon! 
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Hármat köp közbe, mikó mongya, hogy pth ű ! Akkó így emúnak a szep-
lők. (S. M.-né) 

Ha valaki tavassza elősző  meglássa a fecskéket, akkó, hogy emújjonak 
rúlla a szeplők, ekiabájja magát: 

Fecskét látok, 
Szeplőt hányok, 
Kémény alatt mosdok! (M. R.) 

Ha a gyeröknek kiesik a foga, a kiskapu küszöbire köll állni, oszt hátra-
felé köll edobni a fogát nöki. A gyerek csinája, de közbe nem szabad hátra-
nézni, mög aszt kő  mondani: 

Egér, egér, adok néked csontfogat, 
Aggyá nékem vasfogat! 
Akkó majd jók lesznek a fogai, amik maj ny őnek. (T. K.-né) 

Három miatyánk, három üdvözlet még égy hiszekegy. Esztet k ő  ammén 
nékű  emondani mind. Osztakkó mégkörösztözni. Ez mindén betegsígre jó. 

Hát mostan, ha olyan nagy valami a baj, hogy nem ér néki semmi, akkó 
kimén az ég alá, s akkó ott mongya e. Kilenc miatyánkot még kilenc üdvöz- 
letét, ammén nékü. Oszt ajállja fő  az Úr Jézus Krisztus szenvedésijé, hogy 
gyógyítsa még. Az segít. Bisztos. 

Kilenc napot főfogja, akkó kilenc nap alatt esztet evégzi. Kint az ég alatt. 

Tegnap is vótak itt énnálam má. Kispiaciak. Külön vót az urátú. Annak 
is eszt montam. Ahogy ű  érzi, hogy szeretné, ha visszagyünne hozzá, vagy 
jó légyén hozzá.. . 

Vótak is má azúta. Minnyájuknak visszagyütt. 
Még is kő  gyónni. Elsőbb is, még aztán is, hogy bevégezte ezt a kilenc.. . 
Ez nagyon jó, csak tiszta szívb ű  végezze el! (B. E.) 

EGYÉB RÁOLVASÁSOK 

Hát vótak Csókán néhány asszony, akikre aszonták, hogy boszorkány, 
boszorkány! 

A leginyök möntek haza éjfélkó. Majd űk meggyőződnek rajta, hogy 
igaz-é. Hát igaz vót. Lé vótak takaródzva fehér leped őve, táncótak körű-
-körű, és mindig aszonták : 

Mindön tehén égy kanállal! 
Mindön tehén égy kanállal! 

S akkó észrevötték a legényöket, oszt ekeszték zavarni. Azok még köze 
laktak, benyitották a kiskaput, az éggyik béesött, a másik köröszt űesött rajta. 
Mégijettek. Csúfóták a boszorkányokat, azok még zavarták űköt. 

Csókán vót ez. A Nagyutcán. Hát éppen pontosan a házszámot nem 
tudom, hát mán nem most vót, ugye? 

Merd a tejhasznot elopni e löhetött abba az id őbe. Űk tutták, hogy hogy 
lopták el ! (Sz. J.-né) 
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Mentek ki aratni. Korán mentek, úgy éjfél felé, a kötélcsinálás végett. 
Az úton vötték észre, hogy az egyik hám odahaza maratt. Akkó az Antal 
bácsi visszament a hámé, a kocsi m ég kiment, hogy csinájják a kötelet. 

Mikó vitte a hámoe, mént előtte égy asszony. A holdvilág sütött, az 
asszony még húzott égy fehér leped őt oszt monta: 

Tej, vaj! Tej, vaj! 

Az Antal is letette a hámot, oszt ű  is hajtogatta, amit az asszony. És 
igaz vót!. . . A hámot a legínyék utóbb nem szerették vinni, mert kitisztogatták 
mind a többit, bekenték, kikeféték, de aszt nem lehetett, mer mindig zsíros 
vót! Utóbb ehányódott, mer senki nem hasznáta. 

Az az öregasszony még boszorkány vót. A harmaton húzta a lepedőt, 
akkó őnéki a tehenéné sok vót a tej még a vaj. (Z. L-né) 

Akinek az orráná összeér a szemöldöke, az csak odamén a disznókhon 
oszt aszt mongya hárornszó : 

De szép! 
Akkó efordul, oszt kész a disznó! Megveri sz émme, megrontsa evve. 

(L. K.-né) 
A kemencéhön hozzádörg őték a tyúkot, a kotlót, miel őtt rátették vóna 

a tojásokra. Közbe monták: 

Tutukám, tutukám, 
Ilyen paraszt légyé, mind a kemence! 

Háromszó csináták, akkó belenézették a tükörbe, akkó rátették a tojásra. 
Igy eválalta a tojást, oszt szelíden, nyugottan üt rajta, paraszt vót. Arra mon-
gyák, hogyha szelíd. (Gy. S.-né) 

Luca napján má korán régge avva a piszkafáva, amive a kemencét pisz-
kájják, bé kő  nyúni a kotlóshó. Még kő  piszkáni; még aszt ismét őgetni közbe, 
hogy: 

A mi tyúkunk toj, toj, toj, 
A szomszédé még koj, koj, koj! 

Aszt jelentette ez, hogy a mi tyúkunk sokat tojjon, a szomszédé még 
csak kotlóggyon. (M. I.-né) 

Luca napján bé k ő  menni a piszkafáva a tyúkólba. Forgatni k ő  a piszka-
fát, közbe még aszt k ő  mondani, hogy : 

Csukcsurukk! 
Másnap régge mégin, csak akkó aszt mongyuk, hogy : 
Nyiknyirikk; 
fgy evve az lesz, hogy egész évben jó tojnak majd a , tyúkok. (N. A.) 
Luca napján sütni köll égy tál pogácsát. A gazdasszonynak m ég, mikó 

kisüt, mind még kő  úgy, kezive forgatni, habláni. Még aszt hablájja, addig 
többsző  aszt köll mondani, hogy : 

Egyik kotlik, másik tojik 
Egyik kotlik, másik tojik! 

Igy biztos lesz szerencséje e tyúkokka. (T. L.-né) 
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Luca napján ki k ő  menni este az udvarra és kiabáni: 

Az én tyúkom tojást tojjon, 
Asszonyomé kotkodájjon! 

Akkó aki mongya, annak a tyúkja jó tojnak, az ángyájék még nem. Asszo-
nyomnak híták, így é : a férjem báttyának a felesígit é ! (N. A.) 

Lucákó fehér lepedőt terített föl magára az anyósom, és a kemencepisz-
káló vassal kiment a tyúkokat mégpiszkáni : 

A mi tyúkunk, toj, toj, toj, 
A másé még kot, kot, kot! 

Azé, hogy az ő  tyúkja sokat tojjon. No, de éccé az történt, hogy így a 
lepedőbe nem ismerte még a kutya, oszt nekiment a saját gazdaasszonyának. 
(B. V.-né) 

1VIikó étessük a disznókat, akkó avva a moslékos kézze, amive megkever-
tük a vödörbe a moslékot, avva bé k ő  menni, a disznókhó. A disznó hátáhó 
kő  kenyni aszt a moslékot a kezünkr ű, oszt aszt hajtogatni háromszó: 

Hízzatok, hízzatok, hízzatok! 
Szerencséje lesz igy a disznókhó, jó kövérre híznak. (H. P.-né) 
Minálunk, mikó arattak, végeztek, bégyüttek, akkó oszt a villára vót 

téve a korona. Danótak szépen. A gazda még a gazdasszony odaátak kétfel ű  
a kapuba. Várták űket. Akkó osztán leöntötték a marokver őket: 

fgy follyon a búzánk, 
Ahogy a víz folyik lé rúllad! (N. A.) 

Mégszentőt gyertyát kő  gyútani vihar idejin, és emondani háromszó 
• eszt az imádságot: 

Jöjj el Illés próféta, 
Hozd ell azt a kenetet, 
Mejjel Krisztus Urunk megkenekedett. 
Kendd meg házunk négy sarkát, 
Padlásunknak közepit, 
Szívünknek gyökerit, 
Hogy a gonosz sátán 
Erőt né vehessen rajtunk! 

Utánna el köll még három úrangyalát is mondani, akkó nem éri villám-
csapás a házat. (L. L.-né) 

Édesanyám tanította velünk, így ahogy • imádkoztunk az égzöngéskó, 
akkó hogy 

Oszoljon! 
Mint hogy oszoljon, váljon szét az a felh ő . A végin az imádságnak aszt 

köll mondani, hogy : 
Oszoljon! 
Akkó elmúlik az égiháború! (M. J.-né) 
Én az én anyámtú úgy tanútam, hogy mikó zöngött az ég, még villám-

lott, akkó imádkozott hangosan: Atyának, Fiúnak (körösztöt vetett) és monta: 
Üdvöz légy, Mária, odáig, hogy gyümölcse Jézus. Akkó nem monta tovább. 
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Akkó csak kezdte újra, de csak addig, hogy gyümölcse Jézus. Ammnt sé 
mondott. 

És hitték aszt, hogy ettü elmúllik az égz éngés. (Z. I.-né) 
Szürke lovat látni szér éncse. Mongyák is : 

Szürke lovat látok, 
Széréncsét tanálok ! 

De ha ércérre többen is észrev észik a szürke lovat, akkó annak lést a 
széréncse, akinek előbb sikerűt három ujjáva hozzáérni a másikakhon. Hozzá-
nyúl, köp éggyet, közbe aszongya: 

Pthü, léütöm a szér éncsédet ! (R. N.-né) 
Ha szerb pappa tanákozik valaki, annak m ég kő  fogni a saját ruháján 

valami gombot, közbe aszt mondani: ' 

Papot látok, 
Gombot fogok! 

Akkó így jó széréncse'várja! (Z. I.-né) 
Mikó kártyáznak, akkó aki oszt, az aszt szokta mondani: 

Babona, babona, bakkecske, 
Három lábú ményecske, 
Itt né légyén széréncse ! 
Itt légyén a széréncse ! 

Az utolsó sort, úgy csinálja, akkó mongya, mikó maga elé tészi lé' a 
lapot. így lész széréncséje ! (Gy. S.-né) 

Hogy a tej minné hamarabb összeménnyén, mikó csinájják a vajat, 
köpüléskó aszt kő  mondogatni: 

Falu végin hasas lány, 
írós vaját kíván! (Gy. S.-né) 

Mikó a málét keverik, aszt mongyák, hogy 

Málé, málé, édés légy, 
Mind a p...ám, kapós légy! 

Akkó, jó édés lész a málé! (F. A.) 

Ha valami újdonságot észünk, olyan valamit, ami akkó kezd terémni, 
oszt abba az évbe még nem értünk, akkó, hogy né 'kapjunk hideglelést, aszt 
köll mondani: 

Ujság hasamba, 
Hideglelés a pokolba! (T. J.-né) 

Ahun sok a házba a bolha, akkó aszt léket csinálni, hogy ki k ő  ménrii 
este az utcára, oszt odam énni, ahun ég a lámpa. Ott k ő  bészóni, úgy az ab-
lakná, hogy: 

Méggyüttek-é a fekete csikók? 

így evve odamérnek a bolhák. Ha azok is tutták, hogy mir ű  van szó, 
akikhő  bészót, hogy ez mit jelént, szitták is űket. (L. L.-né) 
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Mikó hazaérnek á körösztölőrű, a gyerekét leteszik a fődre. Akkó a 
körösztapának, vagy a családbú valakinek föl köll venni. Annak, aki legjobban 
szereti. Akkó az magosra emeli, hogy nagyra ny őjjön. Aszt is szokták mondani, 
mikó főkapják, hogy: 

Vittünk pogánkát, 
Hoztunk báránkát! (Gy. E.) 

Viszik a gyerököt, oszt eköszönnek. Mikó hazaérnek a kicsikéve a körösz-
tölésbű, a templombú, akkó a komasszony létészi a f ődre és aszonta: 

Pogánt vittünk, 
Keresztényt hoztunk, 
Akinek kő, 
Vegye fő ! 

Akkó oszt odamén az apja, főkapja, oszt: Az enyém a gyerök! Azé 
emelik fő, hogy nagyra nyőjjön. (B. M. né) 

Ha visszajár a lélek, még ugye zörög a házba, akkó aszt k ő  mondani, 
hogy: 

Mindén lélek az Urat dicséri! 
Erre ű  aszt válaszolja, hogy : 

Dicsérném, de nem lehet! 
Asztán még kő  kérdezni, hogy mit kíván. Mégmóngya, hogy mijé gyütt. 

Pédájú, negyven misét szógátassonak, vagy mongyonak , e harminc miatyán-
kot, mer ű  szenved, nagy a bűne, oszt azé mén, hogy segíts enek néki. (M. F.-né) 

így, ha megjelent a halott szelleme, akkó nem kérdezik, hogy ki vagy, 
mi vagy, hanem imádságba fognak, még aszt mongyák, hogy : 

Mindén lélek dicséri az Urát! 

Akkó az aszt mongya vissza : 

Én is dicsérném, de ekéstem. 
Már mostan nem bírom! 

Asztán azon vannak, hogy valami jótétet t egyenek! (Z. I.-né) 
Énnékem eszt csak meséte öreganya. Meggyújtja kétódalt a gyertyát, 

a feszületét is odat eszi még nálla van a szent őt víz. Akkó így é, mondatja 
avva, aki fődnek van indulva. Hogy mongya utánna az, aki haldoklik: 

Az Isten minné előbb átsegíjjén azon az úton, amelyikén elindútam! 
Eszt emongya, akkó mégcsókójja a feszületét a beteg. Ü még mégszentöli, 

oszt várják a végit. fgy hamarabb, könnyebben hal m ég. Eszt többsző  is 
megismétlik, hogy segíjj én. (B. L.-né) 

Mikó húsvét után elősző  mégszólainak a harangok, akkó a sonka levive 
körüllocsójják a házat, közbe aszt mongyák: 

Kígyók, békák, távozzatok. 

fgy szabadúnak még tűllük. (Gy. S.-né) 
Antal-napkó bőjtölnek a lányok. Csak kényér még víz egész nap. Este 

imádkoznak. Égyedű, titokba csinájják. Mikó eljön az éjfél, persze addig 
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nem alszanak, de az ágy mellé fölállítja a tükröt. Mikó üti az éjfélt az óra, 
akkó föláll és körösztbe átlépi az ágyat. Gyertyát tart a kezibe, és mongya 
a mondókát, hogy: 

Szent Antal kérlek, 
Mutasd meg nékem 
A jövendőbelimet! 

S akkó bele köll pöki nézni a tükörbe mikor is ott m eglátja a jövendő-
belijit. (B. L.-né) 

Ha vaiame4ik lány férhön ákart mönni, akkó eszt csináta. Éccaka ki-
mönt, vagy mit tudom én, milyen időszakba kő  kimönni, oszt akkó mög-
fogta a fát, oszt mongya: 

Én rázom a fát, 
Fa rázza a fődet, 
Főd rázza a vizet, 
Víz hozza az én 
Jövendőbelimet! (B. M.-né) 

Zenta, 1971-1979 

Gyura Julianna 
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8. NÉPI GYÓGYMÓDOK A BÁNSÁGI 

MAGYAROK KÖRÉBEN 

Hosszabb jugoszláviai tanulmányutam során a bánsági magyar és vegyes 
lakosságú falvakban végeztem néprajzi terepmunkám egy részét. 1) Első-
sorban az életmód-változásnak a népi m űveltség alakulására gyakorolt hatását 
vizsgáltam. Ezt az összefüggést természetesen a funkcióban és formábán 
hagyományosnak tekinthető  alkotások és jelenségék viszonylatában ítélhetjük 
meg. A Nagy Magyar Alföld déli területére vonatkozóan már korábban 
jelzett2) terepmunkám a bánáti adatgyűjtéssel tovább szélesedett, s elősegíti 
a nagyobb geográ lai összefüggések és egyben-másban mutatkozó eltérések 
jobb megismerését. A célul kitűzött változás-vizsgálat komoly támpontja 
KÁLMÁNY LAJOS közel egy évszázaddal korábbi folklórgy űjtése,3) ugyan-
akkor a két emberöltőnyi időbeli távolság sok új feladatot ró a gy űjtőkre és a 
kutatókra. 

A kedvező  körülményeknek, s mindenekelőtt adatközlőim áldozatkész 
támogatásának eredményeképpen jó áttekintést kaptam f őként az észak-bán-
sági falvak néphagyományáról.; Olykor meglep ő  a régi folklór hitele, . így 
például a szömverésnek tulajdonított betegség gyógyításában. 

A kötetet kitevő  összetett foklóranyagból ezúttal a gyermekek és a fel-
nőttek betegségét elhárító archaikusabb praktikákat és medicinákat ismertetem. 
Adatközlőim jóvoltából azokat a momentumokat is közölhetem, amelyek a 
ráimádkožás (ráolvasás) foganatosságát biztosító titkosságra vonatkoznak. 
A racionalizálódó szemléletmód egyre inkább differenciálta a hagyományt, 
s' nagyobb része latens állapotba került. Ezért megkülönböztetett figyelmet 
érdemelnek a manapság is dívó szokások és varázsszövegek. 

Adataim a jugoszláviai Bánság északi területér ől, közelebbről Cerna Bara 
(Crna Bara), Csóka (toka), Jázova (Jazovo), Kikinda, Padé (Padej), Rábé 

1973. február 1-től március 5-ig. Ezúton köszönöm meg az Újvidéki Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kara Magyar Nyelv- és Irodalmi Tanszékét ől kapott támogatást. 
Ld. Néprajz és Nyelvtudomány, XVI. (1970) 25-26. 
A Hungarológiai Intézet (Újvidék) kiadványában megjelen ő  cikkek jelzik, hogy a KÁL-
MANY nyomában járó újabb kutatás máris kézzelfogható eredményeket hozott a mai 
bánsági néphagyomány feltárásában. Ld. KÓSA L. beszámolóját: Magyar néprajzi ku-
tatás Jugoszláviában (Néprajzi és településtörténeti áttekintés.) A Hungarológiai In-
tézet Tudományos Közleményei, IV. évf. 11-12. sz. (1972) 5-24. A Bánságról: 12-14. 
Az életforma és a műveltség változása tükröződik abban, hogy a bánsági magyar nyelv-
járás korábbi jellemzője, az ö-zés veszített súlyából. Illabiális (ö—é) tendencia, követ-
kezésképpen bizonyos ingadozás tapasztalható már az id ősebb, s még inkább a fiata-
labb generációk nyelvi magatartásában. Megfigyelésünket a rákérdezések és a hang-
szalagra vett hosszabb szövegek is meger ősítik. Aá adatok hangjelölésében — bele-
értve a mássalhangzók eseteit (pl. ly—j) is — mutatkozó következetlenség tehát a nyelvi 
viselkedésnek tulajdonítható. 
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(Rabe), Szaján (Sajan) és Verbica (Vrbica) 4) helységekből származnak. A 
feljegyzések gyorsírással történtek. Ez csak a hiedelemmondához hašonló 
közlések szempontjából számít hangsúlyozandó körülménynek. Az adatok 
végén a zárójelbe tett nagy kezd őbetű  a lelőhelyet (Cerna Bara -- C, Csóka 
- Cs stb.), az utána következ ő  numerus (Cl, 2,... , Cs1, 2. stb.) az 5. sz. 
jegyzetben fölsorolt informátort jelöli. 5) 

Közleményünk főbb fejezetei: 

Betegséget okozó rontás és annak elhárítása  
A szemmelverés és gyógyítása 
Gyermekkorban jelentkez ő  bajok és orvoslásuk 
Belső  bántalmak 
Az emberi testen keletkezett (küls ő) betegségek 
Csonttörés, csuklás (cicám), érvágás 
Általános gyógymód. 

A) BETEGSÉGET OKOZÓ RONTÁS ÉS ANNAK ELHÁRÍTÁSA 

1. A váltott  gyerek : Abba a régi id őbe sok gyerököt szült 
az anya. Nagyón őrözték. Az apának oda köllött fekünni az ágy elé, hogy a 
rosszak el ne lopják a gyerököt. Akkor azt mondták, hogy ez foggal születött, 
olyan gyerök. Nagy feje vót. Aszt monták, hogy váltott gyerök. Hogy mög-
tuggyák,' hogy ez váltott gyerök, kipróbálták. Szüleji vöttek egy kis bögrét, 
abba attak neki tejet. Attak neki egy nagy fakalánt, hogy ögyön. De ez alatt 
az üdő  alatt a gyerök nem tudott beszélni. Akkor úgy próbálták ki, hogy bezár-
ták magányosan egy szobába. Főtötték a patkára, és bevitték neki a tejet, 
oszt akkor hallgatták, hogy beszél-e a gyerök vagy nem. No, akkor oszt .a 
gyerök mogszólalt: „Kis bögre, nagy kanál. Hogy ögyek én tejet?" A szüleji 
mög hallgatták. De sokan összegyüttek, hogy tud-e beszélni. 

Aszongyák, hogy a váltott gyerök köszt vót lány is. Akkor annak a lánnak 
mán tizenhatéves korába mögvót a mejje. Akkor tamburált a mejjivel. Verte 
a kezivel. 

Mikor hétéves vót a gyerök, akkor rátötték a süt őlapátra, hogy majd 
dobják be a kemencébe. De akkor az ű  gyeröküket lelükték a kéményön, a 
másikat mög elvitték. Addig nem tudott beszélni. (P2.) 

Régebbi magyar elnevezések: Verbica - Egyházaskér, Cerna Bara - Feketetó, Já- 
zova - Hódegyháza, Padé - Magyarpadé, Kikinda - Nagykikinda. 
Cerna Bara (1973. II. 26; III. 3, 4.) 1. Pacsa Piroska (kb) 50 é. -- 2. Vitéz Péterné 
Kalmár Viktória 68 é. 
Csóka (1973. II. 7.) 1. Banka Lajosné Vrábel Mária 90 é. - 2. Borza Lajosné Bör-
csök Julianna 71 é. - 3. Datko Sredo 72 é. (Szerb nemzetiség ű, beszél magyarul is.) 
Jázova (1973. II. 13.) 1. Bátori Mihályné Kocsis Erzsébet 71 é. - 2. Kántor Péter 
65 é. - 3. Szabó József 81 é. - 4. Szabó Józsefné Süli Erzsébet 81 é. 
Kikinda (1973. II. 14.)‚  1. Tóth György 53 é. és felesége. 
Padé (1973. II. 15, 17.) 1. Kerepesi Jánosné Bóbán Etelka 77 é. - 2. Nagy Jakab 90 
é. - 3. Novák Istvánné Pintér Mária 48 é. - 4. Pintér Istvánné Keszék Etelka 72 é. 
Rábé (1973. II. 8.) 1. Ágoston János 62 é. - 2. Ágoston Jánosné (kb.) 60 é. 
Szaján (1973. II. 16, 23.) 1. Móra Lajos 75 é. - 2. Móra Simonné Bera Anna 60 é. 
- 3. Sipos Jánosné Bera Erzsébet 70 é. 
Verbica (1973. II. 10, 19.) 1. Csipak Mihályné Kéri Julianna 39 é. - 2. Igrizsán Sán-
dorné Kiss Mária 71 é. - 3. Rózsa Mihályné Buró Róza 82 é. 
Megjegyzem, hogy az adatközl ők foglalkozásukat tekintve szinte kivétel nélkül  föld-
műves családba tartozók és római katolikus vallásúak. 	 _ 
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Csontkívevé s: Az én uramnak a nagybáttya, mikó pólyás vót, 
ez akkó történt. Dohánt vótak szönni. Akkor hazagyüttek, a pólyást letötték 
a csurgásba. 6) Mög is főzött az annya, a gyerök alutt. Egész éccaka alutt. 
Az annya aszongya: „Na, jó vótál!" Mögszoptattya. F őveszi. Egy szöm 
csont nincs benne. Vitték azok még Péstre is. Lemontak rúla. Monták, vigyék 
valami bíbájoshon, a tud rajta segíteni. Vitték mindönfelé. Aszonta az az 
embör: „Tuggya-e, hogy mikor lött beteg, milyen nap? Tögye vissza ugyan-
azon a napon?) a csurgásba." Visszatötték, és térgyig visszakapta a csontot. 
De nem tudott járni. Azér mégis jókedv ű  embör vót. (Pl.) 

A bíbájos és a búcsú szerepe a gyógyításban: 
Vót bérösünk. No, oszt eggyes 8) fijú vótam, és nagyon kedves édösapáméknak. 
De azér apám odahajtott a béreshön ízéköt szönni. No, oszt, ahogy a jegyz ő  
möghalt, űk möntek a temetésre. így nem ügyeltek engöm, mer én is el 
akartam mönni. El is szöktem. Na, még énekölték a halottat, iszonyatos 
égzöngés és csattogás gyütt, és nagy es ő  jött. Odabújtam az emberek közé. 
Mikor vége vót az üdőnek, szalattam haza. Mikor hazaértem, féltem a bérös-
tül, oszt kiszalattam hozni a jószágnak a szárat. Mikor gyüttem befelé a 
szárral, fölbuktam a vízbe. Akkor hazaért apám. „A boldogságát! Mit csináltál 
ezzel a gyerökkel?" --- monta a bérösnek. Oszt akkor behosztak, lefektettek. 
Na, akkor anyám kesergött, hogy ez az egy fija van, mi lösz vele. Na, akkor 
bevittek az orvoshon. Csak nem ért maj semmit se. Hanem vótak ezök a 
bíbájos asszonyok, hát az anyám érdekl ődött. Monták neki, hogy vigyön 
vizet rúlam Cerna Barára. No, oszt az a bíbájos asszony mögnézte a vizet. 
De vitt anyám egy szál hajat is, mög a gatyamadzagbul egy darabot. Oszt 
aszt' monta neki, hogy valami rontásba léptem. Ha nekem l őtt vóna elvetve 
az a rontás, mingyán meghaltam vóna. De nem nekem vót elvetve, ezért. 
csak beteg jöttem tüle. 

No, akkó mögén érdeklődött anyám mindenfelé. Megén hallotta, hogy 
Budics határába van egy öregasszon. 'No, oszt akkor kivitt oda, hogy az 
möggyógyít. No, mikó kimöntem, akkor ez az asszony el őttem állt, és egy 
bicskával csinálta a lukakat a fődbe: kilenc vagy tizenkett őt. Ez három este 
így mönt. Hát akkor én nagyon hazafijas 9) vótam. Koszt se úgy vót, mint ott-
hon, mer ott köllött maranni. Szöktem haza. Anyám mög kigyütt, oszt haza-
'vezetött. No, akkó csak nem löttem jobban. Akkor csak azt monták, hogy 
Mária nénihön vigyenek. Akkó anyám mögén visszavitt. Este megén úgy 
csinált a néni, mint elsőbe. Csinálta a lukat a fődbe. És mindön este kivitt 
az Aranka10) szélihön. De mindég éfél felé. De az ura, az öregembör meg 
puskával kísért. De mindég azt monták, hogy hátra ne nézzek. Hát nem Is 
nésztem hátra két éccaka. Hanem harmadik éccaka nem birtam kiállani, hogy 
mér nem szabad hátranézni. Én oszt harmadik éccaka hátranésztem. Akkor 
úgy belevágtak az Arankába, hogy a víz kiszalatt belüle! Én mög szárazon 
marattam! Kik vótak, nem tudom. Akkor Sztévó <bácsi mögfogott, oszt 
kihúzott. 

Á ház előtt az eresz alá. 
Rá egy esztendőre ugyanazon a napon. 
Egyetlen gyermek. 
Hazavágyó. 
Aranka folyó. 
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Na, azután oszt anyám mögén kigyütt. Csak hazahozott. Ojan jól löttem, 
hogy nem mindég fogott az a nyavalya. No, oszt egy üd ő  múlva elmöntek 
apámék a lakodalomba. Az egyik aszt kérdöszte anyámtul, hogy hogy van 
a Írjatok. A másik megén eszt. Anyám panaszkodott. És este felé elgyütt haza 
mögnézni, hogy jbbban vagyok-e. Oszt montam neki, hogy azt álmottam, 
hogy Pétör bácsin) idegyütt, oszt aszonta, hogy csak vigyön el anyám Radnára. 
Ott gyógyulok meg. Egy kúcs vót . a nagybátyám kezibe. Akkó készültek a 
faluba Radnára. Másnap köllött mönni. Anyám elszalatt a kocsisho, hogy 
vigyön el engöm. Vitték a csomagot a kocsin, mer sokan möntek a népök. 
A kocsis nem akart fővönni, mer sok vót a csomag. Nem fért. Addig könyör-
gött neki anyám, hogy csak fővött. És elmöntünk Radnára. 

Beszélték, hogy ott van a Tündérök vára. Oszt egy kollégám, egy másik 
gyerök, olyan forma vót, mint én. Elhatároztuk, hogy elmögyünk mögnézni 
a Tündérök várát. És addig möntünk, hogy eltévettünk. Egy román juhász 
tanált mög bennünket. Mögismert bennünket hogy búcsújárók vagyunk, 
mer az olvasó nyakunkba vót. Oszt akkó mögfogott bennünket, oszt kísért, 
még el nem . értünk a gyalogútra. Ott mögmutatta a templomot, a radnaji 
tereplomot. Az anyám még sírva keresgetött egész nap. És mink oszt azt 
hazuttuk, hogy ott vótunk a templomba, de olyan sok nép vót, hogy nem 
látott mög. 

És akkór möggyógyultam. Hála Istennek, a saját lábamon gyüttem haza-
felé. Mikor gyüttünk hazafelé, el őtte bemöntünk a radnaji templomba. 
No, akkor oszt gyüttünk át a Maroson. Vót egy deszkahíd. Mikor átértünk, 
ott van a Debocunius Szent János. Ott . letelepöttünk imátkozni. Kértük, hogy 
segíccsön haza. Egy baka mög gyütt be az aradi várba. No, oszt akkor mög-
hallotta, hogy miért könyörögtünk. Elkáromkotta magát: „B...a meg az 
erre-arra 'Isten, hogy mikor szabadíti mög ütet a katonaságtul!" De így vót! 
Asztán hazaértünk, és azóta se vótam beteg. 0.3). 

B) SZEMMELVERÉS ÉS GYÓGYÍTÁSA 

A szemmelverés '-megel ő zése: Szemverés ellen piros 
gyöngyöt kötöttek a gyerök csuklójára. (K1.) Szömverés ellen kössenek piros 
szalagot a gyerök jobb csuklójára, vagy piros gyöngyöt. (Sz2.) 

Vízmérés és ráimádkozás: a) Ha valaki nem tuggya, 
hogy ki verte meg a gyerököt szömmel, vagy nem biztos benne, hogy szem-
verésbe van, akkor aszt csinálja. Sír a gyerek. Mér az annya a kicsi fölött 
három kanál vizet. Beleméri egy bögrébe vagy egy pohárba, azután evvel a 
vízzel megmozsdati a gyerököt. Ebbe a vízbe belemártja a kezét, és végighúzza 
háromszor a pici gyerök testén. Közbe eszt az imát mongya : 

Szöm mögverte, szív szerette, 
Jézus, Mária vögye le rúla. 

Háromszó mongya el eszt az imát, és a vízbe mártott kezit kilencsz ő  
húzza végig a gyerök testin. Utána az ajtó sarkáhon önti a bögrébe maratt 
vizet (Cl.) 

11) Az adatközlő  nagybátyja, akkor már halott. 
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„Szömverésrül való. 
(Jobb kezének neveletlen ujjával keresztet vet magára s a kisded fejére 

s kisded fején tartva jobbját mondja:) 
Elindult a boldogságos szűz anyánk, Márijánk, a réluzsálemi, szencségös, 

szen' misére, vitte a szép Jézust a karján, el őtaná'ta 3, zsidó l'án asz'ongya 
a zsidó lány: De szép a szép Jézus, mint a szép, fényös nap! Asz'ongya a 
másik : De szép a szép Jézus, mint a szép, fényös, hod világ! Asz'ongya a 
harmadik : De szép a szép Jézus, mint a szép, fényös csillag! Végre hal'gatta 
a boldokságos szűz anyánk a réluzsálémi, szent misét, szörnyen mögbágyó-
dott a karján a szép Jézus; elvitte haza, mökfürösztötte a Jordán vizibe', 
r'áöntötte a piros márván' kűre. Té néköd is: János, úgy né árcson a szöm-
verés, mint a Jézus fürd ője mög nem á'lott a-piros márván' küvön! 

(Még egyszer keresztet vet a kisded fejére.)” 
Majdnem egy évszázad múltán (1973) nemcsak ismerik, hanem gyako-

rolják is ezt a gyógymódot..Szajáni gy űjtésem során Móra Simonné Bera 
Anna 60 éves asszonyis nemcsak a ráimádkozás szövegét közölte, hanem 
lekötelező  módon egész sor olyan szubjektív mozzanatról is beszámolt, amely 
a hagyomány élete és titkos jellege megismerése szempontjából fölöttébb 
tanulságos. Idézem a beszélgetést. . 

Kitől tanulta meg az imádságot? 
Ángyomtul, Ilka ángyomtul tanultam. Beteg Jött. Izént a mönyét űl, 

hogy lögyek olyan szíves elmönni hozzá. Bera Andrásné, a nagybátyám felesége. 
'Hívatott. Előbb nem akartam elmönni. Mer montam neki többször, hogy 
mög akarom tanulni. Ezér izent. Majd mikor nagyon beteg lött, akkor csak 
elmöntem. Montam neki, hogy elfogadom az imáccságot, de nem akarok 
mindönt átvönni. Monta, nem bánom, csak azt az egyet, amire kéváncsi 
vótál. Mer aszt móngya. Eszt így köll átvönni, egyik a másiktul. Úgy köll 
végezni, mint a rózsafűzért. Az én ángyom csak a szömverés elleni imára 
tanított mög. A többit máshun figyeltem mög. 

-- A többi imát kitől tanulta meg? 
-- Egyet az ángyitól vettem át. Két imát csak úgy, hogy a néni hangos 

seppögéssel17) monta. Valahogy eszt nagyon m đgfigyeltem, és így tuttam 
mögtanulni. 

Mások is jelen lehetnek az imádkozásnál? 
Akárki benn löhet a szobában. El őttem beszélgethetnek is. 
Nem hangosan mondja az imát? 
Magamba mondom, hogy senki se hallja. Jár a szám, de nem hallják 

az imát. 
`Miért nem hallhatja senki az imát? 
Akitül tanultam, aszt monta, hogy még én használom, addig más nem 

használhatja. Nem szabad elmondani senkinek, mer akkor nem használ. 
Csak asszonyok vehetik át a gyógyítás tudományát? 
Nem. Inkább férfi vöhesse át n őtül, nő  vöhesse át férfitul. Akkor 

használ. Én nőtül vettem át, mégis használ. 
Ezek szerint bárki megtanulhatja? 

Varrónő. Két alkalommal (1973. II. 16, 23.) beszélgettünk gyógyító tevékenységér ől. 
Susogással, mormolással. 
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Inkább vallásosak tanulják mög. Aki nem hisz, az nem tanulja mög, 
és aki aszt mongya, hogy babona. 

Miért tanulta meg ezeket az imádságokat? 
Azér, mer sok gyerököm vót. Sokat vótak betegök. Egy gyerököm 

mög is halt szömverésbe. Sokat jártam velük ilyen nénikhön. Gondoltam, 
könnyebb lösz. 

Miről ismerhető  fel a gyermek baja, a szemmelverés? 
Az olyan gyerök megződül, akit szömverés ért. 
Kinek ártalmas a szemmelverés? Kicsi gyereknek vagy nagyobbnak is? 
Inkább olyan pólyás, pici gyerökre ártalmas. Hirtelen fölsír, nyúgtá-

lan. Ölbe vöttem, még jobban rítt. Kékült-z ődült. Nem vót huva mönni, 
szalattam vele a nénihöz. Vittem éccaka is. Montam, hogy ki vagyok, mingyán 
beengedött. Másnap mögén elvittem. 

Többször is elvitték beteg gyereket? 
Többször is elmöntem vele. Ha nagyon beteg a kicsi, hozzám is 

elhozták háromszor; néccör is. Ha nagyon beteg valaki, gyerök vagy f őnyött,i8)  
viszik, még jobban nem lösz. Ketten vagy hároman is végezhetik az imát. 

Hogy érti azt, hogy ketten-hárman végzik az imát? 
Velem is mögesött. Nagyon beteg vót a kislányom. Elvittem Krizsán 

nénihön. Elvégezte az imát.. Akkor monta, hogy vigyem el máshuvá. Elmön- 
tem. Az is küldött tovább. Szombaton éccakátul szerda estig három asszony 
végeszte az imát szömverés ellen. 

Tehát bármikor felkereshetik a betegek? 
Inkább röggel hozza, és este újra. Vót, akihöz el köllött mönni. 
Mondja el, hogy miképpen végzi el az:  imát? Mit kell tennie, ha 

pólyás gyermekkel felkeresik? 
A pici gyerököt a bal karomra vöszöm. Jobb kezem a feje tetejire 

helyözöm. Vigyázok, hogy a gyönge részit mög ne nyomjam. Ha rín a gyerök, 
ringatom a karomon. Nyugtatom. Még az imát el nem végzöm, nem töszöm 
le. Előbb magamra vetők körösztöt, utána a gyerökre. Azután mondom rá 
az imát. Imám végesztivel mögén körösztöt vetök, ugyanúgy a gyerökre is. 
Utána a fődre, és közbe eszt mondom: Kísérd ki Jézusom eszt a nyavalyát 
belüle. (Vö. a 21. sz. jegyzettel.) 

Milyen imát mond a beteg gyerekre? 
Az egyik a miatyánk, a másik az üdvözlet. Többször el köll ismétölni. 
Kérem, mondja el. 
Nem szabad elmondani, mer akkor nem használ. 

Ezután adatközl őm kivárta azt az alkalmas pillanatot, amikor mások 
nem voltak jelen. Akkor is csak azt a részt mondotta el, amely a tulajdonkép-
peni varázsló szöveg. Nekem kellett az imát elkezdeni és befejezni. Való-
jában nem mondta el egyiket se. A „jóváhagyott" imaszövegek a következ ők: 

Miatyánk, ki vagy a mönnyekben. Szenteltessék mög a te neved. Jöjjön 
el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképpen mönnyben, azonképpen 
itt a fekete fődbe kísérd eszt a nyavalyát. Mindönnapi kenyerünket add meg 
nekünk ma. És bocsásd mög a mi vétkeinket, miképpen mi is mögbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe. De szabadíts mög 
a gonosztul Amen. 

18) Az adatközlő  itt más betegségre is céloz, pl. daganat, nyilalás stb. Ezekre szintén rá-
imádkoztak. 
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Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes. Az Úr van teveled. Adott vagy te 
az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus. Ennek a kis- 
gyeröknek úgy múljon el a szömverése, ahogy Körösztöl ő  Szent János az 
Úr Jézus Krisztust mögkörösztölte a Jordán vizébe. Asszonyunk Sz űz Mária, 
Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk b űnösökért most és halálunk 
óráján Amen. 

Mindkét imát naponta háromszor (reggel, délben, este) kell elmondani, 
kétszer ismételve és váltogatva (M+Ü+M±U). A miatyánk kiemelt varázsló 
sorát minden egyes esetben hatszor ismétlik, az üdvözlet hasonló részét pedig 
háromszor. Elegendő, ha napjában kétszer (napfölkeltekor és naplementkor) 
végzik el az imát a beteg°fölött: szintén válogatva, három-három miatyánkot 
és üdvözletet. Végeredményben tehát egy nap hat-hat miatyánkot és üdvöz-
letet imádkoznak. A varázsló betét ismétlési száma azonban különbözik : 
miatyánknál összesen harmichat, az üdvözletnél tizennyolc. 

Ezekből az adatokból kiderül, hógy a KALMÁNY LAJOS közléséb ől 
ismert ráolvasó-szöveg archaikusabb. 19) Másfelől képet alkothatunk általuk 
az élő  gyakorlat összetevőiről, a múltból táplálkozó tudatelemek revelálódó 
folyamatáról. A szajáni szövegösszefüggés — az alábbi verbicai ráimádkozással 
együtt — azokat a példákat gyarapítja, amelyek el ősegítik a magyar ráolva-
sásokkal kapcsolatban fölvetett m űfaji és rendszerezési problémák, köze-
lebbről az imádság és á ráolvasás elválasztásából adódó fogas kérdések megol-
dását. 20) Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a följegyz ők minél jobban 
derítsék fel a máig funkcionáló ráolvasó gyógymód körülményeit. 

Az előbbi kérdés-felelet folytatásaképpen szóba került a szemmelverés 
más elhárítási módja is. Egyszer űbb és elterjedtebb a vízmérés. Móráné 
szerint eképpen történik : 

Három kanál vizet mérnek rúzsás tányérba, lehet őleg ződvirágos tányérba: 
Ujjait belemártja, a gyerek arcát, kezét -és lábát keresztbe (bal kéz—jobb láb, 
jobb kéz—bal láb) háromszor ,lemossa'. Utána a vizet az ajtósarok-vasra 
önti, és közbe eszt mongya: Mönny a kutyának a lyúkába. 21) Ha a gyerek 
csakugyan szömverésbe van, akkor a víz mögszaporodik. Eszt mögtuggyuk 
ha a vizet kanállal visszamérjük. 

Mivel lehet védekezni a: szemmelverés ellen? 
-- Kössünk piros szalagot vagy piros gyöngyöt a gyerök csuklójára. 22) 

Ld. BOLGÁR ÁGNES: Magyar bájoló imádságok a XV—XVI. századból. Bp. 1934. 
Közelebbről a Bornemisza Péter: följegyzéséb ől ismert bájoló imádságot (5. Az igé-
zetről.): 25. 1. és a hozzáfűzött magyarázatot: 33. 1. 
Ld. PÓCS ÉVA: A magyar ráolvasások m űfaji és rendszerezési problémái. Népi Kul-
túra—Népi társadalom, I. Budapest, 1968. 253-280. Különösen 261-263. 
A kiemelt részről az adatközlő  megjegyezte, hogy „ez a mondás" az imával végzett 
gyógyításnál is szerepelthet. Ima végeztével keresztet vet magára, a gyermekre, a föld-

' 	re és a betegséget távozásra szólítja. 
Beszélgetéseink végén megkérdeztem: Mit gondol, hasznos lesz-e a továbbiakban 
is az eddig titokban tartott ima? Válasz: „Nem tudom. Majd mögtudom." 
Abban maradtunk, hogy majd tudatja velem. 
Itt jegyzem meg, hogy adatközl őm érdeklődésemre Sipos Jánosné Bera Anna nevét 
(70 é.) is megemlítette, mint aki szintén ismeri az imádságot. Siposné helybenhagyta, 
hogy tudja az imát, de nem volt hajlandó elmondani. Azzal érvelt, hogy amikor gyerr 
mekei nagyobbak lettek (tanultak), nem engedték, hogy folytassa a gyógyítást. Minthogy 
csupán a szemmelverés elleni tudásának közlését hárította el, joggal föltehet ő, hogy 
esetleg nevének (újság) kiírása miatt zárkózott el. 

• 
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4. A szemmelverés gyógyítása Verbicán: a) Farsang  

háromnapkor történt. Nagyon rámnézött egy embör. Ahogy nézött, elfor-
dultam. Akkor otthon nagy beteg löttem. Elkesztem jajgatni. Elmöntem egy  

asszonyhon. Aszongya: „Tégöd mögvert az öreg Biczók." Én nem akartam  

hinni. Vizet mért már. Utána úgy mögkönnyebbültem. Délután imádkozott  

rám először.  
Olyan tanult asszony vót. Valamönnyit tanult iskolán. Gyógyítóasszony,  

az orvost is helyettesítette. (V2.) 23)  

b) Szömverésnél sír a kisgyerek. Mérnek vizet. Kanállal mérik zöld-
virágos tányérba. Öt kanállal mérnek, és (külön-külön) minden egyes kanál  
víznél egy-egy szót mondanak. Els őnél --• az Atyának, másodiknál — Fiúnak,  

harmadiknál --y Szentlélek, negyediknél — Istennek, ötödiknél -- nevében.  

Az Amen elmarad. Három miatyánk és három üdvözlégy következik — Amen  

nélkül.  
Ezután mondják el magukban a beavatlanok számára nem hallható  

imát. Kérésem mégis teljesíteni akarták, ezért a beszélgetésnél jelenlev ő  és  
a ćsaládhoz tartozó fiatalasszony leírta a szövegét. Eredetiben közlöm.  
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23) A szemmelverés okozójáról egy jellemz ő  adat. „Az öreg Biczók elmönt egy öregasszony-
hon. Bemönt. Ott vótak a kiskácsák. — Hű, de sok kis fürge kácsa van! — így kiáltott.  
Estére a kácsák mind n.ögdöglöttek. Rácsudálkozott, és ez vót a baj. Ilyen embör vót."  
(V2.)  
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Befejezése után ismét három miatyánkot és három üdvözletet imádkoznak. 
Egy nap háromszor — reggel, délben és este — kell (mindezt) elvégezni. 
A vizet az ajtósarokra (sarokvasra) öntik. Ha több (lett) a víz, akkor valóban 
szömverésbe szenved (a gyerek): Ezt megcsinálják; és el kell múlni a beteg-
ségnek. 

Aki (a gyógyítást) végzi, kimerült, álmos lösz. Átvöszi (a gyermek) 
betegségit, és a kicsi még akkor (aznap) este jobban lösz. Az imát 24) löhetőleg 
lánykorunkba köll mögtanulni, akkor lösz igazán er ős. 25) (V1, 2). 

— Miért az ajtósarokra öntik ima végeztévél a vizet? 
-- Az ajtósarok a márványkövet helyettesíti. (V2.) 

Beszélgetésünk során nyilvánvalóvá vált, s ezt a varázsló ima titkossága 
is megerősíti, hogy manapság is alkalmazott gyógymód. Az ima szövege 
egyébként szerényebb változata KÁLMÁNY idézett szajáni szövegének. 

Hasonló alapelv érvényesül a másik szokásos eljárásnál, a részletek azon-
ban eltérnek. 

c) A kanállal kimért vízbe három söprűszál hamuját beletösszük. Mind-
egyiket külön-külön és más—más gyufaszállal köll möggyújtani. Mikor 
valamöddig elég, a végét mögütögetjük, és a hamu beleesik a vízbe. Egyik 
után gyön a másik, a harmadik, és ezt mongyuk: Egy az öregé, egy a fijatalé, 
egy a lányé. Ez mögmutatja, hogy ki ártott a szömivel. Öreg, 1ijatal vagy 
nő  (asszony) okozta? Itt is úgy imátkozunk, mint a másiknál. (2.) 

C) A GYERMEKKORBAN JELENTKEZŐ  BAJOK 
ÉS ORVOSLÁSUK 

1. Nem tud beszélni a gyermek:a)Agyereknemakarbe-
szélni, de mán ideje vóna. Akkor aszonták, hogy meg kell itatni vele aszt 
a vizet, amivel a kenyeret mögmossuk. így hamarabb elkezd beszélni. (C2.) 

Nem beszélt időre a gyerek. Ha jött a kódus, kértünk t őle egy da-
rabka kenyeret. Abból kellett enni egy falatot a gyereknek. (Csl.) 

Maj megén, van a húgomnak egy žlja. És nem tud a kisgyerek be-
szélni. Má hét vagy nyóc éves a gyerek. Els őbe26) vitték orvosho. Beográd-
ba is, meg Szögeden is vót a szanitérijumba. .És csak nem tud beszélni. És 
mit montak neki ! ? — az annyának : hogy a bíbájosokhoz fohászkoggyon! 27) 
Most űk ellesztek oda járni. Zentán van ez az embör. Valami üdős, János 
bácsi. Benn, a Tisza mellett. Az aszt monta, hogy a gyüv ő  hétön majd mán 
tud beszélni. De tele kosárt vittek neki. Egy évig csalogatta így üket ez az 
embör: hogy maj most, maj most szólal mög a gyerök. 

Maj később nem tudótt mán mit csinálni, hogy ű  aszongya -- maga 
nem bíri mögcsinálni. Hanem mönnyenek el Szabadkára. Maj ott lösznek . 

tudósok, tizenketten egy szobába. És imátkoznak. Mönnyenek el, "az édös-
apja, a gyéreket is vigye, és ott maj mögszólal. De csak nem szólalt mög. 

A tulajdonképpeni varázsló imát. A zárójelbe tett részek a mi kiegészítéseink. 
Rábén ugyanígy nyilatkoztak. Az „er ős" itt a foganatosságra vonatkozik. 
Először, eleinte. 
Tk. forduljon. 

313 



Hát most így kiderült, hogy a ,tudós'-ok semmit se tunnak. Az orvosok 
aszonták, hogy vegyenek Beográdba olyan fülbevaló készüléket, mert nem 
bírt hallani se a gyerök. De nem használt. Hanem most beatták a néma- 

' iskolába, és ott tanul. Kiderült, hogy süket és néma a gyerök. Igy van. Van. 
sok bíbájos, aki nem tud semmit, csak csal. (J1.) 

d) Ha nem tud a gyerök idejire beszélni, akkor azt csinálik, mint én 
vótam az egyik gyerökömmel. Mán ötéves vót és nem tudott jól beszélni. 
Aszt ajánlották, gyün a kúdús, lopjak a kosarábul kenyeret vagy ami önni-
való van. És aszt aggyam a gyeröknek., Mög is csináltam, és jól lett a gye-
rök. (Sz3.) 

N e m t u d elindulni  a gyermek: a) A gyeröknek mán járni 
köllött vóna, de nem indult el. Akkor a lába köszt belenyírtak a leveg őbe. 
Aszt monták, hogy elvágták a békóját. (Csl.) 

a/ 1) Ha a gyerök nehezen  kezdött el járni, akkor a kúdus bottyával 
mögveregették a talpát. (Csl.) 

b) Ez rajtunk történt, a lányunkon. Mán nagyon beszélt. Szépen monta: 
„Anya, mán tudok mönni a lábamra!" Egymás elé rakta a lábát, és úgy csú-
szott a farán. Akkó. vittük az asszonyokhon. Orv ős nem vót akkoriba. Vót, 
amék aszonta, hogy az ódala össze van n őve a csípővel. Gondoltuk, nyomo-
rék lösz. Huszonkilencbe vót ez. Hát akkó egy embör asz monta az én uram-
nak, hogy mér nem mönnek el Jankára. Arra Becskereg felé. Oláj kösség 
vót az. Egy oláj asszony vót ott, ahhon. El is möntünk hozzá. Hát vinni 
köllött három kútbúl merítött vizet egy kis üvegbe. És egy darabot köllött 
levágni hozzá az üngibül és a hajábul. Aszt rákötöttük az üveg szájára. Akkor 
elvittük ahhon az asszonyhon. Odaattuk neki. De ű  ugye olájul monta, nem 
értöttük. Imátkozott. Akkor ű  összefőzte aszt a kis vizet. A kislányt nem 
vittük, és azt monta, mossuk le a kislányt föntrül lefelé háromszó. Mire 
el se fogyott a víz, a kislány fölállt a b őcsőbe. Akkor kitöttem a kislányt a 
szék mellé. Vót egy lijam, András. Kilenc éves vót. Kenyeret sütöttem. És 
divat vót csinálni olyan kiscipót. Piciny, mint egy alma. És kett őt csináltam. 
Andrásnak odaattam, mer az bírt mönni. A kislánynak meg nyútottam, és 
montam: „Gyere Rózsikám!" És lépött is a lány egyet. Mikor a kislány lé-
pett, én mög hátrább léptem, hogy gy űjjön, többet lépjön. És a kislány oda- 
szalatt hozzám! Elkapta a cipót! Akkor mögén elvöttem, és meszibb léptem. 
És akkor monta: „Édösanyá m ! Birok mönni!" „Mögén mönyünk! -- mon-
tam. Gyere kislányom!" És attulantúl fogva bírt menni a kislány. Aszt a 
vizet el se használtuk. (J1.) 

b/1) Monták nekünk aszt is, hogy mikor begyün a kúdúsasszony, vö-
gyük el a bottyát, és verjük el a gyerököt. És akkor bír menni. Mögcsinál-
tuk eszt is, de nem használt. (Jl.) 

A gyermek váltja a fogát: a) Váltottam a fogam. Gyütt 
az új, és akkor monta apám, hogy a kihullott fogam dobjam be a kuckóba. 
És mondani kelletett: 

Egér, egér, aggyál neköm vasfogat, 
Én mög adok csontfogat. (Sz3.) 
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D) BELSŐ  BÁNTALMAK 

Hideglelés: a) Mikor újult a Hód, kimöntek az udvarra. A 
Hód felé fordulva monták: 

Új Hód, új kiráj! 
A Hód újuljon, 
A hideglelés elmúljon! 

Ahogy a Hód újul, a hideglelés múlik. (J4.) 
b) A íjamat rászta a hideg. Most mit csinájjak vele? Aszt monta a 

szomszédasszony: Ez és ez halva fekszik. Mikor csinálik a tort, akkor a ha-
lott részire külön tányérba tösznek ételt. Kérjem el, és aszt ötessem mög 
a íjammal. Így is csináltam. Montam nekik, engeggyék mög, hogy elvigyem 
aszt az ételt.. Itt bablevest, tyúkhúslevest vagy birkapaprikást f őznek. És 
fonyott kalá ćs van. Mindönbű  törtek oda a halottnak egy kicsit. Idejatták, 
és hazahosztam. Aszt ötettem mög a fijammal. (Sz3.) 

Veszettség: a) Ha mögharapott valakit a veszött kutya, aszt 
a kutyát agyonütötték. Mögégették, és a füstyébe köllött állni. Botot, mindönt 
mögfüstöltek. Ez mögvédte üket a veszöccségtül. (Cs3.) 

b) Veszöccség esetin elmöntek egy privát embörhön. Egy szajáni em-
börhön. A mögtutta gyógyítani. Adott orvosságot, port, és kanállal köllött 
önteni, és le köllött nyelni._ Ha valakit a veszött kutya mögharapott, és a 
port lenyélte, akkor az kihajtotta belüle a bajt. Pisilt t űle tizenöt órán át, 
amiknél valóba vót betegség. Ojant, mint a húspötty. Kilenc pöttyöt pisilt 

, ki. A régi öregök aszonták, hogy kilenc kiskutya. Ez a szajáni tudós kimönt 
az erdőbe, és ott van mindönféle szárnyasbogár. Összeszötte, mögszárította, 
és összetörte. A. bogár fejét használta. (J2.) 

Vót nekünk egy fajunk. Mán nem él. És zavart egy kutyát. Maj mög-
tuttuk, hogy veszött kutyát. Kosztunk neki a tudóstul port, mer nem tuttuk, 
hogy baj lösz-e belüle. Tízön-felül vót a fijú, nem kicsi gyerök. A régi mon-
dás aszt mongya, hogy kilenc napra lösz beteg. Nagyon beteg Jött, és nem 
tudott pisálni. Es kilenc csomót, kis csomókat pisált ki. És azután jobban 
Jött. (J1.) 

Asztma és tüd ő baj: a) Az aszmás betegnek nem szabad 
vizet inni, csak savót. Attul mögújul a tüd ő . (Sz3.) 

b) A tüdőbajt úgy gyógyították, hogy a beteg itta a maga húggyát. 
Kéccör naponta egy decinyit. (J4.) 

Ültettek örvénygyökeret. Ojan, mint a torma. Elreszelték a gyö-
keret. Beletötték literös üvegbe, és pájinkát öntöttek rá. Eszt a pájinkát it-
ták le a reszelt gyökérrül. (J4.) 

Szárazhektikás vót anyám. Köhög ős, fulladós. A cserösznyét, 
meggyet, aszaltszilvát mögszárította. Beletötte üvegbe, öntött rá pájinkát. 
Ez vót a meggyespájinka. Eszt iszogatta. Húszta vele anyám harminchárom 
évig. (J4.) 

c) Az én apám mesélte. Fijatal korába nagy beteg vót, és a tüdejit mög-
támatta. Nagyon mögfázott. Akkor csináltak cibörét. Sütöttek kinyeret, 
és hagytak egy kis tésztát. Betötték duncos üvegbe. Korpát is töttek bele 
egy jó félmarokkal és sót. Ez három nap, három éjjel a meleg hejjön vót. 
Mög köllött neki forrni. És eszt itta ű, és elélt kilencvehnat évet. (Sz3.) 
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Gyomor fájás : A gyomorsüjjedésre csináltak neköm kötést. A 
gyógyító asszony vött el ő  spirituszt. Mögvizezte a ruhát, és belemártotta 
a spirituszba. Möghúzogatta a gyomrom, és utána rákötötte a ruhát. Rátötte 
a kötést. Háromszor mögismétölte, és möggyógyultam. (V2.) 

Hát fáj ás (r e u m a) : Ha valakinek a háta fáj vagy reumás vót, 
akkor ződ tujafa magját alkoholba törték, és avval a folyadékkal kenögették 
a fájós részt. (Sz3.) 

Szúrás és n y i 1 a 11 á s: a) Mikor esküv ő  előtt a vőlegény mög-
kéri a menyasszony kezit, akkor aggya át a jegykend őt. És ha valakinek nyi-
lallása van, akkor eszt a kend őt a fájó testrészre úgy kötik rá, mint ahogy 
a fejre hajtyák. (Cl.) 28) 

b) Az első  feleségöni édösannya, anyósom, Horvát Margit néni gyó-
gyító vót. Pokolkeletrül, nyilallásrul tudott imátkozni. Napf őkelte előtt 
ráimátkozott. Mikor mög akart halni, sokat kínlódott. A lányát hívatta. Ke-
zet fogott vele, és átatta neki a tudományát. A feleségöm vót, aki átvette 
a tudományt. (Szl.) 

b/1) Szúrásnál elhozzák á beteget. Körösztöt vetök magamra és a be-
tegre. Ahun fáj neki, ha a feje fáj, a fejire vagy a fülire tartom a jobb kezem. 
És imátkozok három miatyánkot és három üdvözletöt. Váltogatva köll mon-
dani: miatyánk, üdvözlet, miatyánk és tovább. Az üdvözletbe így mondom: 
Hová mégy te szúrás, nyilamlás? Elmögyök egy asszonyba. 29) Ne menny te 
ásszonyba, hanem ereggy a tüsökbokorba. 

Eszt mindön üdvözletnél háromszor : ismétölöm. Löhet úgy csinálni, 
hogy háromszor imátkozunk a betegre: röggel, délbe, este két-két miatyán-
kot és üdvözletöt. Végeszhettyük napfölkeltekor és naplementkor : három-
három miatyánkot és üdvözletöt mondunk. Utána megint körösztöt vetök 
magamra és a betegre, legvégin a földre is. Ilyenkor azt mondom: • Kísérd 
ki Jézus eszt a nyavalyát belüle. Sz2.) 

A varázsló szövegrész tehát így illeszkedik bele az imába: 
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes. Az Úr van teveled. Áldott vagy 

te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus! Hová 
mégy te szúrás, •nyilamlás ? Elmögyök egy asszonyba. Ne mönny te asszonyba, 
hanem  eregy e a tüsökbokorba. Asszonyunk Sz űz Mária, Istennék szent 
Anyja, imádkozzál érettünk b űnösökért most és halálunk óráján Amen. 

KÁLMÁNY LAJOS hasonló varázsló sorokat jegyzett föl Szajánban 
(1882),30) de a miatyánkhoz illeszked ő  változatban. A távozásra való föl-
szólításban szintén észrevehet ő  némi különbség. 

Torokfájás és nyakfog (mandulafájás):a)Torokfájás-
kor a patkára térgyeltünk. Háromszó-nécc ő  mögcsókoltuk a kemöncét, és 
montuk: 

Földanyám, neköd panaszkodunk. Torkom fáj, gyógyícsd mög. (Csl.) 31) 

Azt is hangsúlyozta Cerna Bara-i adatközl őm, hogy a jegykendőt gondosan elteszik. 
Kicsi gyermek betegségénél sokszor használják. 
Vagy emberbe, vagy gyerekbe. 
Szeged népe: (Temesköz népköltése) II. k. Arad, 1882. 114. Ett ől különbözik az egyhá-, 
zaskéri (verbicai) ráolvasó szöveg. Ld. Ráolvasók, Ethn. II. (1891) 72. 
Szinte teljesen egyező  KÁLMÁNY Szőregről és Egyházaskérről (Verbica) közölt 
(Ethn. II. 1891. 36.) mondása. A mostani, Csókán följegyzett gyógymód azonban már 
nem tartalmazza a szokás egyéb vonatkozásait. Szajánról a torokfájásra imát közölt 
KÁLMÁNY: Szeged népe, II. 112-113. 

316. 



Karácsony este tokhagymakoszorút töttek az asztal alá. Én is mög- 
csináltam. Eszt őrisztem. Ha a gyerök torka fájt, a koszorút mögfősztem. 
Ruhával körülcsavartam, és a gyerök nyakára kötöttem. Ez használt. (Csl.) 

Ha nyakfogunk vót, anyánk az ölibe vött. Mutató ujjával meg-
húzogatta a torkunkat. Még utóbb is csinálta az én anyósom a gyerökök-
kel. (Cs2.) 

b) Nyakfog esetén elmöntek egy asszonyhon, és törülköz ővel föl-
húszta. Fölállt a székre, és úgy húszta fölfelé. Efakatt a nyakfog, és a beteg 
'jobban lött. (Sz3.) 

8. Fogfájás: Ha valakinek a foga fájt, tömjént rakták rá. (Sz3.) 

E) AZ EMBERI TESTEN KELETKEZETT 
(KÜLSŐ) BETEGSÉGEK 

1. Pokolkelet, daganat, sömör, pörsenés: 
Egy alkalommal elmöntünk Pecellórul 32) Högyösre. Bemöntünk egy 

asszonyhon. Bíbájos vót. Azér möntünk oda, mer beteg vótam. Nem tut-
tam, hogy mi bajom. 'Aszt hittem, hogy termés. 33) Mögtapogatott, és aszt 
monta, rossz vizeletön möntem körösztül. Elmöntem a templomba. Az adai 
pap aszonta, ne fődi ügyvédhön fordujjak. Kéccör elvégezte a kilencedöt. 
Akkor háromszor möntem el a templomba, és azúta nincsen baj. (Pl.) 

Pokolkeletrül imáccságot mondok napfölkeltekor és naplemöntekor. 
Három miatyánk és üdvözlet röggel, és este megén. Vagy háromszor vég-
zem: délbe, és este mögén két miatyánk, két üdvözlet. Váltogatom az imács-
cságot. A betegségre eszt mondom: Hová mégy te hasogatás, fájdalom és 
pokolkelet? Elmögyök egy asszonyba34) Ne mönny te asszonyba, ereggy 
a tüskösbokorba. Eszt minden . üdvözletnél háromszor ismételem. (Sz2.) 

A szajáni varázsló szövegrész ekképpen helyezkedik el az imában: 
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes. Áldott vagy te az asszonyok között, 

és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus! Hová mégy te hasogatás, fáj-
dalom és pokolkelet? Elmögyök egy asszonyba. Ne mönny te az asszonyba,, 
ereggy e a tüsökbokorba. Asszonyunk Sz űz Mária, Istennek szent Anyja, 
imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján Amen. 35) 

b/1) Ha valakinek támadás vagy pörsenés vót az arcán, és új Hód vót, 
akkor monták: 

Új Hód, új kiráj, 
Házasíjja a 1lját. 
Engem is möghívott a lakodalomba. 
De én oda nem mögyök, 
Elküldöm a pörsögést. (Sz3.) 36) 

Petrovo Selo (Péterréve). 
Daganat. 
Vagy emberbe. 
KÁLMÁNY kelésről való imát közölt (Szeged népe, II. 113.) Szajánból. Eltérő, hosszabb 
ráimádkozás és a miatyánk els ő  soraí vezetik be. 
Más baj esetében szintén alkalmazták ezt a gyógymódot. Elterjedtségét Szeged kör-
nyékén már KALMÁNY közleményéb đl. ismerjük. KÁLMÁNY LAJOS : Mythologiai 
nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A hold nyelvhagyományainkban. Bp. 
1887. 9-13. 
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c) A pokolkeletnél kék hójag gyün föl. Kékül a hójag a kézön vagy a 
lábon. Itten imátkoztak három miatyánkot, három üdvözletöt, egy hiszökegyet. 
Esztet köll fölajállani Szent Ferenc tisztöletire, mer ű  a bélpoklosok patró-
nusa. De abba a hójagba, mikor az els ő  imát elvégzi, tiszta fehér cérnát húz-
zon tűbe, és húzza át a hójagon, mer abba olyan sárvíz van. Akkor a sebre 
tiszta lüsztöt, disznózsírt kössön. Aszt a három imát rámongyák, és akkor 
a bajnak el köll múlni. (V2.)37) 

c/1) Van ez a sömör, és mán az orvosok lemontak a beteg lányrul. Ide-
hoszták, az asszony a lányt. A vót teli sömörrel. Ez a Rúzsa Kati gyógyította. 
Imátkozott. Hogy mit? Ném szabad aszt ű  neki mondani senkinek. Mikor 
fogyott a Hód, akkor itt vót a lány három-négy nap. Akkor hazamönt Jázo-
vára. És mikó mögén kezdött fogyni a Hód, itt vót három-négy nap. Mán 
lemontak rúla. Nagyon csúnya vót a teste. Mikor másoggyára vótak itt, mán 
nem is láccott. 

Kérdözték eszt a Rúzsa Katit, hogy mondja el az imáccságot. De nem 
mondta el senkinek, mert akkor nem használ. És elmúlott az a sok sömör 
a lányrul. (V3.) 

2. S z e m ö 1 c s, t y ú k s z e m: a) Neköm lánykoromba szöm őcsök 
vótak a kezemön is, a lábamon is. Sokszor olyan nagy vót, hogy a kezemet 
nem tuttam összecsukni. Aszonták neköm az id ős bunyevác asszonyok Sza-
badkán, hogy mikor szalonnát eszek, akkor a bűrit ássam el a csurgásba, 38) 
és irnátkozzak egy miatyánkot és üdvözletet. És ima után mongyam : 

Amit ide leástam, itt elrohaggyon, 
Az én kezemrül a szömőcs elmújjon. 

El is múlt. (C2.) 
A szömőcsön (az úton) véletlen tarvált száraz békát kell át- meg visz-

szahúzni. Utána magunk mögé dobjuk ismeretlen irányba. (Csl.) 
b/1) Ha szömőcsünk vót, akkor száraz békával megkerekítettük, és 

aszt visszakézbül eldobtuk. (Cs2.) 
Vérhön hasonló vízzel kennye mög a szöm őcsöt, és elmúlik. (J4.) 

cJl) Szokták aszt csinálni, hogy levágik a baromfit, és a zúzárul lehúz-
zák a belső  sárga bűrt. Evvel mög köll kerekíteni a szöm őcsöt és elásni az 
ereszcsatornába. Mire mögrohad, a szöm őcs elmúlik. (J4.) 

Mikó mén az úton, vögyön föl száraz békát, és avval simogassa mög 
a szömőcsöt. így csinálik és mongyák : 

Új Hód, új kiráj, 
Möghíttak véndégségbe. 
De én oda nem mögyök, 
Elkűdöm a szömőcsömet. (Pl.) 

d/1) Ha szömőcs vót, száraz békával leolvasták. Tanálsz száraz békát. 
Simícsd le vele a szömőcsöt, és dobd hátra. Ne lásd hova, és ne nézz utána. 
(P4.) 

KÁLMÁNY ugyancsak Egyházaskérről (Verbicáról) „Támadásrul való" ráolvasót 
közölt 1891-ben (Ethn. II. 37.). Egyik Cerna Bara-i adatözl őnk visszaemlékezéséb ől 
(terjédelme miatt közlését mell őznünk kell) világosan kiderül, hogy századunk els ő  
évtizedeiben a varázsló szöveg szerves része volt a pokolkelet gyógyításának. 
Az ereszcsorgásra vonatkozik. 
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e) Fekete tyúkszöm nyött az ujjamon. Elmöntem a bürgés nénihön, 
Bölöncsér nénihön. Montam neki, hogy imátkozzon az ujjamra. És ű  aszt 
monta, nem köll arra imátkozni. Aval kimönt, mögfogta a fekete csirkét, 
és elvágta a nyakát. A száját szétvötte, és ráhúszta az ujjamra. Bekötötte 
az ujjam fehér ruhával, és három ,nap, három éjjel vót rajtam. És möggyó-
gyult. Nagy vót, és kifakatt. Ez a fekete tyúkszöm az ujjamon möggyógyult. 
(Sz3.) 

F) CSONTTÖRÉS, CSUKLÁS (FICAM), ÉRVÁGÁS 

Régön, ha valakinek eltört a karja vagy mögrepett, akkor az öregök 
így csinálták. A huggyot összekevertek sárgaf őddel. Egy ruhadarabot ev-
vel mögnedvesítöttek. Eszt rákötötték a (törött) karra, és száráz ruhával 
becsavarták. Aszt is csinálták, hogy a ruhadarabot ecettel vizezték mög. (J4.) 

Csonttörésnél imát mond a gyógyító: 

In helyre, hús helyre! 
Jézús ament mondott erre. 

Mer möntek József mög Mária az acélhídon, és mögcsuklott a szamár 
lába. És aszt monták: „In helyre, hús helyre!" Jézus mög ament mondott 
rá.39) 

És vitte űket a szamár tovább. És Jézus azt mondta a szamárnak, hogy 
a szemétdombon is jóllakjon. Mögáldotta. A lovat is kérték, hogy segíccsön. 
De a mög aszonta, hogy . nem érök rá, és nádlevelek után kapott. Mög is 
láccik a nádlevélön, csomó van rajta. (J4.) 

Anyámmal történt, még fijatal vótam. Eret vágtak rajta, mer nagyon 
beteg vót. Jobban l őtt. Én vittem el Padéra kocsin a Toncsi borbéjhon. 
És segítött. (Sz3.) 

G) ÁLTALÁNOS. GYÓGYMÓD 

Bármilyen betegségben van valaki, modhati, mikor fölteccik az új-
hold. Háromszor mongya: 

Új Hold, új király, 
Házasíti a úját. 
Engöm is möghívott a lakodalmába, 
Elküdöm a ... betegségöm. 

A karácsonyesti asztalra került ételekb ől egy-egy darabkát bele-
tesznek egy staniszliba. Megszárad, és akkor eláll. Bármi betegség van, eb-
ből főznek teát. Mikor megfőszték, belemártanak egy rongyot, és evvel a 
ronggyal borogattyák a beteg testrészt. (Cl.) 

Ferenczi Imre 

A közeli Verbicáról (Egyházaskér) KÁLMÁNY LAJOS 1891-ben közölte (Ethn. II. 
71.) ennek két teljesebb változatát. Az általunk följegyzett jázovaí adathoz egy etiolo-
giaí magyarázatot is hozzákapcsoltak, de az sem egészen teljes. 
Vö. E-csoport 1/b. sz. adattal. Cerna Bara-i adatközl őnk Verbicán nőtt föl. Ismerete 
szerint itt is, ott is gyakorolták e gyógymódot. 
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9. FONETIKA ÉS FONOLÓGIA EGY FOLKLÓR 
MíJFAJBAN 

.1. Noha első  tekintetre nyilvánvaló, mi is lehet a különbség az inkább 
leíró jellegű  fonetika és a nomotetikus fonológia között, bármilyen 
tüzetesebb tudománytörténeti áttekintés igazolhatja, hogy a két (?) tudomány 
elhatárolása és értelmezése korántsem egyszer ű, vitathatatlan. Mint isme-
retes;  a magyar nyelvtudományba a fonológia fogalmát és főbb gondolatait 
LAZICZIUS GYULA vezette bel), mindazáltal az ő  nézetei is változtak, 
és az is feltűnő, hogy a fonetika és fonológia területének pontos elhatáro-
lását írásaiban nem találjuk meg. Fonetikájának újra kiadója, FÓNAGY 
IVÁN azt hangoztatja,?) hogy LAZICZIUS felfogása közvetít ő  és közbül-
ső  jellegű : a fonológia magyar előharcosa nem osztotta mesterei elfogult-
ságát, akik a fonetikát a természettudományok közé sorolva kirekesztették 
a nyelvtudományból. Ha nem is találunk olyan definíciót, amelyben Laziczius 
megmondaná, véleménye szerint mi a különbség fonetika és fonológia kö-
zött, azt egyértelműen megállapítja, hogy mindkét tudomány nyelvtudo-
mány, sőt mindkettő  a nyelvi jelenségek csoportjaival, típusaival, törvény-
szerűségeivel foglalkozik. 3) Egészen a legutóbbi évekig a magyar nyelvtu-
dományban egy ehhez képest is közvetít őbb jellegű  megoldás terjedt el, 
amely szerint a fonetika a hangok alaki tulajdonságaival, a f o n o 1 ó-
g i a viszont a hangok funkciójával foglalkozik. 4) Különösen az utóbbival 
kapcsolatban hangsúlyozták a jelentésmegkülönböztetés (vagyis közvetve a 
jelentés) szerepét. Itt azonban egy általánosabb probléma húzódik meg, 
és amíg ezt nem oldják meg, addig a fonetika és fonológia megkülönböz-
tetése is csak ideiglenes, alkalmi megoldásokkal történhet. 

‘2. Abból a felismerésb ől kell kiindulnunk, hogy a nyelvi hangok r e n d- 
szert alkotnak. Ez vitathatatlan tény, kérdés viszont az, hogy e rendszert 
egyfokúnak, vagy többfokúnak nevezhetjük-e? Ha a jelentés fogalmát 
kissé kitágítva általában r e p r e z e n t á c i óról beszélünk, a következ ő  
összefüggéseket különböztethetjük meg: 

absztrakt reprezentáció 
(szavak, morfológiai egységek, mondatok hangképe) 

konkrét reprezentáció 

Lásd: LAZICZIUS GYULA, Bevezetés a fonológiába, Bp. 1932. — LAZICZIUS 
GYULA, Fonetika. Bp. 1944. 
In: LAZICZIUS GYULA, Fonetika, Bp. 1963. 199-200. 
Például: LAZICZIUS 1932, 3-4. és 1963. 5-6. 
Például: BARCZI GÉZA, Fonetika, (2. kiadás) Bp. 1957. 3. 
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(az előbbi fiziológiai vagy kommunikációs változatai: pl. raccsolás, 
gyermeknyelv, hangosanbeszél ő) 

Számunkra els ősorban az absztrakt reprezentáció vizsgálata fontos, mivel 
itt kereshetjük mind a fonetika, mind a . fonológia tárgyrendszereit. A konk-
rét reprezentációk ennek megfelel ően külön vizsgálhatók fonetikai vagy 
fonológiai módszerrel. 

Általában az absztrakt reprezentáció egy s z e r e s. Közvetlen-
összefüggés van például szavak, formánsok és beszédegységek hangbeli 
megjelenése között. Néhány esetben azonban legalább kétszeres 
hangtani rendszert figyelhetünk meg. Hangutánzó és hangulatfest ő  szavak, 
általában a hangszimbolikának nevezett tények vonhatók ide. Ez a témakör 
ma is eléggé feltáratlan, és úgy látszik, az intuícióra épül ő  és nemegyszer 
az önkényességtől sem visszariadó értelmezések a jelenségek voltaképpeni 
okát nem világították megy.) E jelenségek köréb ől a nyelvészeti fonetika és 
fonológia tárgya leginkább a hangok egymáshoz viszonyított rendszerének, 
a f o no t a k ti kának a vizsgálata lehet. Az ezen túl merészked ő  magya-
rázatok — amennyiben egyáltalán jogosultak — a pszichológia, esztétika te-
rületére tartoznak. Sajátos (nem fogalmi jelleg ű) jel e n t é sviszonyok között 
azonban az absztrakt reprezentáció legalább két rétegre bontható, amelyek 
nyelvtudományi módon vizsgálandók. Halandzsaszövegek, kitalált nevek, 
más akusztikai rendszerekhez (pl. ének) alkalmazott nyelvi szövegek ilyen 
jellegűek. A 'következőkben egy ilyen jelenséget vizsgálunk meg a felvetett 
probléma szempontjából. 

Az ún. kiolvasók  'vagy kis z á m o 1 ó k általában a gyermek-
játékok első  szakaszához tartoznak; funkciójuk egyszer ű : szótagolt vagy 
tagolt szavanként ejtett végigmondásukkal kijelölik a játékok szerepl őit. 
A kiolvasásra bármilyen tagolható (szótagolható) szöveg megfelel, gyakran 
népdalok részleteit, mondókákat is felhasználnak. Mégis általános az, hogy 
sajátos, csak erre a célra használt kiolvasó-szövegeket ismerünk. Ezekben 
rendszerint közvetlenül is megfigyelhet ő  számsorok felhasználása, gyakran 
azonban e számok sajátosak, fonetikailag torzítottak. Mind a folklorisztikai 
irodalom, mind a nyelvészeti kutatás foglalkozott e témával, mindazáltal . 

éppen a fonetika és fonológia összevetése szempontjából tanulságos e té-
makört újólag érinteni. 6) KELEMEN JÓZSEF külön tanulmányában) az 
egyedem-begyedem kezdetű  kiolvasókkal foglalkozott és arra a megállapí-
tásra jutott, hogy ezek számsoron (egy, kett ő ...) alapuló versek, amelye-
ket a magyar nyelvb ől kell lévezetni. Ó is hivatkozik arra, hogy a kiszámo-
lás nemzetközi folklór jelenség, és természetesen a számsoron alapuló vál= 
tozatokat is sokfel ől ismerünk. Mivel azonban az egyes idegen nyelvi for-
mák nem egyeznek a magyar kiolvasókéval, Kelemen elveti a korábban már 
felvetett idegen eredet elméletét. 

Legutóbb: FÓNAGY IVÁN, „Hangfestés" címszó a Világirodalmi Lexikon IV. Bp. 
1975. 199-205. lapjain. 
Ezt a szakirodalmat összegezi a készül ő  Magyar Néprajzi Lexikon, valamint a Világ-
irodalmi Lexikon „kiolvasó" és „kiszámoló" címszava. 
KELEMEN JÓZSEF, Egyedem-begyedem. Folklorisztikai és nyelvészeti tanulmány 
a kiolvasó gyermekversek kezdetér ői. Szeged 1937. (Tulajdonképpen különnyomat a 
Népünk és Nyelvünk 1937. 4. és 5-6. számaiból.) 
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A magyar kiolvasók szöveg szerint több típusba oszthatók. A tel-
jes magyar anyagot még senki sem gy űjtötte össze, nem is rendszerezte. 
Ma általában két fő  csoportra (értelmes — értelmetlen) osztják, az el őbbin 
belül a kezdet alapján további alcsoportokat különböztetnek meg. Mivel 
elsősorban az ún. értelmetlen kiolvasók elemzése tanulságos, az alábbiak-
ban ebből adúnk néhány példát. Az itt levonható tanulságok alkalmazhatók 
sajátos kiolvasók értelmesnek nevezett válfajaira, vagy legalábbis azok kez-
deteire is. 8) Azok a szövegek, amelyek látszólag csak értelmetlen szavakat 
tartalmaznak, jobban alkalmasak bizonyos törvényszer űségek megílgyelé-
sére. Ahol a szavak vagy a szöveg egésze értelmes, ez a szemantikai tényez ő  
messzemenően befolyásolja a formát. 

A kiolvasó számsorának hossza. Elvben a kiolvasó 
számsora tetszés szerinti hosszúságú, leggyakrabban 7-nél nagyobb. A ma-
gyar nyelvben az elemi számok sora tízzel végz ődik. Néhány indoeurópai 
(és egyéb) nyelvben az elemi számok sora viszont 12-vel ér véget. Noha 
értelmetlen kiolvasók tagolása igen nehéz, és mind a játszók, mind a gy űj-
tő-közzétevők akaratlanul is módosíthatják az eredeti rendszert, mégis fel-
tünő, hogy t i z e s számrendszerre utaló példánk nincs, a t i z e n k e t t es 
számrendszer nyomai viszont megtalálhatók. Például: 

Ákáfuká fundáluká fundá kávé kévénduká ák fuk fundá luk 
1 	2 	3 	4 	5 	6 7 	8 9 

fundá kávé kévénduk (M 18 : 4) 
10 	11 	12 

Néhol ez a rendszer más (metrikai, rímes) szabályok szerint is megszerve-
ződik, lényegileg azonban változatlan: 

Ekete pekete cukota pé 
1 ' 	2 	3 	4 

Áber fáber dominé 
5 	6 	7 

Ókusz pókusz tantalékusz 
8 	9 	10 

Ajér bajér buff 	 (M Mohol 1973) 
11 	12 	(kiszámoló, ráütő  szó) 

Elhomályosult, töredékes formában néhány más kiszámolónk (pl. antanténusz 
...) is ide vonható. Mindezek alapján e forma magyarázatát egy olyan nyelv-
ben kell keresnünk, amelyben az elemi számsor 12-vel végz ődik. Valószínű , 
hogy ezt néhány indoeurópai nyelvcsoportban (germán, kelta, román) ta-
lálhatjuk meg, ugyanakkor a finnugor és szláv nyelvek kiinduló pontként 
nem jöhetnek számításba. 

'7. Szópárok a számsorokban. Az elemi számok sora több 
nyelvben egymással fonetikailag összevethet ő  szópárokat tartalmaz. Ha ezt 

8) Az alábbiakban idézett példák a legutóbbi szak-gyűjtésből valók : MATIJEVICS LAJOS, 
A kishegyesi kiszámolók. In: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar 
Nyelvi és Irodalmi Tanszéke — Tanulmányok. Újvidék 1969. 187-222. Itt köszönöm 
meg a szerző  szívességét, aki több kéziratos kiszámolót is rendelkezésemre bocsájtott. 
A következőkben példáimat innen veszem (M lapszám: sorszám) formában. KELEMEN 
JÓZSEF fent idézett könyvéb ől a példákat külön jelölés' nélkül idézem. MATIJEVICS 
kéziratos gyűjtését „M helynév" alakban idézem. 
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a megoldást nem is tarthatjuk nyelvi univerzálénak, mégis felt űnő, mennyire 
gyakori egymással etimológiailag össze nem kapcsolható nyelvekben ugyan- 
ez a szabályosság. Például finn 'yksi --- kaksi ('1' -- '2'), görög heksza- 

hepta- ('6' — '7'), magyar nyolc -- kilenc ('8' — '9'), német elf — zwölf 
('11' — '12') stb. A korábbi kutatás felhívta a figyelmet arra, hogy kiszámo-
lóink kezdete ikerszó (egyedem — begyedem), azzal a jól ismert magyar 
fonetikai sajátossággal, hogy a b ővített fél labiális hanggal (b) egészül ki. 
Ha szemügyre vesszük kiszámolóinkat, azokban szópárok egész sorát fe-
dezhetjük fel, amelyeket nem csupán morfofonetikailag jellemezhetünk 
(ikerszavaknak), hanem egy számsor szópárjaiként is. Külön kiemelve az 
ilyen kapcsolatokat : 

Án -- tán ténusz szórákáténusz szóráká tiká taká alá bálá bámbuszká 
(M 19:6) 

Elvileg az ilyen szópárok bármilyen számok reprezentálását szolgálhatják. 
E rendszer eredetét nem köthetjük egyetlen nyelvhez. Mivel azonban a 
magyarban az öt — hat -- hét és a nyolc — kilenc fogható fel ilyennek, pél-
dáink pedig más számokat is érintenek, ezt a rendszert sem magyarázhatjuk 
egyedül a magyar nyelv sajátosságai felismeréseként. Az egyes szópárokat 
a következőkben egyenként vesszük sorra. 

,E g y' -- 'k e t, t čí' s z ó p á r. Az egyedem -- begyedem és gaz-
dag változatsora (pl. egyerem -- begyerem, edrem — bedrem, ögyödöm — 
bögyödöm, egyem — begyem, etyem — petyem, ecem — pecem, ecpec, atala 
-- 

 
batala stb. 9) a magyarban nyilvánvalóan egy többszörös fonetikai m űvelet 

eredménye: 'egy' -{- labiálissal kezdett 'egy', illetve az 'egy' gyermeknyelvi 
(madárnyelvi) kiegészítése. Ezt a korábbi kutatás is megállapította. A ma= 
gyar nyelvből azonban az '1' és '2' ilyen szópárba állítása fonetikailag le-
vezethetetlen. Néhány egyéb kiolvasónkban más szópár található e helyen. 
A legismertebb közülük az antanténusz, amelynek an -- tan kezdete minden 
nehézség nélkül kapcsolatba hozható az indoeurópai ,1' — '2' fonetikailag 
is pontosan leírható valódi számsorával: például latin un(us) — du- vagyis 
'1' 1- dentálissal kezdett '2'. Ez ‘a rendszer felfedezhet ő  ec — pec, sőt aka 
— fuka kezdetű  kiolvasóinkban is. (Jónéhány áttételes kiolvasó-kezdetünk 
pl. ákombákom, hirgi birgi, töve böve adjál dinnyét stb. szövegének meg-
formálásában is szerepet játszott ez az elv.) Kiolvasóink kezdetét ily módon 
áz indoeurópai '1' - '2' szópárnak a magyar ikerszavak mintájára végzett 
továbbképzésnek nevezhetjük. 

'H á r o m' 	'n é g y' s z ó p á r. Ez a magyarban nem fonetikai 
szópár. Feltűnő  viszont, hogy kiszámolóinkban néhány hang és szótípus 
milyen gyakran előfordul e helyen: Ántánténusz szórákáténusz, Egyedem 
begyedem keszkenőbe, Egyedem begyedem tenger tánc, Egyedem begyedem 
tikválára, Enedem benedem tibor tábor, Egyedem begyedem íbor nábor, 
Enege benege tincsi tancsi, s őt Ettyem pettyem, pitypalára stb. Mindezekben 
egy mássalhangzóval kezd ődő, az '1' és '2' szavaknál hosszabb hangalak 
bukkan fel, amelyet még a szétszórt adatokból sem néhéz az indoeurópai 
'4' bizonyos formáival (pl. görög tettaresz, tesszaresz) egyeztetni. Néhány 
"értelmes" szavakból álló kiolvasónk szövege mutatja, mennyire távol ke-
rült ettől az eredeti értelemt ől kiolvasóink '3' - '4' jelentésű  része : Egyedem 

9) KELEMEN 15-18. 
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begyedem tenger tánc, Egyedem begyedem tükröcske, Egyedem begyedem 
sarkantyu, Egyedem begyedem sobolyó, Ögyödöm bögyödöm, bikkvására, 
Etyem petyem petyvárára, Ellem bellem bombárosi, s őt Ec pec kimehetsz, 
Ákom bákom szalmazsákom, Kik buk békaluk. 

10.. ('Harom — négy) ot --- hat -- hét' szó-
p á r. Ennek kimutatása els ő  tekintetre szinte lehetetlen kiolvasóinkból, 
mivel minél távolabb jutunk az első  szavaktól, annál önkényesebb a szavak 
elhatárolása. Másrészt a magyarban három számnév ('öt', 'hat', 'hét') is 
azonosítható egymással fonetikailag, így két szópárba is tartozhatnak az 
ebből eredő  kiolvasó részek. Az indoeurópai párhuzamok között a '6' és 
'7' fonetikai hasonlósága jellemz őbb. Ezenkívül,  ha a kiolvasó nem az előbb 
tárgyalt módon képezi a '3' -- '4' szópárt, e részek a kés őbbi '5', '6', '7' sza-
vakkal kapcsolódnak össze fonetikailag. Ez utóbbi újabb nehézség azonban 
egyben lehetőséget ad a jelenség megfigyelésére. Éppen ez esetben gondol-
hatunk ugyanis arra, hogy kiolvasónkban az '5' -- '7' szavakat találjuk meg. 
Például: 

Hirgi, birgi, harga, nyarga 
1 	2 	3 	4 

Szú, sza, szó, bek, kivagy (M 26 : 41) 
5 6 7 

(Meglepően pontosan adja vissza a kiolvasó az '5', '6', '7' fonetikai össze-
függéseit a magyarban.) 

Egyedém, bégyedéin, íbor, nábor 
1 	2 	3 	4 

ökör, bika, lengyel vászony,; 
5 	6 	'7? 	8? 

Karika Péter, Túrús_ Tamás precc! (M 20 : 16) 
9? 	10? 	11? 	12? 

Az '5' és '6' azonosítása itt szemantikai síkon történik meg, az '5' és ökör 
a szókezdő  ö- miatt egyezik.) 

Eggyem, kettem, hábor német 
'egyem' 'keltem' 'hármam' 'négyem' 
ökör, karika, Lengyelország, birbic, kukk! (M 20:16 megj.) 
'ötöm' 'hatom' 

Valóságos parafonetikai sorozat az els ő  hat számra.) 
Egénye-begénye, szész, vész (M 20 : 15) 

(A '3' és '4' helyén a fenti szu, sza, szó analógiájára valószín űleg '5', '6' ér-
telemben.) 

Enége, benége, gúćse, vúcse, sžaszmalanga, csingilingi 
1 	2 	3 	4 	5? 	6? 

5—»6? 	7-8? 
(M 24 : 26) 
(Ilyen és ehhez hasonló példákban már csak feltevésekre szorítkozhatunk, 
és a biztosabb példákból következtethetünk az egyes részek tagolására, 
értelmezésére.) 

1.1. 'Nyolc' -- 'kilenc' -- 'tíz' szó pár. Mivel a '10' csak a legritkább 
esetben felismérhető  a kiolvasókban, részben a korábban már megállapí-
tott számokból, másrészt a kiolvasó végét ől visszafelé következtetve állapíthat- 
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juk meg, melyek azok a szavak, amelyek számértékét ilyennek tarthatjuk. 
Az indoeurópai számnevek fonetikája jól jellemezhet ő  ez értékekben, a ma-
gyarban a nyolc és kilenc palatális, nazális, laterális és affrikáta vonásai ta-
lán magyarázzák a már említett lengyel, vászony, csingilingi szavak el őfordu-
lását. Csupán néhány esetben következtethetünk e számok fonetikai alak-
jára. Például : 

üdödöm, bödödöm, cickom, bödödöm, 
1 	2 	3 	? 

cár, cuppá, vrnyá luka, 

	

5 	6 	? 	? 
cíbér, bíbér, bokk! (M 30 : 64) 

	

9, 	19 • kiszámoló, ráütő  szó 
Vagy: Ekéte, békéte, cukkor, bé 

	

1 - 2 	3 	4 
Áber fáb ér dominé. 

	

5 	6 	7 
iku-piku, csóra piku, puff! (M 22 : 20) 
8 	9 	10 	kiszámoló, ráütő  szó 

(A két példában egy i 	C + V hangsort tartalmazó szópár bukkan fel. 
Ezt közvetlenül számnevekhez nem kapcsolhatjuk, felt űnő  viszont, hogy 
angliai kiolvasókban ugyanitt ova — dova, over -- dover, obera -- dodera 
szópárok találhatók. 10) Ezeket sem tudjuk ugyan sem az angol, sem kelta köz-
nyelvi számnevekhez kapcsolni, ismétlődésük mégis általános, és magya- -  
rázatot ad a következ ő  magyar kiolvasó szavaihoz is :) 

Enége, benége, gucsé, vucsé, szaszmalanga, csingilingi. 
Dáválá dáválá diksz! (M 24 : 27, elejének magyarázatát lásd fentebb) 

	

8 	9 	10 
(A diksz nyilvánvalóan az indoeurópai '10' — pl. latin docem -- az el őtte 
álló két szó pedig a fentebb idézett over — dover szópár hovery -- dovery, 
hovera dovera, hevera -- devera, navera cavera stb. alakjaival vet-
hető  össze. Megjegyzendő, hogy' az angliai anyagban a '10' helyén dick, 
dik, dix, dicks és hasonló szavak nagyon gyakran el őfordulnak.) 11) 

'Tizenegy' -- 'tizenkett ő ' szópár. Itt is hosszú 
kiolvasók végén kell keresnünk olyan szavakat, amelyek ide vonhatók. Az 
indoeurópai nyelvekben valódi számnévként gyakori egy V + 1 -I- félma-
gánhangzó '11' -- t- + - ugyanaz '12' szópár. Például elf -- zwölf, eleven 
— twelve. Ennek nyomait figyelhetjük meg a már idézett moholi. Ekete 
pekete kiolvasó végén: 

ajér bajér buff 

	

11 	12 
illetve.az ismert Antanténusz kiolvasó végén: 

álá bálá bámbuszká 
11 12 

Záró s z ó. Ez általában hangutánzó szó, a kiszámoló vége, gyak-
ran a kézzel is végrehajtott ráütést fejezi ki. Igen sok változatban ismert: 

BARRY, MICHAEIL, Traditional Enunleration in the North Country. Folk Life 7 
(1969) : 75-91. A tanulmányban felsorolt 115 adatsorból csak mutatóba idézek néhányat. 
Ugyanott . 

•a 
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ham, huss, bámbuszká, bim-bam, jaj, hopp, precc, kukk, lotty, puff, piff 
puff, bum, bokk stb. Az ilyen szavak fonetikai univerzálénak tekinthet ők. 

Általános megjegyzések a kiolvasók foneti-
k á j á r ó 1. A kiolvasók a számsorra épülnek, ezt gyakran explicit módon 
közlik is, néha azonban a valódi számsort mintegy fonorejtvényben (madár-
nyelvi torzítások) adják. Máskor egy-egy hangtani elemet ragadnak ki a ter-
mészetes számokból. A kiszámolás játékos volta következtében nem hasz-
nált más számsorok (idegen nyelvi számsorok) egyes elemeinek tovább- 
élésével is számolnunk kell. A magyar kiolvasókban a szópárok rendszere 
és számos indoeurópai párhuzam ezt bizonyítja. Ugyanakkor a magyar nyelv 
természetes számait is ugyanilyen módon átalakítva találjuk meg a kiolva-
sókban. E sajátosságok az értelmetlen kiolvasókban a leginkább felt űnőek, 
az értelmezhető  szövegekben is megtalálhatók azonban betétrészekben, vagy 
metrikai szabályosságok formájában. 

Általános fonetikai és fonológiai megjegy-
zése k. Mindezt azért mutattuk be, hogy igazoljuk, az absztrakt repre-
zentáció keretein belül is bizonyos esetekben legalább két hangtani szinttel 
számolhatunk. Mindaz, amit korábbi vizsgálatok megállapítottak a kiol-
vasók nyelvéről (nyelvjárási sajátosságok, ikerszavak, gyermeknyelvi alakok 
megléte)- 2) egy szintet adnak, amelyet inkább a fonetika névvel illet-
hetünk. Az, amiről a fentiekben esett szó, egy másik szint, más törvényszer ű-
ségek határozzák meg, és ezt inkább fo n o l ó g i a névvel nevezhetjük. Ez 
a két szint más jelenségekben is megfigyelhet ő, kiolvasóinkban való kimu-
tatásuk azonban új szempontokat adhat e folkór m űfaj további elemzéséhez 
1S. 13) 

Voigt Vilmos 

KELEMEN: i. m.; MATIJEVICS 219-221. 
Egy-egy kiolvasó teljes szövegét értelmeztem e módszerrel Kishegyesi fonorejtvények 
c. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei VII. évf. (1975 június—szeptember) 
23-24. szám, 169-18'7. Dolgozatom lezárása után került a kezembe PISARKOWA,, 
KRYSTYNA: Wyliczanki polskie. Wroclaw — Warszawa — Kraków — Gdansk, 
1975. könyve, amelyben a lengyel kiolvasók néhány f ő  típusát nemzetközi, közte magyar 
anyag összevetésével vizsgálja. Következtetései -- amelyekhez éppen magyar és finn-
ugrisztikai korrekciókat fűzhetnénk — nem módosítják elképzeléseimet. 
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V. 
UTÓSZÓ, VÁLOGATOTT 
IRODALOM, MUTATÓ 



r 

- UTÓSZÓ  

A jugoszláviai magyar néprajzkutatás, s ezen belül a jugoszláviai magyar-
ság folklórjának kutatása még nem érhette meg fényes évfordulóit; történetét 
tekintve voltaképpen egyidős a jugoszláviai magyarság történetével. A jelen 
utószónak sem vállalt, . sem titkolt célkit űzése e diszciplína kutatástörténe-
tének újramondása, éppen ezért nem kíván kitérni ennek a hat évtizedet 
meghaladó, árapályokkal tarkított tudománytörténetnek egyes szakaszaira. 
Ennek dacára azonban, éppen á jelen kötet pontosabban szólva: válogatás 
— kapcsán . néhány mozzanatra elengedhetetlenül szükséges utalnia. 

A „Jugoszláviai magyar folklór" címet visel ő  gyűjtemény a cím sugal-
lata ellenére nem tartozik az elméleti jelleg ű  kézikönyvek közé, az olvasó 
tehát ne keresse benne a megnevezett szakág kérdéseinek elméleti kifejtését. 
Egy ilyen jellegű  kézikönyv összehozása a jugoszláviai magyar néprajzkutatás 
jövendő  feladatai közé tartozik, s megalkotásához — többek között — éppen 
ilyen, előmunkálatszerű, a szintézist is szem el őtt tartó, ha úgy tetszik: egy 
időszakasz eredményeit kritikailag is értékel ő  kötetekre van szükség. Ezzel 
már nagy vonalakban tulajdonképpen körvonalaztuk is, hogy jelen kötetünk 
milyen célkitűzésekkel állt egybe. Err ől azonban kissé részletesebben kell 
szólnunk. 

Gyűjteményünk a második világháború utáni jugoszláviai magyar folk-
lórkutatás egyik aspektusának tudományos eredményeit kívánja számbavenni, 
figyelmét azokra a tanulmányokra és anyagközl ő  dolgozatokra terjesztve ki, 
amelyek ennek a diszciplínának mintegy három évtizedet meghaladó fejl ődése 
során tudományos vagy katalizáló szerepüknél fogva lényegesnek bizonyultak. 
A válogató siet megjegyezni, hogy ez a szempont egyáltalán nem azt jelenti, , 
hogy a válogatásba • be nem került tanulmányok és dolgozatok ne lennének 
fontosak a jugoszláviai magyar folklorisztika fejl ődése és eredményei . szem-
pontjából. Gyakorló folkloristaként nagyon jól tudja, hogy a hírlapi cikkekben, 
továbbá :.az önkéntes terepi gy űjtők közléseiben lapuló adatok vagy szem-
pontok gyakran bizonyulnak fontosnak a folklór egyes területeinek vizsgálata-
kor. Minden válogatás azonban sz űrő  : a rendelkezésre álló anyagnak és a 
válogató elképzeléseinek találkozása; csak a józan megfontolás által alakulhat 
ki egy többé-kevésbé hű  kép a célbavett tudományszak valóban id őállóbb 
eredményeiről. 

Az előbbiekben arról esett szó, hogy-ez a válogatás folklorisztikánk egyik 
aspektusának tudományos eredményeit kívánja számbavenni. Itt meg kell 
állnunk egy pillanatra, hisz kell ő  indoklás nélkül a kötet olvasójának jogos 
hiányérzete támadhat. Kötetünk a nem verbális jugoszláviai magyar folklór 
néhány részterületének tudományos és fontosabb kutatási eredményeit kí- 
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mint a kínálkozó publikációs keretek között, mit tartottunk elengedhetet-
lenül fontosnak egy — akarva-akaratlanul -- reprezentatívnak látszó gy űjte-
mény összeállításakor. Említettük, hogy els ősorban olyan tanulmányok és 
nagyobb anyagközl ő  dolgozatok között válogattunk, amelyek a nem verbális 
jugoszláviai magyar folklór kutatása, feldolgozása és értelmezése tekintetében 
fontosnak tarthatók. Válogatásunk nem ölelhette fel, természetesen, mind-
azokat a részterületeket, amelyek számításba jöhettek volna; külön tematikus 
egységben kaphattak volna helyet azok a tanulmányok, amelyek a jugoszlá-
viai magyar népzenével foglalkoznak, azok az anyagközl ő  dolgozatok és 
tanulmányok, amelyek a jugoszláviai magyarság népitánc-kultúráját vizs-
gálják, s megint külön azok, amelyek a népi gyermekjátékokat és játékal-
kalmakat tekintik át és elemzik. Megjegyzend ő, persze, folklorisztikánk 
legutóbbi negyedfél évtizedének irodalma alapján, hogy az el őbbiekben 
érintett folklór részterületek nem élveztek oly nagy népszer űséget gyűjtőink 
és kutatóink körében, mint a válogatásunkban szerepl ő  többi részterület. 
A kötetünkben nem érintett folklór-tematika jugoszláviai magyar irodalmával 
kapcsolatban is tájékozódási lehet őséget kínál az olvasónak a könyv végén 
„A jugoszláviai magyar néprajzkutatás válogatott irodalma" cím ű  átte-
kintés. 

A válogatásunkban szereplő  tanulmányok - és anyagközl ő  dolgozatok 
szerzőinek szárma fele-fele arányban oszlik meg hazai és külföldi kutatók 
között. Ez a tény is azt bizonyítja, hogy az egyetemes magyar folklorisztika 
is kifejezett érdekl ődést tanúsított és tanúsít napjainkban is folklórunk iránt; 
az utóbbi másfél évtized során a mai magyar folklorisztika vezet ő  egyéniségei 
jártak hazánkban, néhányuk gy űjtést is végezhetett, s gy űjtésük eredményét 
javarészt már feldolgozták és közzé is tették. Ezeknek az anyagközl ő  és elemző  
tanulmányoknak java része jugoszláviai magyar periodikákban jelent meg, 
kisebb része pedig külföldön. Ennek az irodalomnak a könyvészetébe bete-
kintést nyerhet az olvasó a kötetünk végén található, s már említett irodalom- 
jegyzékben. A jugoszláviai magyar folklórkutatás rangjának bizonyítékát kell 
látnunk abban -is, hogy a jugoszláviai magyar folkl őristák tanulmányai és 
cikkei is közlésre kerülnek rangos külföldi, magyar és világnyelv ű  periodi-
kákban, sőt könyveik is megjelennek külföldön. Ebbe a publikációs tevé-
kenységbe is betekintést nyújt a már említett jugoszláviai magyar válogatott 
néprajzi könyvészet. 

Kötelességünk megjegyezni, hogy a jugoszláviai magyar néprajzkutatás 
egyik legrangosabb és legnagyobb életm űvet magáénak mondható szakte-
kintélyének, Penavin Olgának nem vettük be a válogatásba egyetlen publi-
kációját sem. Ennek oka az, hogy Penavin Olga folklorisztikai életm űvét 
külön reprezentatív kötet fogja hozzáférhet ővé tenni, ugyancsak az Érte-
kézések, monográfiák cím ű  sorozatunkban. Életműve fontosabbnak tartott 
tanulmányait és anyagközl ő  dolgozatait azonban válogatott áttekint ő  könyvé-
szetünk is tartalmazza. E kötet anyagának válogatója és szerkeszt ője viszont 
a maga folklorisztikai tárgyú dolgozatai közül — nem mell őzve az illő  mér-
téktartást — mindössze kett őt tartott szükségesnek felvenni. Az egyiket 
azért, mert eddig čsak külföldön jelent meg (Vö. JUNG Károly 1980), a 
másikat pedig azért, hogy bizonyos tekintetben felhívja a figyelmet egy 
nálunkigen kevéssé művelt terület, a szakrális folklór kutatásának fontosságára 
is. (Vö. JUNG Károly 1978a) A többi lényegesebbnek vélt dolgozat adatait 
tartalmazza a már többször említett könyvészet. 
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Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy kötetünk tanulmányai és anyag-
közlő  dolgozatai kizárólag folyóiratokban vagy más periodikákban megjelent 
szövegek; napi- vagy hetilapban megjelent cikket nem vettünk fel, tudván 
azt, hogy az ilyen jellegű  közlések általában olyan szempontok érvényesí-
tésére is rákényszerülnek, amelyek a tudományosság szempontjából irre-
levánsak. Nyilvánvaló persze, hogy az immár tengernyi hír- és hetilapi cikk-
anyagból érdemes lenne néhány népszer űbb, kétségtelen művelődési funk-
cióval bíró s némi könyvsikerre is számító válogatást szerkeszteni és kiadni. 

A jelen tanulmánygyűjtemény első  tematikai egysége (Folklorisztikai 
kutatástörténet) a címének megfelel ően azokból a dolgozatokból és össze-
foglalásokból közül válogatást, amelyek a jugoszláviai magyar néprajzi- és 
folklórkutatást tárgyalják. Ma már nem panaszkodhatunk arra, hogy nin-
csenek meg a kellő  előmunkálatok egy összefoglaló jelleg ű  jugoszláviai magyar 
néprajzi és folklorisztikai kutatástörténet megírásához. A kötetünkben közölt 
négy áttekintés nem esetleges, hanem tudatos választás eredménye. Az els ő  
két dolgozat (Vö. BÓNA Júlia 1953 és SZELI István 1953) néprajzkutatásunk 
felszabadulás utáni „hőskorából" való, s mindkettő  ma már dokumentum 
értékű  adatokat és szempontokat őrzött meg a majdan megírandó jugoszlá-
viai magyar művelődés- és folklorisztika-történet számára. Bóna Júlia átte-
kintése fájdalmasan szép bizonyítéka annak a h ősi lelkesedésnek, amely a 
negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején szinte a semmib ől akarta 
megteremteni a jugoszláviai magyar néprajzi gy űjtő- és kutatómunkát. Az 
áttekintésben felsorolt gyűjtők többsége az évtized végére elhallgatott, s 
utána egy évtizedig néhány tiszteletre méltó kivételt ől eltekintve alig történt 
valami a jugoszláviai magyar néprajzkutatás terén. Ismételten hangsúlyoznunk 
kell, hogy Bóna Júlia összefoglalása nem kizárólag a folklór akkori kutatását 
érinti, hanem a jugoszláviai magyar néprajzkutatás egészét. Szeli István 
tanulmánya viszont egy eminens vidéki középiskola diáksága néprajzi gy űjtő-
munkájának felvázolása mellett olyan általánosabb szempontokat is tartal-
maz, amelyek néprajzkutatásunk terén napjainkban sem évültek el. Éppen 
ezért tartjuk a jugoszláviai magyar néprajzkutatás kezdeti szakaszában alap-
vető  fontosságú írásnak. 

A következő  összefoglalás (KÓSA László 1972a) néprajzkutatásunknak 
az újvidéki Hungarológiai Intézet megalapítása (1969) utáni gyors felzár-
kózása időszakából való, s impozáns erudícióról tanúskodó apparátusával 
széleskörű  áttekintést ad a hetvenes évek elejéig. Nyilvánvaló persze, hogy 
az ebben a tanulmányban felsorolt adatok tovább b ővíthetők, különösen 
a két háború közötti kezdeményezéseket és publikációkat illet ően. Nagyon 
valószínű  azonban, hogy a jugoszláviai magyar irodalom és művelődés két .  
háború közötti könyvkiadásának, lapjainak, folyóiratainak elemz ő  feldolgozása 
nélkül egy ilyen nagyobb áttekintés még szükségképpen várat magára. A 
most folyó sajtó- és könyvészeti kutatások, valamint az irodalomtörténeti 
vizsgálódások azonban reményt kelthetnek arra, hogy egy ilyen áttekintés 
(és könyvészet) belátható id őn belül elkészülhet. Addig is ez az összefoglalás 
tartalmazza néprajzkutatásunk leggazdagabb irodalmát a hetvenes évek 
elejéig. 

A legfrissebb hazai áttekintés (BORI Imre 1982) voltaképpen él őszóbeli 
előadás lejegyzett szövege, s külföldi egyetemi közönség tájékoztatására 
szolgált. Ez azonban semmit sem von le jelent őségéből. Ebben az áttekintés-
ben szinte napjainkig figyelemmel lehet kísérni a hazai magyar néprajz- és 
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folklórkutatás folyamatát, buktatóit, eredményeit, lehet őségeit és terveit. 
Nagyon valószínű, hogy ma már megérett az idő  arra, hogy elkészüljön a 
jugoszláviai magyar folklorisztika utóbbi másfél évtizedének összefoglalása, 
s teljes könyvészetének összeállítása. A hazai kiadványok és közlések tekin-
tetében a kutatás számára rendelkezésre állanak Pastyik László bibliográfiai 
összeállításai, amelyek a lehet őség szerint tartalmazzák a teljes itthon publi-
kált folklorisztikai irodalmat is. A jugoszláviai magyar néprajz és folklorisztika 
külföldön publikált (magyar nyelv ű) válogatott könyvészetét pedig a kötetünk 
végén olvasható irodalmi összeállítás tartalmazza. 

Az olvasó és a hazai tudományosság tájékoztatására elmondjúk, hogy 
néprajzkutatásunk és folklorisztikánk történetének, eseményeinek, publiká-
ciós tevékenységének több összefoglalása is megjelent külföldön, túlnyomó-
részt külföldi kutatók tollából. Néhány kutatónk is publikált (Bori Imréhez 
hasonlóan) ilyen jellegű  összefoglalást külföldi kiadványokban. Ezek a mun-
kák felsorolásra kerültek kötetvégi válogatott könyvészetünkben. (Vö. KATO-
NA Imre 1974b, ÉGETŐ  Melinda 1975, PENAVIN Olga 1976b, GUNDA 
Béla 1979, PENAVIN Olga 1973a, TÓTH Ferenc 1981a, VOIGT Vilmos 
1983, KATONA Imre 1983) Itt olyan kutatókról van szó, akik jól ismerik 
a jugoszláviai magyar néprajzkutatást, s annak részesei vagy részesei voltak. 
Utalni kívánunk még három cikkre, amelyek ugyancsak folklorisztikánk 
kutatástörténetével kapcsolatosak, s ugyancsak három különböz ő  évtizedből 
hoznak adatokat. (Vö. SULHÓF József 1952, BORI Imre 1976, MATIJE-
VICS Lajos 1982) 

Kötetünk második tematikus egysége (A naptári ünnepek folklorisztikai 
hagyományai) a jugoszláviai magyar népszokáskutatások jelent ősebb ered-
ményeibe kínál betekintést. Két tanulmány (KATONA Imre 1974a és TÓTH 
Ferenc 1978) a hetvenes évek els ő  felében együtt gyűjtő , együtt feldolgozó 
és publikáló kutató- és szerz őpáros bánáti gyűjtéseit prezentálja. Miután 
Katona Imre munkálkodása megszakadt ezen a terepen, s a Drávaszögbe 
tevődött át, a munkát Tóth Ferenc folytatta, akit azonban a szintézis meg-
alkotásában váratlan és tragikus halála aladályozta meg 1980-ban. Kettejük 
bánáti gyűjtésének és feldolgozásának számos tanulmány, közlés és könyv 
az eredménye. (Vö. TÓTH Ferenc 1973, TÓTH Ferenc 1974, TÓTH Ferenc 
1975b, KATONA Imre 1973, KATONA Imre 1975) Mivel kötetünk végén 
csupán válogatott könyvészetet közlünk, . az apróbb dolgozatok és hírlapi 
cikkek felsorolására nincs módunk Tóth Ferenc és Katona Imre bánáti 
kutatásaival kapcsolatban sem. 

Ugyancsak bánáti eredetű  folklór adatok alapján elemzi a szentiváni 
tűzgyújtás szokását a tematikai egység egy másik tanulmánya (Vö. DÖMÖ-
TÖR Tekla 1974), amely az egybevet ő  vizsgálat lehetőségeire is kitér. Ennek 
a résznek negyedik tanulmánya (Vö. GUNDA Béla 1974) a folklorisztikai 
kutatás tekintetében szinte teljesen érintetlen szerémségi szórványmagyar-
ság téli népszokásainak egy részébe enged betekintést. Ez a tanulmány néhány 
igen izgalmas archaizmusra mutat rá, s egyben arra is utal, hogy a Szerémség-
ben is komolyabb gyűjtést kellene kezdeni. Tóth Ferenc tervezett is ilyen 
gyűjtést, de ebben is tragikus halála akadályozta meg. 

Harmadik tematikus egységünk (Az emberélet fordulóinak hagyomány-
világa) az emberi életciklus szokás- és hiedelemvilágába nyújt betekintést. 
Ebben a részben módunkban állt _újraközölni egy dolgozatot a jugoszláviai 
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magyar néprajzkutatás második világháború utáni kezdeti id őszakából. Láz a 
dolgozat (Vö. CZIMMER Anna, G. 1956) a kupuszinai nagylány- és asszony-
élet szokás- hiedelemvilágát vizsgálja, de közben számos utalás, 'monda-
variáns is található benne. Nagy kár, hogy G. Czimmer Anna — eddigi 
ismereteink szerint - igen keveset publikált vajdasági gy űjtéseibő l. Bizonyos 
értesüléseink azonban arra vallanak, hogy e gy űjtések kéziratos anyaga még 
lappanghat. A korszak kutatásainak már említett összefoglalása alapján ugyan-
is nagyobb gyűjtésre lehet gondolni. (Vö. BÓNA Júlia 1953). Történeti 
jellegű  leírásnak tekinthető  az a dolgozat, amely a századforduló bácstopolyai 
népéletének gyermekekkel kapcsolatos szokásaiba nyújt betekintést. (Vö. 
ZÖLDY Pál 1974) Bár e szöveg el őadásmódja a szegény ember és asszony 
életének Kiss Lajos népéletkutató által kialakított, mesél ő  kedvű  felfogása 
jegyében fogant, mégis felvettük tanulmányaink közé, mintegy figyelmez-
tetésül, hogy a gyermeknevelés és egyáltalán a belenevel ődés hagyomány-
világának nálunk eléggé érintetlen területére is utaljunk. 

A jugoszláviai magyar folklór bánáti kutatásainak terméke az a tanulmány 
is, amely Ürményháza népi szokás- és hiedelemvilágának egyik részletét 
világítja meg. Ez a tanulmány (Vö. TÓTH Ferenc 1975a) a szokás- és hie-
delemleírások mellett tartalmaz memorátszövegeket is, ismételten azt pél-
dázva, hogy a verbális folklórt sok esetben szinte nem is lehet különválasz-
tani a nem verbális folklórtól. A szlavóniai szigetmagyarság régies és sajátos 
néphagyományait tekinti át a nagycsalád kutatása szempontjából egy kül-
földi összefoglalás. (Vö. CSEH István 1976) Kórógy, Szentlászló és Haraszti 
néphagyományait els ősorban hazai kutatók vizsgálják a negyvenes évek 
végétől kezdődően (Vö. PENAVIN Olga 1951a, PENAVIN Olga 1951b, 
PENAVIN Olga 1973b, PENAVIN Olga 1973c, PENAVIN Olga 1974b, 
PENAVIN Olga 1975b, PENAVIN Olga 1976c, PENAVIN Olga 1979, 
BÓNA Júlia 1972), a nagycsaládszervezet szlavóniai magyar kérdéskörének 
pedig napjainkban született meg az összefoglaló monográfiája is. (Vö. PENA-
VIN Olga 1981b). Ugyanennek a tanulmánycsoportnak hatodik darabja 
egy eddig feldolgozatlan szokás- és hiedelemkör áttekintését adja össze-
hasonlító folklorisztikai kitekintéssel, jugoszláviai magyar adatok alapján. 
(Vö. JUNG Károly 1980) S végül ezt a tematikus részt egy eredetileg két 
részletben közölt összefoglalás zárja Zenta és környéke halotti és temetési 
szokásairól. (Vö. KÖRMÖCI Erzsébet—SZABÓ Jolán 1970 és KÖRMÖCI 
Erzsébet—SZABÓ Jolán 1974). Amellett, hogy ez az összefoglalás az egyik 
legjobb temetésleírásunk, néhány igen elgondolkodtató és vizsgálatra váró 
archaikus adatot is tartalmaz. 

Tanulmánygyűjteményünk negyedik tematikus része (Népi hiedelem-
világ és praktikus mágia) adja a legváltozatosabb anyagot és a legnagyobb 
számú dolgozatot. Két nagy anyagközl ő  munka (GYURA Julianna 1973 
és GYURA Julianna 1975) .  Zenta és környéke gazdag hiedelemvilágát tekinti 
át, egy adatközlő  népi tudásának leírása alapján viszont Bezdán népi hiedelem-
világa elevenedik meg az olvasó el őtt. (Vö. BOSNYÁK Sándor 1973) A 
gyógyító gyakorlatot és a ráolvasó hagyományt vizsgálja két mai gy űjtés és 
feldolgozás (Vö. FERENCZI Imre 1974a és GYURA Julianna 1980), mind-
kettő  számos ráolvasást s bizonyos számú memorátszöveget is tartalmaz. 
Ugyanebbe a tematikus körbe tartozik egy mai szemmel is fontosnak bizo-
nyuló tanulmány negyedfél évtizeddel ezel őttről. (Vö. CZIMMER Anna, 
G. 1951) A folklorisztikai szempontból ma már egyik legjobban feltárt jugosz- 
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láviai magyar település, Gombos néphagyományainak korái és fontos leírása 
ez. (Vö. még: KOVÁCS Ilona—MATIJEVICS Lajos 1975, KISS Lajos 
1982, JUNG Károly 1976, JUNG' Károly 1977, JUNG Károly 1978a, JUNG 
Károly 1978b, JUNG Károly 1983, JUNG Károly szerk. .1978) Egy rövid 
anyagközlő  dolgozat az „égb ől jött szent levél" és a Tóbiás áldása kérdéskö-
réhez szolgáltat jugoszláviai magyar adatokat (Vö. JUNG Károly 1978a), 
egy másik pedig a táltos és a garabonciás kérdéskörét foglalja össze, els ő-
sorban bánáti és baranyai anyag alapján. (Vö. FERENCZI Imre 1974b) 
Ez a tanulmány néhány memorátot is tartalmaz. Ennek a tematikus résznek 
leginkább elméleti jellegű  tanulmánya (Vö. VOIGT Vilmos • 1977) a Kis-
hegyesen gyűjtött kiszámolók (Vö. MATIJEVICS Lajos 1969) szövegeit 
véve elsősorban alapul, európai kontextusban mutat rá a gyermekjátékok 
részét' képező  kiszámolók nemzetközi kapcsolataira és komparatív elemzésének 
lehetőségeire. Ugyanakkor el ősžör hívja fel a figyelmet ezeknek a folklór 
„halandzsaszövégeknek" fonetikai és fonológiai elemzési lehet őségeire. Ezen 
„értelmetlen szövegek" értelmezési lehet őségeire egyébként a szerz ő  egy 
nálunk közzétett dolgozatában mutatott rá legel őször. (Vö. VOIGT Vil-
mos 1975) 

Gyűjteményünket a közzétett tanulmányok és anyagközl ő  dolgozatok 
első  megjelenési helyének adatait közlő  áttekintés, valamint „A jugoszláviai 
magyar néprajzkutatás válogatott irodalma" cím ű  könyvészeti összefoglalás 
zárja. Ez utóbbi kapcsán néhány eligazító megjegyzést szükségesnek vélünk. 

Ez a szelektált irodalom — a gy űjteményünkbe felvett dolgozatokhoz 
hasonlóan — az 1945-től 1983-ig tartó időszak jugoszláviai magyar néprajz-
kutatásának válogatott publikációit sorolja fel. A kötet nyomdai munkálatai-
nak elhúzódása következtében az összeállítónak alkalma nyílott arra is, hogy 
egy-két ennél kés őbbi könyv vagy cikk adatait is felvegye. Megjegyezzük, 
hogy válogatott könyvészetünk alapját Pastyik Lászlónak a jugoszláviai 
magyar irodalom könyvészetét számbavev ő  éves bibliográfiái képezték. 
(Eddig az 1968-1978 közötti tárgyévek bibliográfiái jelentek meg, további 
kettő  — 1979 és 1981 — sajtó alatt van, továbbiak készül őben.) A külföldön 
megjelent tanulmányok és könyvek számbavételénél az összeállító a maga 
gyűjtésére hagyatkozott, miközben rendelkezésére állottak, természetesen, 
„A magyar néprajztudomány bibliográfiája" cím ű  áttekintések 1971-1981-es 
szövegei is a Néprajzi Hírek megfelel ő  füzeteiben. Ezenkívül utalni kívánunk 
arra, hogy a jugoszláviai magyar néprajzkutatásnak van két megjelent és egy 
kéziratos könyvészete is. Pár szót ezekr ől is szólnunk kell. 

Az első  (Vö. BÓNA Júlia — NIKOLITY, Rajko — NOVAK, Vilkó 
1956) a jugoszláviai magyar néprajzkutatás els ő  évtizedének (1945-1955) 
irodalmát foglalja össze. Ennek az összeállításnak el őnye, hogy nemcsak a 
magyar nyelven megjelent publikációkat sorolja fel, hanem a délszláv nyel-
veken megjelenteket is. A következ ő  összeállítás a „Szlavónia népzenéje" 
címet viseli (Vö. ÚJHELYI Tiborné 1980), s megtéveszt ő  (vagy inkább 
nem eléggé pontos) címe ellenére a jugoszláviai magyar néprajzkutatások 
egészét érinti kb. 1980-ig. Igen gazdag anyagot tartalmaz, f őként a külföldi 
publikációk és á téma határterületeinek vonatkozásában, hazai adatai azonban 
sok tekintetben pontatlanok és ellen őrzésre szorulnak. Kritikai szemmel 
olvasva azonban használható. 

Ebben az Utószóban már utalás történt arra, hogy Kósa László átte-
kintése (Vö. KÓSA László 1972a), illetőleg apparátusa a hetvenes évek ele- 
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jéig majdnem a teljességre tör ően tartalmazza á jugoszláviai magyar néprajz-
kutatás irodalmát. Ugyancsak rendelkezésünkre állt egy kéziratos biblio-
gráfia (Vö. KATONA Pál 1963), amely más id őhatárok között és más anyagot 
vizsgál, néhány adatát azonban fel tudtuk használni. (A kézirat a Hungaro-
lógiai Intézet birtokában.) 

A magunk válogatott irodalomjegyzéke — válogatott jellegének meg-
felelően — elsősorban arra törekedett, hogy a jugoszláviai magyar néprajz- 
kutatás megadott időhatárok közötti fontosabb könyveit, tanulmányait és 
nagyobb anyagközlő  dolgozatait felsorolja. A tanulmányok és anyagközlések 
adatai szinte kizárólag folyóiratokból és évkönyvekb ől valók, hír- vagy heti-
lapi cikket csak akkor vettünk fel, ha annak terjedelme, tartalma azt indokolni 
látszott. A jugoszláviai magyar néprajzkutatás irodalma, különösen az utóbbi 
másfél évtized során, oly mértékben gyarapodott, hogy most már valóban 
gondolnunk kell külön összegyűjtésére, feldolgozására és kiadására is. Válo-
gatott irodalomjegyzékünket ábécé rendben közöljük, a m űfaji és a tematikai 
bontás az elkészítend ő  teljes bibliográfiák feladata lesz. Az olvasó eligazítása 
érdekében közöljük, hogy az Utószó irodalmi utalásai a könyv végén olvasható 
mindkét jegyzékre vonatkoznak. A kett ő  ugyanis — alapjában véve — szerves 
egészet képez. 

Utószavunk végén elmondhatjuk azt is, hogy tanulmánygy űjteményünk 
szövegeinek válogatásakor — a föntebb hangsúlyozott alapvet ő  és legfontosabb 
szempontok mellett — arra is ügyeltünk, hogy a tanulmányok és anyagközl ő  
dolgozatok lehetőleg reprezentálják a jugoszláviai magyar nyelvterület egé-
szét. Ennek eredményeként elmondhatjuk, hogy a dolgozatok foglalkoznak 
a Bácska, Bánát, Szerémség, Szlavónia és a Drávaszög magyarságán ak nép-
hagyományaival, illetve ennek a néphagyománynak egyes aspektusaival. 
Nagy sajnálatunkra a muraközi magyarság hagyományaival kapcsolatos 
dolgozatot nem állt módunkban közölni. 

A kötetünkben újraközölt tanulmányok és dolgozatok általában az ere-
deti megjelenés szövegeit követik. A régebb megjelenés ű  szövegek esetében 
elsősorban a helynévhasználatot igazítottuk a mai gyakorlatnak megfelel ően, 
az újabb szövegekben pedig az esetleg félreértésre okot adó megfogalmazások 
nyertek a mai nyelvhasználatnak megfelel őbb pontosítást. Némely esetben 
szükség volt az eredeti közlések címének jobbítására is. („A kötet tanulmá-
nyainak lelőhelyei” című  jegyzék alapján könnyen kideríthető, hogy milyen 
címváltoztatást tartottak szükségesnek a szerkeszt ők.) Néhány esetben elen-
gedhetetlennek t űnt az obszcenitások kipontozása is. Ezeknek a kipontozott 
részeknek a feloldása az eredeti közlés megtekintésével megoldható. Mindezek 
az intervenciók a kötet válogatójának és szerkeszt őjének józan kompromisz-
szumra való készségét kívánják szemléltetni. 

Habent sua fata lib elli. Induljon el könyvünk is a maga útján. Reméljük, 
nem lesz haszon nélkül való. 

JUNG Károly 

336 



A KÖTET TANULMÁNYAINAK LELŐHELYEI . 

BÓNA Júlia 	_ 
1953 A magyar néprajzi gyűjtő-kutatómunka nálunk — 1949-t ől 1953-ig: Híd XVII; 

126-131. 
BORI Imre 

1982 A jugoszláviai magyar folklórkutatás eredményei és szerepe a jugoszláviai 
magyarok kultúrájában. Artes Populares 8. Budapest. 202-216. 

BOSNYÁK Sándor 
1973 Adalékok Bezdán néphitéhez. HITK V. 15;87-105. 

CZIMMER Anna, G. 
1951 Babonák, ráolvasások. Adatok Gombos néprajzához. Híd XV;725-732. 
1956 Asszonyi dolgok Kupúszinán. Híd XX;241-252. 

CSEH István 
1976 A nagycsalád-rendszer emlékei a szlavóniai magyaroknál. Néprajz és Nyelv-

tudomány XIX—XX; 53-81. 
DÖMÖTÖR Tekla 	 . 

1974 A szentiváni tűzgyújtás szokásainak interetnikus kutatásához. HITK VI. 19-
20; 69-75. 

FERENCZI Imre 
1974a Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében. Néprajz és . Nyelvtudomány 

XVII—XVIII; 2811297. 
1974b A táltos és a garabonciás képzete a. jugoszláviai magyaroknál. Ethnographia 

LXXXV;262-275. 
GUNDA Béla 

1974 Folklore-gyűjtés a Szerémségben. HITK VI. 19-20;53-68. 
GYURA Julianna 

1973 Százötven babona. (Zenta, Újfalu 1973). HITK V. 15;121-132. 
1975 111 babona. Híd XXXIX; 705--716. 
1980 Új hold, új király. (Zenta környéki ráolvasások). Híd XLIV;222-240. 

JUNG Károly 
1978a Baj ellen oltalmazó égi levél és áldás Gombos hagyományvilágában. Adalékok 

vidékünk szakrális néprajzához. HITK X. 35;127-133. 
1980 _ A  kiházasítatlanok halotti koronája. Adalékok a halott lakodalmának kérdé-

séhez "a jugoszláviai, vajdasági magyarság hagyományvilágában. Ethnographia 
XCI;79-98. 

KÁTONA Imre 
1974a Jeles napok és ünnepi szokások maradványai Észak-Bánátban. HITK VI. 

19-20;23-51. 
KÓSA László 

1972a Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában. (Néprajzi és településtörténeti 
áttekintés.) HITK IV. 11-12;5-23. 

22 
	

337 



KÖRMÖCI Erzsébet — SZABÓ Jolán 
1970 Halotti szokások Zentán. HITK II. 2;104-112. 
1974 Halotti szokások Zentán 2. HITK VI. 19-20;159-172. 

SZELI István  
1953 Kukucska világa. Iskola .és néprajz. Híd XVII; 632-638. 

TÓTH Ferenc 
1975a A néphit és népszokások rendszere LUrményházán a szerelemt ől a kereszte-

lőig: HITK VII. 23-24;119-145. 
1987 Fargangi népszokásaink az újabb közép-bánáti gyűjtések fényében. HITK 

X. 35;135-140. 
VOIGT Vilmos 

1977 Fonetika és fonológia egy folklór műfajban. Nyelvtudományi Közlemények 
78 ;491-497. 

ZÖLDY Pál 
1974 A kisgyermek nevelése a szegény családokban Topolyán 1900 körül. Ethno-

graphia LXXXV; 513-519. 

338 



A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPRAJZKUTATÁS VÁLOGATOTT 
IRODALMA 

BÁLINT Sándor 
1973 A Bánát településtönetéb đl. HITK V. 1'5;5-19. 

BALOG Gyula—KÓNYA Sándor 
1978 Császár mundérjában. Katonadalok. HK X. 35;85-97. 

BÁNYAI János 
1971 A pingált szobák. Kísérlet egy népmese struktúrájának leírására. HITK III. 

7; 72-88. 
BARANYAI Júlia 

1976 Vízbe vesz ő  nyomokon. Fejezetek a Drávaszög történetéb ől. Újvidék; Forum. 
BÁRTH János 

1981 Doroszló népessége a 18. század közepén. HK XIII. 46-47;1--70. 
BENCZE Sándor 

1981a Bogdan apó testamentuma. Magyar Szó, február 28: 14. 
1981b Beszédes adatok a szlavóniai népmondákról. Magyar Szó, május 16. 14. 
1982 Egy volt urasági cseléd visszaemlékezései. Szemelvények Bozsó Ferenc éle-

tébő l. Magyar Szó, augusztus 7. 12. 
BERKES Eszter 

1973 A szlavóniai magyar népsziget tánchagyományai. Létünk III. 6;75-106. 
BESZÉDES Valéria 

1978 Jávorfácska. Félszáz szajáni népmese. Gyűjtötte Beszédes Valéria. Szabadka; 
Életjel Könyvek. 

BODOR Anikó 
1977 Az Árgirus nóta dallama környékünkön. Híd XLI;89-106. 
1979 Egy trubadurdal és népzenei emlékei. Híd XLIII;202-234. 
1981 Közös hexachord dallamok a magyar és szerb nyelvterületen. HK XIII. 46 

—47; 103-127. 
BODOR Anikó szerk. - 

1978 Tiszából a Dunába folyik a víz. Egy népdalvetélkedő  dalaiból. Zenta; Zentai 
Füzetek 8/G. 

BODOR Géza 
1972 A zentai csata a szájhagyományban. HITK IV. 11-12;225-230. 

BÓNA Júlia 
"1950 Halászélet a Tiszán. Zenta. Híd XIV;243-251. 
1972 Néphagyományok. Szlavóniai nyelvjárású falvak. HITK IV. 11-12;231-

251. 
BÓNA Júlia, M.—NIKOLITY, Rajko—NOVAK, Vilko 

1956 Magyar néprajzi irodalom Jugoszláviában 1945-1955. Index Ethnographicus 
I. 2;134-142. 

BORI Imre 
1971 Idő, idő, tavaszidő. A jugoszláviai magyarság népköltészetéb ől. Újvidék; Forum 
1976 Mérleg. HITK VIII. 28;5-9. 

BORÚS Rózsa 
1976 Topolya betyárvilága a szájhagyományban. HITK VIII. 28;119— 133. 
1981 Topolya népszokásai. Újvidék; Hungarológiai Intézet. 

22* 	 339 



BOTKA József 
1983 , Karácsony. Ünnepi kalendárium, vallási hogyományok, székelykevei népélet. 

Kikinda. 
BOTKA József—MATIJEVICS . Lajos—PENAVIN Olga 

1970 Székelykevei betlehemes játékok. (Bukovinai hagyomány.) HITK II. 3;107 
—120. 

BURÁNY Béla 
1971 Emberek, sorsok, balladák. Két zentai népballada nyomán. HITK III. 7;39 

—71. 
1972 A mi utcánk játékai. HITK IV. 11-12;147-216. 
1973 Hej, széna, széna. 120 vajdasági magyar gyermekjátékdal. Zenta; Zentai Fü-

zetek 8/E. 
1974' A disznótori kántálások Zentán. Híd XXXVIII; 1151-1175. 
1975 Adalékok a jeles napok népszokásainak megismeréséhez. A betlehemezés 

Zentán és vidékén. Híd XXXIX; 717-745. 
1977 Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. Újvidék; Forum. 
1979a Regösének-töredékek az észak-bánáti falvakban. Híd XLIII;1086-1095. 
1979b Ott, ott, öreganyám! Új Symposion XV. 171-172;287-288. 

BURÁNY Béla—FÁBRI Jenő  
1969 Két szivárvány koszorúzza az eget. 142 népdal Zentán és vidékén. Zenta; 

Zentai Füzetek 8/C. 
BURÁNY Béla—FÁBRI Jen ő—TRIPOLSZKY Géza 

1966 Száraz kútgém, üres válu. Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zentán és vi-
dékén. Zenta; Zentai Füzetek 8/B. 

BURÁNY Béla—FÁBRI Jenő—TRIPOLSZKY Géza—BODOR Géza 
1972 Rukkolnak a szép zentai legények. 99 katonadal Zentán és vidékén. Zenta; 

Zentai Füzetek 8/D. 
CSORBA Béla 

1980 Temerini hiedelemmondák. HK XII. 42-43;111-141. 

	

ÉGETŐ  Melinda 	 - 

1975 Az anyagi kultúra néprajzi kutatásának helyzete a jugoszláviai magyarságnál. 
Valóság XVIII. 6;41-44. 

FERENCZI Imre 
1974c Rózsa Sándor és társai. Jugoszláviai magyar néphagyományok. Somogyi-könyv-

tári Műhely XIII. 3;309-320. 
1979 Jugoszláviai magyar hiedelmek, népmondák a törökökr ől és a tatárokról. Nép-

rajz és Nyelvtudomány XXII—XXIII;181-224. . 

1982 Drávaszögi és szlavóniai népszokások. IN: Néprajzi tanulmányok Dankó Imre 
tiszteletére. Debrecen. 903-942. 

GUNDA Béla 
1979 Magyar népköltészeti kutatások Jugoszláviában. Alföld XXX. 3 48-51. 
1982 Hagyományos teherhordó eszközök és tartóedények a szerémségi magyarok-

nál. HK XIV. 51;201-235. 
GYURA Julianna 

1974 Boszorkánytörténetek. HITK VI. 19-20;173-185. 
HARKAI Imre 

1983 Temerin népi építészete. Újvidék; Forum. 

JUNG Károly 
1976 Gombos néphagyományai I. A, születéssel kapcsolatos népszokás- és hiede-

lemvilág. 1. rész. HK VIII. 28;11-35. 
1977 Gombos néphagyományai I. A születéssel kapcsolatos népszokás- és hiedelem-

világ. 2. rész. HK IX. 32;23-49. 
1978b Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Újvidék; Forum. 
1981 Doroszló hiedelemvilágához. Híd XLV;1204-1210. 
1982a A Guntram-monda új magyar nyelv ű  változata. Egy nemzetközi mondaszü-

zsé elterjedésének és egybevet ő  vizsgálatának kérdéséhez. Híd XLVI;1286- 
1301. - 

1982b Folklór adatok egy középkori pillérfő  értelmezéséhez. (A szemverés elhárítá-
sánek kérdéséhez.) Híd XLVI; 1257-1071. 

340 



1982c A hajnali mosdatás kérdéséhez. Adatok egy lakodalmi rítus betiltásához és 
összehasonlító vizsgálatához. Híd XLVI;486-504. 

1982d Haláljóslás és a halál előjelei a jugoszláviai magyarság hagyományvilágában. 
Előmunkálatok a magyarság néprajzához 10;224-232. 

1983 A kétkarácsonyi cérna. Adatok a boszorkány felismeréséhez és elhárításának 
kérdéséhez a magyar—délszláv egybevet ő  vizsgálat tükrében. Létünk XIII; 
598-608. 

JUNG Károly szerk. 
1978 Gombos (Bogojevo). írások egy nyugat-bácskai falu jelenér ől és múltjáról. Gom-

bos; Arany János Művelődési Egyesület. 
KALAPIS Zoltán 

1980. Balladaénekesek, mesemondók, vásárosok. Újvidék; Forum. 
KÁLMÁNY Lajos 

1976 Pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Kálmány Lajos gyűjtése. Újvidék; 
Forum. 

KATONA Imre 
1972 Sárkányölő  ikertestvérek. Kopácsi' népmesék. Újvidék; Forum. 
1973 Észak-bánáti betyárballadák. HITK V. 15;15-42. 
1974b Magyar folklórkutatás ' Jugoszláviában. Forrás VI. 11;44-47. 
1975. 	 Társadalmi jellegű  vajdasági népdalok. (Szerelmi, panasz- és gúnydalok, mezei 

és munkásdalok.) HITK VII. 23-24;7-40. 
1981 Lábánál holdvilág, fejénél napsugár. A szálláskeres ő  istenségek egy kései em-

léke Baranyában. HK XIII. 46-47;149-152. 
1983 Magyar néprajzi kutatások Jugoszláviában. Forrás XV. 10;75-89. 

KATONA Imre—LÁBADI Károly 
1979a A drávaszögi magyar népballadák szociológiájához. Kísérlet a szociológiai 

módszer balladakutatásban való alkalmazására. Híd XLIII;1363-1372. 
1979b Császár tömlöcéb ől szabadult úrfiak. Szilágyi és Hajmási. Híd XLIII; 90- 

105. 
1980 Erdők, mez ők, vadligetek. Drávaszögi magyar népballadák. Újvidék—Eszék; 

Forum. 
KATONA Imre—PATAKY András 

1971 Kopácsi népballadák., HITK III. 7;102-131. 
-KATONA Imre—TRIPOLSZKY Géza 

1971 Három magyar népballada vajdasági változata. (K őmíves Kelemen; Fia-ra-
bolta anya, Farkas Julcsa.) HITK III. 7;17-38. 

KATONA Pál - 
1963 Jugoszlávia népeire és nemzetiségeire valamint Magyarország határmenti 

vármegyéire vonatkozó néprajzi írásoknak mutatója. (Kézirat) 
KIRÁLY Ernő 	 • 

1961 ' Vajdasági magyar népdalok. Novi Sad. 
1962 Magyar népdalok. Novi Sad. 
1966 , 53 magyar népdal. Novi Sad. 
1969 Vajdasági. magyar munkásmozgalmi dalok nyomában. HITK I. 1;153-204. 

KISS Lajos 
1972 Köszöntők a jugoszláviai magyar' népzenében. HITK IV. 11-12;43-84. 
1974 Horgosi népdalok. Zenta; Zentai Füzetek 8/F. 

. 	1982 Gombos és Doroszló népzenéje :  A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára- 1. Újvi- 
dék; Hungarológiai Intézet. 

KÓNYA Sándor 
1976 Katonadalaink és az aktualizálás. HK VIII. 28; 59-106. 
1977 Szöveg és dallam kapcsolata népdalainkban. A dallamvariánsok keletkezése. 

HK IX. 32;51-78. 
KÓSA László 

1972b Zenta bácskai nezőváros néprajzi képe. Létünk II. 3-4;139-151. 
KOVÁCS Endre 

1982 Doroszló hiedelemvilága. Újvidék; Forum. 
- KOVÁCS Ilona—MATIJEVICS Lajos 

1975 Gombosi -népballadák. Újvidék; Hungarológiai Intézet. 

341 



LÁBADI Károly 
1982 Hold letette, Nap felkapta. Drávaszögi találósok. Eszék; Magyar Képes Újság 
1983 Dohányosok. A telecskai dohánytermesztés és szókincse. 'Telecska. 

MAGYAR László 
1981a Rózsa Sándor a ludasi határban. A szabadkai levéltár okmányai a betyárve-

zérnek és társainak tetteir ől. Magyar Szó, június 18. 16. 
1981b Egy régi bácskai pohárköszönt ő . Magyar Szó, július 11. 14. 

MATIJEVICS . Lajos 
1969 A kishegyesi kiszámolók. Tanulmányok I. Újvidék. 187-222. 
1970 Égig érő  mesefa. Tanulmányok 2. Újvidék. 73-94. 
1971 Ludasi népballadák. Tanulmányok 3. Ujvidék. 229-249. 
1973a Egy mondókamese tanulságai. Tanulmányok 6. Újvidék. 97-118. 
1973b Vajdasági sirató-paródia szövegek. HITK V. 15;107-120. 
1974 Angyal Bandi a telecskai szájhagyományban. Tanulmányok 7. Újvidék. 53-78. 
1976a Egy ráolvasás a Bácskából. HK VIII. 28;37-41. 
1976b Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai magyar népi mondókák. Újvidék; Forum. 
1981 Egy jellegzetes nyelvi betét a Halálra táncoltatott lány balladában. HK XIII. 

46-47;129-148. 	_ 

1982 Jegyzetek Tóth Ferenc levele kapcsán. Híd XLVI;1156-1160. 
MATIJEVICS Lajos-VESELINOVIĆ  ŠULC Magdolna 

1980 Mátyás király alakja egy mai bácskai mesemondó mondáiban. HK XII. 45; 
77-89. 

MATUSKA Márton 	 • 
1973 A szabadságharc történetét versökre szödte id. Csáki Ferentz debelátsi lakos. 

Magyar Szó, november 11. 11. 	_ 
MOLNÁR G. Károly 

1949 .  Szerencsés Ferkó. Bácskai népmese. (Zenta). Híd XIII;262-271. 
NÉMETH István 

1982 Betemetett történelem. [A gabonásvermekr ől]. Magyar Szó, május 16. 13. 
PAPP György 

1975 A betlehemes játék hagyománya Észak-Vajdaságban. Tanulmányok 8. Újvidék. 
93-122. 

PATAKY András 
1963 A kopácsiak hiedelme a „vezérhal"-ról.- Ethnographia LXXIV;500-501. 
1964 Kopácsi népmesék. A Janus Pannonius Múzeum Evkönyve. Pécs. 205-221. 
1974 A kopácsi vejsze. Üzenet IV; 828-841. 

PENAVIN Olga 
1951a Kórógyi lakodalom. Híd XV;445-454. 
1951b Szlavóniai magyar népballadák. Híd XV; 714-724. 
1971a Két bánáti székelytelep balladái. Tanulmányok 3. Újvidék. 263-303. 
1971b Jugoszláviai magyar népmesék. UMNGY XVI. Budapest; Akadémiai. 
1972 Székelykeve (Skorenovac) népének hitvilága. HITK IV. 11-12;121-146. 
1973a A népi tudás, a népi hagyományok gy űjtése a felszabadulás után a jugoszláviai 

magyarság körében. Létünk III. 6;61-74. 
1973b „Lakodalom aggodalom" .. (Lakodalmi szokások a szlavóniai magyaroknál 

régen és most). HITK V. 15;71-86. 
1973c Szlavóniai hétköznapok. Újvidék; Forum. 
1974a Vízvetés, ólomöntés, fej-elfújás. Magyar Szó, december 31. 28. 
1974b Betegség, halál, temetés Szlavóniában. HITK VI. 19-20;139---151. 
1975a Bácstopolya balladái, balladás történetei, . balladás dalai. HITK VII. 23-24; 

79-95. 
1975b Népi gyógyászat Kórógyon. HITK VII. 23-24;99-118. 
1976a A régi népi étkezésről Jugoszlávia magyar lakosságánál. Üzenet VI ;95-104. 
1976b A népi tudás, a népi hagyományok gy űjtése a felszabdulás után a jugoszláviai 

magyarság körében. Memzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia, Bé- 
késcsaba 1975. Békéscsaba. 326-340. 

1976c Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, balladás dalok. Újvidék; 
Hungarológiai Intézét. 

1977 Halotti búcsúztatók, imák, koldusénekek, gyógyító ráolvasások. HK IX. 32; 
-5-22. 

342 



1978 A betyárvilág emlékezete vidékünkön. HK X. 35;47-63. 
1979 Szlavóniai magyarok. Üzenet IX; 671-673. 
1980 A realisztikus folklór egy terméke, Dora Emil verses beszámolója katonás-

kodásáról. HK XII. 45;37-75. 	, 
1981a Népi meteorológiai és gazdaregulák a jugoszláviai magyar fölklórban. HK 

XIII. 49;477-497. 
1981b A -  nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon). Újvidék; Forum. 
1981c A 170 éves török megszállás nyomai a jugoszláviai magyar népmesékben. Üze-

net XI; 587-593. 
1984 jugoszláviai magyar népmesék II. UMNGY XVI. Budapest; Akadémiai, 

Ujvidék; Forum. 
PÉNOVÁTZ- Antal 

1975a A pacséri földm űvelés és állattartás szótára. Újvidék; Hungarológiai Intézet. 
1975b Jaj, de széles, jaj, de hosszú ez az út. Pacséron gy űjtött balladák, balladás tör-

ténetek. Üzenet V; 856-865. 
1976 Hiedelemvilágunk pogánykori emlékei. Adalék a szemverés ráolvasásos gyó-

gyításához. HK VIII. 28;43-47. 
1979 Vajdasági magyar néprajzi kalauz. Újvidék; Forum. 

REFFLE Gyöngyi 
1980a A kávéjóslás tudománya. Magyar Szó, augusztus 30. 11. 
1980b A kávéjóslás szemiotikája. Tanulmányok 12-13. Újvidék. 105-113. 

SCHRAM Ferenc 
1974 Reformkori népszokások a Vajdaságból. HITK VI. 19-20;247-255. 

SINKOVITS Ferenc 
. 	1974 Csantavéri falusi lakodalom a kurjantók tükrében. HITK VI. 19-20;83-138. 
SULHÓF József 

1950 Magyar népdal, magyar nóta. Híd XIV; 512-519. 
1952 Díszek, dalok, táncok. In: Magyar ünnepi játékok, Palics, 1952. Noviszád. 

69-93. 
SZÉKELY Mária 

1975 A Kálmány Lajos nyomán gy űjtött észak-bánáti balladák dallamvilága. HITK 
VII. 23-24;51----77. 

1981 Föld, föld... Gyűjtés a Dunatáj magyarságának szellemi néprajzi hagyományai-
ból. Apatin; Apatini Irodalmi Kör. 

TÓTH Ferenc 
1972 A nap, a hold és a csillagok népdalaikban. HITK IV. 11-12;85-117. 
1973 A halálra táncoltatott lány ballada továbbélése Észak-Bánátban. HITK V. 

15;43-57. 
1974 Vígballadák és románcok Észak-bánátban. HITK VI. 19--20;189-227. 
1975b Kálmány Lajos nyomában. Az észak-bánáti népballadák élete. Újvidék; Hun-

garológiai Intézet. 
1980 A Petőfi-brigád dalai. HK XII. 42-43;65-87. 
1981a A jugoszláviai magyar folklórkutatás eredményei és feladatai. A II. békéscsa-

bai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia el őadásai II. Budapest—
Békéscsaba. 507-514. 

1981b Topolya és környéke népballadái. Újvidék; Forum. 
TÓTH István 

1980 A kordát viselők vallási mozgalma. [Szent Miska]. Magyar Szó, december 6. 14. 
TÓTH László 

1953 Temerini népballadák és változatok. Híd XVII; 745-753. 

TŐKE István 
1970 Mosolygó Tisza mente. (Zentai, Zenta környéki élcek, népi anekdoták.) Híd 

XXXIV. 1 melléklet. 1-21. 
1972 Mosolygó Tiszamente.. (Zentai és Zenta környéki népi anekdoták.) Üzenet 

11; 684-693. 
1975 Nagygazdák és cselédeik a zentai népi anekdoták tükrében. Létünk V. 3-4; 

54-73. 
1983 Mosolygó Tisza mente. Zentai, Zenta környéki élcek, népi anekdoták. Újvidék; 

Forum. 

343 



TRIPOLSZKY Géza 
1975 A Tisza-vidék népélete Móra István írásai tükrében. HITK VII. 23-24; 

199-213. 
1976 Egy juhászcsalád dalai. HK VIII. 28;107-118. 
1982 A Tisza-vidéktanyái. Magyar Szó, május 8. 16, és május 15. 19. 

ÚJHELYI Tiborné 
1980 Szlavónia népzenéje. Veszprém; Eötvös Károly Megyei Könyvtár. 

UJVÁRY Zoltán 
1968 Népdalok és balladák egy al-dunai székely közösségb ől. Debrecen; Közlemé-

nyek a debreceni KLTE Néprajzi Intézetéb ől 21. 
1975 A farsang temetése a hertelendyfalvai székelyeknél. Hajdú-Bihar Megyei Mú-

zeumok Közleményei XXV; 60-65. 
VIRAG Gábor 

1973 Kishegyesi találós kérdések. HITK V. 15;133-160. 
VOIGT Vilmos • 

1975 Kishegyesi fonorejtvények. (Értelmetlen szövegek értelmezése.) HITK VII. 
23-24;169-187. 

1983 Magyar folklórkiadványok a szomszédos országokban. Valóság XXVI. 9;103-
107. 

ZABOSNÉ GELETA Piroska 
1983 Így zajlott az életem. Újvidék; Forum. 

Összeállította JUNG Károly 

344 



NÉVMUTATÓ 

Bene Örzse 200, 213 
Bennisch Arthur 36 
Bera Andrásné 309 
Berkes Eszter 36 2  
Berkes Vendelné Varga • Etel 290 
Berze Nagy János 217, 268 3, 2693, 

2703, 271, 2732, 275 
Besenyő  Sándor 37 
Bezdány Erzsébet 60, 80, 88, 90, 98 
Bicskei Mihályné Balázs Ida 290 
Biró Etel 122 
Bod Péter 53, 59 
Bodgál Ferenc 75 
Bodor Antal 32 
Bodor Péterné Kalmár Teréz 290 
Bodroghy Szabolcs 23 
Bogárdi József 24 
Bogyó Boris 240 2  
Bolgár Ágnes 311 
Bóna Júlia 11, 12, 13, 14, 27, 30 2, 31, 

36 2, 40, 79, 81, 85, 87, 89, 96, 178, 
244, 245 3, 2462, 247, 248, 251, 252, 
254, 303, 3323, 3342, 335 

Borbély Mihály 32, 33 2, 47 
Bori Imre 21 5, 242, 28, 33, 41, 48, 50, 

742, 332, 333 2  
Bornemisza Péter 91, 311 
Borovszky Samu 28, 30, 32, 33 2, 38 
Borza Lajosné Börcsök Julianna 305 
Bosnyák Sándor 217, 235, 303, 334 
Botka József 34; 79, 94 
Botka Tivadar 34 
Bőhm Lénárt 32' 
„Brekusz" Gábor 20 
Brezsán Gyula 13 
Bródy Mihály 26 
Buchmanrí Károly 32 
Buda Béla 266 
Buják Ágota 145 
Burány Béla 30, 31 4, 33, 48 3, 79, ,86, 

87, 93," 96, 100 
Burány Imréné Körmöczi Olga 267 
Burány Lajosné Kaszás Klára 290 
Burány Nándor 27 
Buró Istvánné Kiss Erzsébet 281 
Bűn Péter 201, 213 

Abafi-Aigner Lajos 22 
Ágoston János 280, 305 
Ágoston Jánosné 305, 308 
Ágoston Sándor 36, 37 
Alexics György 33 
Andjelić , Magdolna 392, 64 
Andruskó Klára . 203, 211, 213 
Antal Peti János 189 
Appel Ede 28 
Aranyszájú" Szent János 164 

Babka Ruzsa 149 
Bajúsz Józsefné Polyák Piroska 27 
Balassa József 34, 35 
Bali Rozália 213 
Bálint Sándor 29, 32, 43,. 56 2, 60, .76 3, 

793 ,;  85, 151, 153 8, 163 5, 1642, 175, 
2565, 2577, 263 3, 2646  

Balog Erzsébet 19 
Balog István 28 
Balogh Gyula, 38 
Banka Lajosné Vrábél Mária 285, 305 
Banka Mihályné Hecskó Erzsébet 290 
Banó István 18, 19, 27, 30 
Bánszky Mária 158, 168 
Bányai János 27 
Baranyai Júlia 38 
Bárány Ágost 32 
Bárány Ágoston 21 
Bárczi Géza 320 
Barry, Michael 325 
Baronyi János 278, 279 
Barsi Gáborné Csabai Erzsébet 267 
Barsi Mártonné Huszka Rozália 108 
Bartha Dénes 94 
Bartha Katalin 35 3  
Bartók Béla 23 2, 302, 35, 82, 95 
Bartucz Lajos 175, 265 
Batta Péter 23 3,262  
Bátori Mihályné Kocsis Erzsébet 305 
Báchtold-Stáubíi, Hanns .165, 167, 175 
Beck Zoltán 153 2, 175 
Békássy Zoltán 24 
Beke Ödön 38, 154, 175 
Békés István 263, 265 
Bellosits Bálint 22, 302, 592, 60 
Bencze Istvánné Borka Mária '278, 279 

345" 



Cé Erzsébet 66 
Cérnáné Becskei Erzsébet 289, 290 
„Cibak" Franci 20 
Cotthmann Antal 28 
Cöndör Józsefné .239. 
Czövek Jánosné Borbély Juliánna 280 

Csabi Mihály 18 
Csáky S. Piroska 30 
Csávosi -  Sándor26 
Cseh István 177, 189, 334 
Cseszkó Nándorné Szemerédi Rozália 290 
Csetri Károly 28 
Csíkos Dudi 124 
Csipak Mihályné Kéri Julianna 305, 312 
Csöke József 108 
Csuka János 26 
Csulák M. 75 
Csuzdi Viktor 24 
Csűrös István 37 

Dankó Imre 166 2, 175 
Dankó Pista 17 
Dávid András 39 2  
Deák Gyuri 48 
Deák Jánosné 267 
Deák József 277 
Debeljak, Margarita 13, 27, 30 
Debreczeni Ember Pál 34, 37 
Dégh Linda 33, 217 2  
Degrel István 13 
Delorko, Olinko 39 
Deneke, Bernwald 164, 165 2, 175 
Dezső  Illés 1802, 182, 184, 185, 189 
Dezső  Illésné 184, 189 
Dezső  Mihály 278 
Diószegi Vilmos 92, 276 3, 279, 281 2, 

283, 2852, 2862, 2875, 2882, 303 
Donáth György 24 2  
Dózsa György 28 
Dömötör Pál 39 
Dömötör Sándor 39, 76 3  
Dömötör Tekla 53, 58 2, 61, 632, 753, 

762, 78, 794, 166, 333 
Dudás Gyula . 22, 28, 30 
Dudás Ödön 22 
Dudás Tibor 37 
Dugonics András 55 2  

Égető  Melinda 333 
Ember Zsigmond 25 
Engi Tüdő  Vince 264, 265 
Eperjessy Ernő  622, 63 
Erdey-Grúz Tibor 74 
Erdélyi János 21, 22, 42, 43, 61 
Erdélyi Zsuzsanna 2563, 2575, 264, 265, 

303 
Érdujhelyi Menyhért 22 

Fábián Zoltán 38 
Fábri Fenő  30, 31 2, 33 
Farkas János 281, 287 
Fedics Mihály 41, 217 
Fehér Bálint 61 
Fényes Elek 75 3  
Ferencz Éva 189 s 
Ferenczi Imre 92 2, 287, 319, 330, 334, 

335 
Filipović, Milenko S. 39, 161 2, 1622, 

165 2, 166, 175 
Fodor András 290 
Fodor János 267 
Fodor Katalin 303 
Fónagy Iván 320, 321 
Forgács Örzse 148 
Franki István 30 
Frídrik Tamás 28 
Fridrikné Koleszár Franci 148 

Gáborján Alice 362  
Gáray Ákos 23, 35 4, 177 
Gárdonyi Géza 152, 175 
Gergely Boriska 25 
Gönczi Ferenc 75 2  
Gönyey Sándor 38 3  
Gránic Juh 125 
Greszné Czimmer Anna 11, 12, 27, 

150, 243, 3302, 3343  
Grünn, H. 74 
Grynaeus Tamás 264, 265 
Gubás Jenő  18 
Gubitza Kálmán 22, 30 
Gulyás Gizella 17 
Gunda Béla 35, 59, 74, 77, 287 2, 288, 

333 2  
Guzsvány Örzse 150 

Gyenes Sándor 25 
Gyetvai Józsefné Velez Matild 244, 267, 

290 	- 
Gyetvai Márton 244 
Gyetvai Simonné Mura Erzsébet 267, 

290 
Gyimesi Sándor 32 
Gyömrei Péter 267 
Györffy • György 28, 32, 34 
Györffy István 15, 29 
Gyura Erzsébet 267, 290 
Gyura Ferenc 244 
Gyura Ferencné Sándor Julianna 244, 

267 	- 
Gyura Julianna 255, 266 2, 267, 268, 

271, 272, 2742, 275, 303 2, 330, 3343  

Hadzsics Antal 622  
Hajdu Rozi 240 
Hajnal (Holzmann) Ignác 22 
Haller Jenő   39 

31 2, 

346 



Han, Verana 39 
Hanika, J. 75 
Haraszti Gyula 33 
Héredváry Lőrinc 76 
Hegedűs László 31 
Hegedűs Loránt 36, 37 
Herceg János 11, 13, 27 
Herman Ottó 22 3  
Hoblik Márton 34, 423, 43 
Hodány Katalin 239 
Hofer Tamás 167 
Hoffmann-Krayer, E. 165, 167, 175 
Holló Domokos 287, 288 
Hoppál Mihály 2643, 265, 303 
Horti Pista 119 
Horvát Margit 316 
Horváth Panni 112 
Horváth Péterné Kadvány Matild 267, 

290 
Höfer, Josef 164, 175 
Huszák Ferencné Túri Katalin 244 
Huszka Misa 116 

Igrizsán Sándor 282 
Igrizsán Sándorné Kiss Mária 282, 305 
Illés Pikó Pál 178, 189 
Illés Sándor 24 2  
Ilijin, Milica 13, 27, 30 
Inczefi Géza 258 3, 265 
Ipolyi Arnold 222  
Iványi István 22, 28 2  

Jahoda, Gustav 266 
Jankulov, Borislav 32 
Juhász Á. Ádám 73, 74 
Juhász Erzsébet 211, 213 
Juhász Kálmán 32 
Juhász Pali 142 
Julina Pálné 146, 147 
Jung Károly 41, 49 2, 151 3, 154, 159, 

161, 167, 168, 169, 170, 171; 172, 
173, 174, 175, 258, 264 2, 265, 331 2 , 
334, 335 7, 336 

Kalapis Zoltán 48 2  
Kálmány Lajos 22 4, 324, 33 5, 41, 422, 

43 2, 44, 452, 47, 49, 62 3, 784, 79, 
81 6, 82, 83, 84, _85 2, 86, 88 2, 892, 
90, 92, 93 2, 945, 95, 962, 972, 98, 
100, 101, 102, 104, 1525, 153 2, 1552  
1562, 159, 1603, 161 2, 165 2, .175; 
176, 276, .281, -285, 287 2, 288, 303, 
3042, 308, 311, 313, 316 3, 3173, 318, 
319 

Kanász Franci 195, 198, 213 
Kántor Péter 284, 305 
Karácsonyi Antal 21 
Kardos László 39 

Karl János 37 
Kártyás Jánosné Fehér Katalin 65, 66 2  
Katona Imre 22, 31, 38 3, 472, 55, 56, 

602, 61, 78, 79, 88, 90, 942, 95, 98 2, 
99, 100, 103 2, 104, 281 2, 287, 2882, 
333 7  

Katona József 91 
Katona Lajos 75, 76 2  
Katona Pál 13, 40, 336 
Kecskés Etel 213 
Kecskés Ilka 195, 209, 210, 213 
Kek Zsigmond 24, 25 
Kelemen István . 108, 113 
Kelemen István (2) 184 
Kelemen - Istvánné Virág Etel 108 
Kelemen József 321 2, 322, 323, 326 
Kelemen Tóni 118 
Kende Ferenc 23 
Kerényi György 59, 76, 82 
Kerepesi Jánosné Bóbán Etelka 280, 305 
Keresztelő  Szent János 59 
Kicsi Sándor 37 
Kincses Béla 108 
Kincses János 108, 123 
Kincses Jánosné Burucki Katalin 108 
Király Ernő  27, 31, 33, 36, 572  
Kiss Áron 22 2  
Kiss Flórián 25 3  
Kiss János 26 
Kisš Juliska 147, 148 2  
Kiss Lajos (népzenekutató) 26 6, 30, 31, 

354, 472, 48, 100, 217, 335 
Kiss Lajos (néprajzkutató) 152, 153 5, 

155, 175, 334 
Kiss Zoltán 37 
Knézy Judit 154 2  
Kodály Zoltán 23, 26, 82, 94 
Kodolányi János, ifj. 287, 288 
Kogutowicz Károly 38 
Kókai Károly 24 2  
Kolozsy Tibor 24 
Kós Károly 23 2  
Kósa János 284 
Kósa László 22, 40, 177, 304,` 332, 335 2  
Kossa . János 25 
Kosztolányi Dezs ő  45, 46 
Kovács Ágnes 22 2, 217 2  
Kovács György 25 
Kovács Ilona 48 2, 335 
Kovács Júlia 33 2  
Kovács László, K. 154 2, 161 4, 162, 175 
Kovács Sztrikó Zoltán 11, 12 2  
Kovaček, Božidar 39 
Körmöci Erzsébet 31, 151, 155, 175, 

213, 2474, 248 3, 250, 251, 273 3, 274, 
3342  

Kretzenbacher, Leopold 75 2  
Kuglai Istvánné Vas Mária 290 
Kunt Érnő  159, 175 
Kuret, Niko 75 4, 76 

347 



Lambrecht Kálmán 22 
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