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ELŐSZÓ 

„Mindmáig az a hiedelem élt közvélerrményünkben; hogy a jugoszláviai 
magyarságnak nem volt, tehát ma sincs említésre méltó népköltészete, mint 
van aá erdélyi és moldvai székelységnek, a Zobor vidéknek (Nyitra környéke ) 
vagy Magyarország egyes néprajzilag zártabb területeinek. A népiesség 
divatjának felszíne alatt lappangó népm űvészetünkről éppen azért nagyon 
kevés szó esett szinte mindmáig .. — mondja Bóri Imre Idő, idő, tavaszidő  
című  könyvének bevezetőjében (Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1971. 3. old.) 

Éppen ezért vidékünkön a néprajzkutatónak, á folkloristának nagyon 
sok a tennivalója. Egyfel ől azért, hogy megdönthesse ezt a régi felfogást 
és nézetet, másfel ől pedig annak tudatában, hogy a Jugoszláviában él ő  népek 
és nemzetek kultúrájában egyre inkább megmutatkozik- az igény a néprajzi 
pincsek feltárására, begy ű jtésére, feldolgozására és közkinccsé tételére. Régebbi 
tanulmányok, cikkek, meg nem jelentetett kéziratokra vonatkozó jegyzékek 
igazolják, mennyi népi öröksége van a Vajdaság Szocialista Autonóm, Tartó-
mányban, a Horvát Szocialista Köztársaságban és a Szlovén Szocialista 
Köztársaságban él ő  magyaroknak. Bácska, Bánát, Szerémség, Barányá, 
Szlavónia és Muravidék népe azonban nemcsak saját szokásainak, hagyo-
mányéinak, hiedelmeinek és népköltészeti alkotásainak az őrzője, hanem 
éltetője a környező  népek kultúrájából átvett .motívumoknak és variánsoknak 
is, olykor pedig maga is átadott a sajátjából néhány szokást, hiedelmet vagy 
motívumot a szomszédos népeknek. 

A népnyelv kutatója és szakért ője,' dr. Penavin Olga mindezek figye 
lenibe vételével indul el valamennyi gy űjtőútjára, s a nyelvatlasz kérd ő-
íveinek kitöltése közben, a magyarnyelvjárások jugoszláviai jellegzetességeinek 
kutatása közepette éberen és odaadóan jegyzi a néprajzi adatokat is, írja 
le vagy mondatja adatközlő ivel a mikrofonba az értékes szövegeket, melyeknek 
néprajzi vonatkozásai felbecsülhetetlen értékek valamennyiünk számára. 
Tanulmányai, kötetei, monográfiái sok ismeretlen anyaggal gazdagítják 
eddigi ismereteinket, népköltészeti szövegei pedig folklór irodalmunk becses 
darabjai. Meglátásai arról tanúskodnak, hogy szinte minden néprajzi és 
folklorisztikai újdonságra azonnal felfigyel és igyekszik a közösségnek továbbí-
tani, vagyis nem csupán szemlél és olvas, hanem szemléltet és olvastat is, 
hogy ily módon szerettesse meg a népi kultúrát. 

Válogatásunk csupán része annak a hataln5as opusnak, amelyet dr. 
Penavin Olga eddig alkotott. Nem szívesen mondunk le egyetlen cikkér ől, 
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egyetlen észrevételér ől .sem, mégis sok olyan érték nem kerülhetett be ebbe 
a kötetbe, amely pedig nélkülözhetetlen a tudománynak, a kutatóknak, vi-
dékünk folkloristáinak. Amikor egybegy űjtöttük, illetve összeválogattuk az 
itt olvasható anyagot, terjedelmi okok miatt nem törekedhettünk teljességre, 
hanem azt igyekeztünk szem el őtt tartani, melyik adalék jelent fontos lépést 
néprajzunk és népköltészeti kutatásunk fejl ődésében, melyik lehet hasznos 
és megkerülhetetlen a további kutatások számára. 

Hisszük, hogy e gyűjtemény még jobban megvilágítja a szerz ő  folklo- 
risztikai munkásságát, s gazdagítja egész kultúránkat is. 

Dr. Matijevics Lajos 
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1. Néprajz az iskolában 
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I. 

HAGYOMÁNYOK 
ÉBRESZTÉSE 



EGY NÉPRAJZI VETÉLKEDŐ  .KÖSZÖNTÉSE 

„A dolgozó nép igazi története ismeretlen 
. marad á népköltészet ismerete - nélkül". 

(Gorkij ) 

Kedves közönség, kedves diáktársaim! 

Nem akármilyen cél hozott össze bennünket.e napon Topolya városában. 
Egy szép és hasznosnak mutatkozó elgondolás els ő  megvalósulásáról, si-
kereiről, esetleges hibáiról kell számot adnunk. 

Mikor az újvidéki Hungarológiai Intézet védnöksége alatt és támoga-
tásával, a topolyai Gimnázium Aurora Önképz őköre, a Szakmunkásképz ő  
Iskola, a Mezőgazdasági Technikum irodalmi szakcsoportjai, az Ifjúsági 
Szövetség valamint a topolyai Közművelődési Közösség szervezésében 
kiírták a középiskolások néprajzi vetélked őjét, nemes és szép feladat vállalá-
sára akarták serkenteni ifjúságunkat; arra,' hogy tevékeny, önálló kutatás 
során megismerkedjék a nép anyagi és szellemi kincseivel, s ismerkedés 
közben felfigyeljen szépségeire, értékére és tanulja azt megbecsülni. 

Gyűjtés közben döbben rá ugyanis az ember, milyen sók dolgot ter-
mészetesnek tartott azel őtt, de most, amikor gyűjti, megtanulja más szemmel 
nézni, értékelni ezeket a szellemi és tárgyi megnyilatkozásokat. Gy űjtés . 

közben döbben rá, hogy ez vagy az a motívum pl. a mesében vagy a folklór 
zenében más népekével közös, különösen azon népek . motívumkincseivel, 
amelyekkel évszázadok óta együtt élünk. Ez természetes is! Nem múlik el 
a közös élet nyomtalanul. S ez is, meg más ezernyi szál összeköt bennünket. 
így tanuljuk meg egymást, egymás értékeit is becsülni, értékelni; gondoljunk 
csak Bartók és Kodály munkásságára. így köt össze bennünket pl. a nép-
meséken, balladákon, népzenén keresztül megannyi eltéphetetlen szál Ke1et-
és Dél-Európa népeinek kultúrájával. 

Mikor elindították ezt a vetélked őt, nem a múltba fordulás vezette a 
szervezőket, hanem egyszer űen az a gondolat, melyet így lehetne megfogal-
mazni: „Ismerd meg magad!" Hisz egy népi, folklore termék elemzése 
során sok mindent megtanulhatunk a régmúlt világról, embereir ől. Egy-egy 
népmesében szinte természetes rétegez ődésként egymásra épül ő  történeti 
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rétegeket találhatunk a sámánvilágtól kezdve a renaissance novella-fordu-
.latig és a legújabbkori gépesített, mechanizált világig. Ásatásokat lehet 
végezni = képletesen a mesében is; így is sok minden felszínre kerül, éppen 
úgy, mint a Ludasi-tónál vagy Dombónál végzett régészeti kutatásokkal . ; . 

Önképzésre .is alkalmas tehát ,a: népi . hagyomány gy űjtése. 
A népi kultúra javait azonban mindig úgy kell vizsgálnunk, hogy jól 

láthassuk a nép igazi történetét, a társadalmi viszonyokat és az életkörül-
ményeket. 

Népi kultúránk megismerése kötelességünk, hisz a múlt id őálló 
értékeit Ma is felhasználhatjuk. Gondoljunk csak arra, hogy Homérosztól 
Goethéig, Petőkig és József Attiláig. mennyit kapták a népt ől a költők, írók, 
milyen hatalmas, gazdag indítást kapott a népit ől ' mind a nemzeti kultúra, 
mind az irodalom:  

A népi kultúra összegyűjtésének tervszer ű  és. szervezett módját láttam 
nemrég a Szovjetunió Észt Népköztársaságában és Finnországban, ahol 
ennek, áz ilyenfajta munkának nagy hagyománya és komoly becsülete van. 
'Ugyanakkor azt is láttam magam is részt vettem ilyen ünnepségen —, 
hogy a jó adatszolgáltatót, népi mesemondót, népi énekest mégbecsülik, 
kitüntetik, • szerény ünnepség keretében . megajándékozzák a társadalom 
képviselői. Finnországban az iskolások és a felnőttek a gyűjtést szívvel-lé-
lekkel, ingyen»  ellenszolgáltatás nélkül, táršadalmi munkában s nagy lelke-
sedéssel végzik. Óriási értékű  gyűjtemények futnak be a központba, Hel-
sinkibe, az ország mindén részéb ől š várják a további feldolgozást. Egy ilyen 
mozgalom nálunk is sok értéket hozhatna ' felszínre, amint azt jelen vetél- 
kedőnk is ' mutatja. 	• 

A önnek és mások is szerte a :világban jól tudják, hogy a gyűjtést minél 
előbb el :kell végezni, illetve már „tegnapelőtt" el kellett volna kezdeni, mert 
a gazdasági, társadalmi, művelődési viszonyok megváltozásával a népi 
kincsek eltűnnek. Természetes folyamatként! Nem siránkoznunk kell ezen, 
hanem ,gyűjtenünk és minél intenzívebben gyűjtenünk, mert az öregek 
sírba viszik magukkal pl. á sok szép mesét, balladát, népdalt. A középkorúak 
még úgy-ahogy ismerik a népszokásokat, a fiatalság már mindezt nevetségesnek 
tartja. 

A nagycsaládi életforma felbomlása a 'százádfordulón, a kis család élet-
formájának . átalakulása és ezzel a hagyományokba belenevel ődés is meg-
változott. Ma az iskolai nevelés mögé szorult a családi közösség nevel ő  
funkciója, s ezzel a viselkedési normák megváltozása jelent meg és a hagyo-
mány csak a nagyszülő  — unoka vonalon hat az iskoláskorig. A hagyományos 
falusi-paraszti tudásanyag csak ebben a korban, illetve eddig hatékony. 
A nemzedéki távolságot növeli a rádió, a televízió, az újság is. A feln ő tteknél 
egyre kevesebb idő  jut a rokonok, szomszédok felkeresésére. Ez azt jelenti, 
hogy a hagyományos tudásanyag. átvételének alkalma a minimálisra csökken. 
Ezért halljuk gyűjtés közben olyan sokszor : „Nem tudom én azt, nem érék 
én rá ilyesmivel foglalkozni !" 

Az elidegenedés a falun  is érz ődik, a kommunikációs alkalmak csökke-
nőben vannak, a disznótorok, fonók, fosztók, a hiedelemtörténétek, mesék, 
dalok továbbadásának alkalmat egyre kevesednek. 

Most, hogy olyan könnyen mozognak az emberek, vasút, autóbusz 
szállítja őket más vidékre, országokba, ugyanazokat az adásokat látják, 
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hallják televízióban, rádióban, egy érdekes folyamatn ők vagyunk szemtanui : 
a kultúrörökség egységesülési tendenciát mutat, kezdenek hasonlítani "egy-
másra a hiedelmek, dalok stb. Többek között ezért is jó lenne minél el őbb 
felgyűjteni a hagyományt, a tradicionális kultúrörökség elemeit a .tömeg-
komunikáció döntő  befolyása előtt. 

Fel kell hívnom á Íigyelmet rnég"arra a tényre is, hogy nem csak a paraszti 
kultúrát kell felgyűjteni, hanem a munkáskultúrát is. Nem csak a falu, 
hanem a város közösségi kultúrtermékeit is, mert csak így kapunk teljes 
és megbízható képet a nagy egészr ől. 

' Ugyanakkór sohasem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a más-
nyelvűek megnyilatkozásait se rekesszük ki a vizsgálatból, ha ugyanannak 
a makroközösségnek a tagjai. A közös élet, a közös szokásmodellek össze-
fűzik az együttél őket. 

Ha ezek után megvizsgáljuk a vetélked őre beérkezett pályaműveket, 
ókkor már elöljáróban megállapíthatjuk, annak ellenére, hogy nem készí-
tettük fel a gyűjtőket feladatuk végzésére, meg lehetünk elégedve az els ő  
próbálkozás eredményével. 

A pályaművekben szereplő  anyag a legkülönbözőbb értékű . A gyakor-
latlan, kezdő , kritérium nélkül dolgozó gyűjtő  megörült mindennek, amit 
adatszolgáltatójától hallott, s le is jegyezte. ,így kerülnek be a pályamunkákba 
füle-farka nélküli elbeszélések, . anekdóták, történetek, A mesék között sze-
repelnek mesegyűjteményekben olvasott mesék — némi módosítással, de 
vannak közöttük valóban értékes gyöngyszemek is. A gy űjtött mesék alapjá-
ban ismertek, néhány motívumban térnek csak el a a már ismert meseváztól, 
illetve a mesekatalógusban szerepl ő  változattól. De még igy is értékesek, 
mert a motívumok összefűzése egyik-másik mesél őnél mesteri módon történik. 

Kevés Mátyás-monda, eredetmonda, babonás történet, tréfás történet 
körül elő  a gyűjtemények tanúsága szerint. Jó részük nem is különösebb 
érték. 

A babonák még élnek falvainkban, csak" türelemre, tapintatra -és szívós-
ságra van szükség, hogy a gyűjtőnek feltárulkozzon az adatszolgáltató. Kezd ő , 
gyűjtőkről lévén szó, aránylag kevés, de jobbára rendezett babonát tárnak 
fel a dolgozatok. 

A szokások, szokásmodellek rögzítéséhez az kell, hogy a gy űjtő  maga 
is, legalább .nagyvonalakban, ismerje a felgyűjtendő  szokásokat, mert kü-
lönben -- mint a legtöbb dolgozat mutatja, -  csak a vázat kapjuk. 

A gyermekjátékok, csúfolók, szólások stb. gy űjtése is pontosságot, 
fegyelmet, előtanulmányokat követel a gy űjtőtő l. 

A népdalok, népballadák világa babonázta meg a legtöbb pályázót. 
Itt volt azonban a legtöbb melléfogás is: El őtanulmányok híján és bizonyos 
zenei képzettség nélkül a gy űjteményekbe a szép virágénekek, igazi népdalok 
közé becsúszott a magyarnóta,, a giccs, az operettsláger is.. Szelektálásra 
lett volna szükség. Itt látszik meg legszemléletesebben, hogy az adatszolgál-
tató izlése vitte, vezette a gy ű jtőt, nem pedig fordítva: A sok szalag, jobbnál-
jobb technikájú felvétel sok haszontalan giccset is tartalmaz. 

Most jegyzem meg, hogy gyűjtés közben sohasem lenne szabad meg-
elégedni egyetlen adatszolgáltató  kikérdezésével! 
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Ebből következik, hogy igen fontos az adatszolgáltató megválasztása. 
Sok szempontból kell megfelelni a jó adatszolgáltatónak. 

Fontos követelmény, hogy ismerjük a helyet, ahol gy űjteni szándé-
kozunk; ha nem ismerjük, legalább a szakirodalomban nézzünk utána, mit 
is várhatunk. A szakirodalómba egyébként is érdemes éš hasznos belela-
poznunk gyűjtés élőtt. Ha így járunk el, kevésbé vagyunk kitéve meglepe-
téseknek. 

A lejegyzés során pontosságra törekedjünk, a részletekre is térjünk ki, 
ne elégedjünk meg csak a vázzal. Ha már el őre némileg tájékozódtunk, erre 
nem is kerül sor, mert addig faggatjuk az alanyt, míg kikerekedik a szokás stb. 

A lejegyzés módjáról is szólnunk kell. Néhányan a népmesék, népi 
történetek rögzítésekor nagyjából az el őadó nyelvét, a népi nyelvet jegyezték 
le nagyon helyesen és természetesen több-kevesebb sikerrel. Minden-
esetre dicséretre méltó már maga e szándék is. 

A népdalok, balladaszövegek irodalmi nyelven kerültek feljegyzésre. 
Kottát csak egyetlen .dolgozatban találtunk. Érthet ő  is! Ehhez már komoly 
zenei előképzettségre van szükség. 

A hangszalagok mint mellékletek is szerepeltek, de mint pályázati 
főszövegek is. Több pályázónál megesett, hogy a szalag mellett nem volt 
szöveg. A csak szövegeket tartalmazó dolgozatokat nem vehettük figyelembe, 
mert a szöveg nem választható el a dallamtól. 

Sok dolgozatban nem tüntették fel a gy űjtés helyét; idejét, az adatközl ők 
adatait, nem végezték el a . rendszerezést; noha a pályázati feltételek ezt ki-
mondottan megkövetelték. 

Ha összegezni akarnánk a tanulságokat, akkor a következ őket állapít-
hatjuk meg: 

,1) a jövőben nem lehet a gy ű jtőket felkészítés nélkül, hogy úgy mondjam, 
„rászabadítani" az adatszolgáltatókra. Szerintem el őzetes jelentkezés után 
a gyűjtőket legalább egy egynapos szemináriumon fel kellene készíteni a 
gyűjtőmunkára. Vagy ha az nem lehetséges, akkor a gy űjtés diák-felelőseit 
kellene kioktatni, ők adnák át társaiknak a hallóttakat; 

2) jövőre talán csak egy témakörb ől kellene gyűjtetni; 
3). több időt kellene szentelni a munkára. 

(1975) 

Válasz az Iskolarádiónak 

1. A kórógyi (szlavóniai) balladákkal foglalkozó kötet megjelénese után 
és vele összefüggésben szeretnénk választ kapni néhány kérdésre a Rádióiskola 
kis hallgatói számára. 

Első  kérdésünk az lenne, hogy a népi alkotások, a mesék, balladák, mondák, 
dalok gyűjtésé lehetséges-e még? Ha még van lehet őség a gyűjtésre, gyűjtsünk-e 
csonka, hiányos, romlott szövegeket, vagy csak teljes érték űeket jegyezzünk le? 

A népi termékek, mesék, balladák, mondák, dalok gy űjtése napjainkban 
sürgető  feladat, mert az életkörülmények, az életmód a falun " is alaposan 
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megváltozott : a falu nincs többé elszigetelve sem gazdasági, sem művelődési 
szempontból. Gondoljunk csak a munkakörülmények megváltozására, a 
gépek segítségének igénybevételére vagy 'az utazások, a rádió, a televízió, 

_ a színházak vendégszereplésének hatására, ami azt eredményezi, hogy a 
népköltési termékek szülőhelyükön, ápolásuk, átadásuk helyén, a falun is 
már teljesebb, mozgalmasabb életet élnek, egyre csökken az alkalom és az 
idő  a régi szájhagyománnyal való élésre. 

Azért került egy Bartók-idézet a szlavóniai, kórógyi balladákról szóló ta-
nulmány bevezetőjének elejére, mert szerintem tökéletesen kifejezi a . gyű jtők — 
bármilyen gyűjtésről legyen is szó — fejlődésének útját. A kezdő  mindig valami 
érdekesre vadászik, olyasmit keres, amit még 'soha senki sem talált s ami 
egyedülvaló, „érdekes", „feltün ő". Időnek, a gyűjtő  érésétől függően : hosszabb-
rövidebb időnek kell eltelnie, míg rádöbben arra, hogy a legsemmitmondóbb-
nak tartott adat is rengeteg hírt közöl, csak meg kell tudni szólaltatni. Mikor 
már kellő  alázattal közeledünk a gy űjtéshez, mikor már levetkezünk minden 
előítéletet, nagyképűséget, tudálékosságot, éppen úgy, mint minden más 
munkában is, akkor döbbenünk rá, hogy mit hanyagoltunk el, mit engedtünk 
kihullni a magunk csinálta rostán. 

Mindent fel kell tehát gyűjtenünk, még a jól ismert, vagy annak vélt 
dolgokat is. A változatokat, ugyanazt az eseményt, történetet másképpen, 
esetleg .csak részleteiben másképpen elmondó variásokat is gy űjtenünk kell, 
hisz szinte minden előadó valamilyen módon beleviszi a saját egyéniségét is 
a még kötött szöveg ű  balladákba is. Ha csak egy személy leírását, egy cselek-
mény helyét, egy jelzőt változtat is meg az el őadónk, még akkor sem kell 
elvetnünk az ilyen szöveget. Hisz olyan sokat árul el ez is el őadójáról! Többek 
között azt, hogyan viszonyul a hallott, az olvasott, á másoktól kapott-szöveghez, 
hogyan változtat rajta és mit, hogyan kombinál máshol szerepl ő  motívumokat 
stb. Egy szóval, alkotásléíektani szempontól sem hagyható figyelmen kívül 
a változat. 

Kérdésünk: Van-annak-e még valahol romlatlan szövegek? 

Bizonyára vannak még romlatlan folklór-alkotások a vasúttól, autóbusztól 
távol eső, .istenháta megetti falvakban, tanyákon él ő  öregemberek ajkán, 
olyanoknál, akiket a kultúra messze elkerült. De másutt , is lehetnek 'még, csak 
gyűjtő  és idő  kell hozzá. 

Hol lehet még gy űjteni?. Vannak-e kimondott kedvenc gy űjtőhelyei? 
Vajdaság mely községeiben találunk még lejegyzésre való szövegeket? 

Vajdaság minden községében, településén lehet gyűjteni. Kimondottan 
kedvenc gyű jtőhelyeim nincsenek, bár mindenki tudja, szívügyem a szlavóniai 
magyarok népi alkotásainak, szellemi és tárgyi világának feljegyzése. Gy űjté-
seink során bizonyos terv szerint haladunk. Eddig sietve a félrees ő  helyeket, 
a régi örökséget legtovább meg őrző' telepeket kerestük fel, többek között 
a szlavóniai magyar szigeteket, a bánáti székelyeket, a muravidékieket, a 
bezdániakat, kupusziniakat stb., mert itt tapasztalható a legnagyobb ugrás 
a fejlődésben, itt a legnagyobb mérték ű  a változás, de a mélyben él még a 
régi. A bácskai falvak, esetükben egyenletesebb fejl ődésről lévén szó, később 
is sorra keríthet ők. 
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4., Hogyan történik a gy űjtés? 

Mint már mondottam, bizonyos terv szerint választjuk ki a gy űjtőponto-
kat. Mielőtt elindulnánk az illet ő  helységbe, megnézzük, van-e már róla 
valami a . szakirodalomban. Ha van, könnyebb a dolgunk, mert nagyjából 
tudjuk, mit várhatunk a gyű jtés • során._ Noha még ilyenkor is érhetik megle-
petések az embert. Olyan kiváló adatszolgáltatókra talál a gy ű jtő , hogy örömé- 
ben egész' nap és éjjel dolgozna, hogy semmit se szalasszon el. 

De ha nincs semmi adat, akkor . egyszer űen kiutázunk az illető  gyű jtő- 
pontra. Első  utunk az iskolába vezet — rendszerint már el őbb •jelei tjük ér-
kezesünket--, ott ugyanis felvilágosítást adhatnak a mesemondónak, énekesnek 
ismert személyekr ől. A tanulók ismereteit is felhasználjuk. Ezután elindulunk 
a faluba valamelyik ismerős gyerek vagy el őadó vezetésével, felkeressük az 
ajánlott személyt. Sokszor kiderül, hogy nem ő  az, akit keresünk. Ilyenkor ma 
.gunk segítünk magunkon, ha nincs több címünk.. • 

Ha valaki kint ül' a ház el őtt vagy többen. üldögélve beszélgetnek,' akkor 
oda ülünk melléjük és elbeszélgetünk velük mindenrő l. Beszélgetés közben 
eljutunk a minket érdekl ő  dologhoz is. Csak az els ő  megfelelő  személyt kell 
megtalálnunk, azután .már adnak bennünket kézr ől-kézre, s gyűlik az anyag 
a • jegyzetfüzetben, á magnetofonszalagon. 

Az elhelyezkedés nem okoz gondot, mert falun vendégszeret ők az, embe-
rek. Mivel azt nézzük, hogy az adatszolgáltatók közelében legyünk, lehet őleg • 
ott szállunk meg, hisz mindenütt van tiszta szoba. Este a házkörüli dolgukat 
elvégzett hážiaknál könnyebb gy ű jteni. Egy-egy ilyen gyűjtőúton sokszor igen 
szoros kapcsolat alakul ki a háziak és a vendég között. Egy szlavóniai gy ű jtő-, 
utamon • szerzett barátaimmal még ma is tartjuk a szoros kapcsolatot, s ez 
a barátság mára harmadik generációra ment át.• 

Kikt ől gyűjtenek?. Kik .az adatszolgáltatók? 
A balladamondás, .mint a mesélés is, korhoz és társadalmi osztályhoz 

kötött. Ez azt jelenti, nem a városi ember, hanem a várostól távol él ő  falusi, 
tanyai ember, az idősebb szegényebb földműves, a fuvaros, a kubikos és 
asszonya az aktív örž ője és ápolója a balladakincsnek, egyáltalában a népi 
alkotásoknak. 

Mikor kerül sor balladamondásra? 
Cšendes közös munkákon, mezei munkák idején, fonóban, kukorica- éš 

tollfosztáskor, Lakodalomban, unalmas, téli estéken, mikor több ember gy űlik 
össze, akkor kerül Sor balladamondásra. 

Mely balladák kedveltek? • 
Az idősebbek 'ismerik még, éneklik a régi stílusú balladákat (Molnár 

Anna), az újabb stílusúak közül kedveltek Fehér László és a XIX: századi 
ponyvanyomtatványok históriáit, olvasott történeteit, a különféle betyártör= 
téneteket és gyilkosságokét megörökít ő  balladák (Barna Péter, Rózsa Sándor, 
Farkas Julcsa stb.). 

Mondják-e vagy éneklik a balladákat? Kombinálják-e a verset prózai 
elmondással? 
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Általában mindig éneklik a balladákat, de a vojlovicai Kovács Juli néni 
több régebbi ballada el őadásakor a cselekmény egy részét prózában adta 
elő . Az ujabb balladákat ő  sem kombinálja prózával. A fiatalok, az iskolások 
már csak mondják a balladát, nem éneklik. 

9. Mit tanácsol á Rádióiskola hallgatóinak, gyűjtsenek -e még balladákat? 

Természetesen. De tanulják is meg; kár, nagy kár lenne, ha az öregekkel 
sírba szállnánák, elvesznének. 

(1976) 

i 
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2. Néprajzi őrjárat Dél-Bánáttól 
a Muravidékig 



DÉL-BÁNÁT 

Vojlovica 

A múlt évben a magyarországi Hidason- jártam a „csángó"' székelyek' 
között. Mikor megtudták, honnan jöttem, fátyolos hangon mondták: „Voj-
lovica, Hertelendyfalva! Mennyi sok jóismer ősünk, rokonunk van ott!" 
Hogyan?—kérdezi az avatatlan. Mi közük ezeknek a mi vojlovicai „székel-
kéink"-hez? Az, hogy ezek is meg azok is a bukovinai Istensegítts, Andrásfalva, 
Fogadjisten magyarjai, székelyei. Csak míg a vojlovicaiak a XIX. század 
utolsó évtizedeiben befejez ődő  nagy bácskai, bánáti telepíx ő  akció utolsó 
hullámaként szállták meg Pancsevó környékének árterületét az árvízt ő l 
sújtott Marienfeld németjeivel együtt, addig Hidas, Kakasd, Egyházaskazár 
és környékének népe 44 évvel kés őbb kerekedett fel Romániából és pár évi 
bácskai élet után jutott el 1944 őszén Pécs környékére. 

Az összetartozáš  érzése még nem halt ki bel őlük. A régi .bukovinai 
Ömböli, Erdős, Eszlátyi, Balóg, Farkas, Kovács, Jakab, Halas, Német család 
itt élő  és elszakadt tagjai még ma is számontartják egymást. 

Vojlovica „csángói" külön színt jelentenek Bánát sok nemzetiség ű  
szőttesében. 

Vojlovicán ma már egyre kevesebbet emlegetik a hajdani keserves „Mó-
duvai multat", azt az id őt, mikor Bukovinából kénytelenek `voltak Romániába 
menni munkára, hogy télire legyen betev ő  falatjuk. A szerencsétlenek közül 
sokan eltetvésedték, megbetegedtek, „elpusztulódtak", nem egyszer csak 
a fele tért meg az útra kelt seregnek az üresen hagyott vagy valamelyik útra 
képtelen, kisgyerekes asszony felügyeletére bízott házba. Nem is csoda! 
A munka, a fáradtság elcsigázta őket, sőt a „vatáv" ., az ispán is sokszor 
suhintott végig rajtuk szeges ostorával, ha pihenni próbáltak. A gyerekek is 
„mióta megüsmerték a világot, mindig dolog alatt .vótak". A híres Bujdosó 
énekben is ezt a keserves sorsot énekli meg az ismeretlen szerz ő : 

„Engem anyám étátkozott, 
.Mikor a világra hozott. 
Azt -az átkot mondtareám, 
Ország-világ. legyen hazám, 
Kövecs egye meg a lábam, 
S a jóisten meghallgatta, 
S most csak velem próbáltassa". 
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Életüket a sok szép bállada, dal mellett a sok szép szokás, viselet, ké-
zimunka, közös mulatság vidámította meg. 

Hajdan például a legény péntek estét. kivéve — mert akkor nem volt 
szokás — szívesen járt a guzsalyosba, vagy , ;erőst magosba ütte a laptát" a 
többi legénnyel az utcasarkon. A lányok addig vagy „lápintáztak" (hintáztak), 
esetleg „cserkabaláztak" (forgó). A guzsalyosba-járásnak három napig tartó 
lakodalom lett a vége. „Állt a muzsikaszó úgy, hogy még a lámpa is kialudt". 
Járták a toppantóst, az áncvájdrájt, a trompojkát, a visszás kalupot, a lassú 
csárdást. A szünetekben pedig ittak, „tisztelték egymást", énekeltek vígat, 
szomorút, ahogy jött. 

A sok közös játékból legkedvesebb volt húshagyatkor a farsangi vornyik 
tánc, végül a vornyik eltemetése, megsiratása. A betlehemezés csobány-jai 
sajátos agancsos öltözetükkel szintén régmúlt szokások megmaradt nyomait 
őrzik. 

Az asszonyok szabad idejükben a „párnafejecskéket", leped őket külön-
féle hímzésekkel díszítették. Ilyenkor készítették az ágy oldalára való színes 
gyapjú szőttes takarót, a kicsi virágos, ágas „festékest", a hímes kend őket, 
melyek a falra aggatott tányérok fölé kerültek. 

A viselet szép és érdekes. A n ői viselet darabjai: tevesz őrből készült 
szedett vagy rakott rokolya, kender vagy lenvászon ing, „derekbunda fekete 
bársony fődön színes himvel", karinca (kötény), fehér „istrimfli", veres 
magassarkú csizma, nyakba való tevesz őr kendő, hólyagos gyöngy a . nyakba, 
asszonyként csipkés, arany „canklis", fekete bársony f őkötő , erre „nagyrova". 
A férfi ruházat hazai sz őttes fehér harisnya, szedett ing, erre ,testállásosan" . 

készült lajbi. A lábat kapcába tekerték, erre húzták a maguk készítette 
bocskort, „a szijval pedig jól körültekerték a kapcát". 

Ma már megteszi a készen vett gyári ing, gyári cejg nadrág is otthonra. 
A nők is lemondtak a régi viseletr ől. 

Eltűnik minden régi, a fiatalok mindenről „csak hirrül hallhatnak" az 
öregektől. Ez a törvényszerű , így van ez jól. Vojlovicá jelenét, még inkább 
jövőjét már a szomszédos azbeszt gyár .szabja meg. 

(1970) 
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BÁCSKA 

Doroszlói vasárnap 

Vasárnap délel őtt, bágyadt őszi napsütésben állok a templom el őtt. 
Mozgalmas az út: Innen a távolból úgy tűnik, mintha sok színes virág kereke-
dett volna fel és menne .a gyalogúton, a „flaszter"-en a templom felé. Üde, 
szép, fiatal, „farosan felöltözött" lányok, asszonyok, menyecskék. Majd 
elrepülnek a tarka, virágos „divét" vagy „likát selem, bársonyvirágos" szok-
nyában, mely alól kivillognak a habfehér, slingelt szél ű ,, keményített „pént ők", 
alsószoknyák. Blúzuk vagy olyan, mint a szoknya, vagy sötetebb . színű , 
erre hímmzett, virágos vagy egyszín ű  pruszlik borul, keményített, fodros 
fehér vászon „smizli" a nyakban. Gyöngy emeli még a viselet és visel ő je 
szépségét. A fodros szélű , zsinórral díszített kötény engedelmesen simul 
a_ szoknyára. Vasárnap kimen őre a fehér vagy rózsaszín „kapcás", harisnyás 
lábra fehér vagy fekete szandál illetve „bakancs" (cip ő) került a posztó „ko-
mót cipő" helyett. A kötényhez bet űzve nagy, hímzett zsebkend őt hordanak. 
Rossz időben színes selyem rojtos kend őt kötnek a vállon át az ing tetejére. 
Fejükön ezüst szállal hímzett „konty", amire meghatározott alakban kötött 
kendő  kerül. 

A faluban pontosan számon tartják, melyik lánynak van legtöbb szoknyája, 
pruszlikja, slingelt alsószoknyája. 	 • 

Az öltözködés egy óra hosszat is eltart, s okvetlen segítségre van szükség. 
Részt vettem egy öltöztetésen, bizony, nem kevés id ő  telt el, míg az öltözte-
tő  megelégedetten engedte útjára a nagylányt! Természetesen mindent a 
falu íratlan törvénye szerint végzett, nehogy valaki is kifogásolhasson vala-
mit. 

Templomból kijövet egy kicsit elbeszélgetnek, majd sietnek haza a 
jó ebédre. 

A délután a játékok, beszélgetések ideje. A fiatal lányok, legények néha 
2-3 óra hosszat is játszanak kútbáes őcskét, de kedvelt még a csúzda, áptojás 
is. A csók-váltságdíj megadása =— az öregek szerint — félig-meddig már el-
ígérkezés. 

A napot az esti tánc fejezi be a kocsmában. Járnak még néhány régi 
táncot, például „padra Kati"-t és „csirajoznak" is még, de a modern táncok már 
vonzóbbak. Amíg a fiatalok iregnek-forognak, a kísér ők vagy a kíváncsiak 
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annyira megtöltik a terem oldalsó (  részét, hogy á táncolóknak alig marad 
hely. Ilyenkor szedik tele magukat a következ ő  hétre beszédtémával. 

A mellettem ülők nem a táncolókat figyelik árgús szemmel, hanem az 
- időjárásról beszélgetnek. Es őt jósolnak, hisz `„burútba ment le a nap". A másik 
néni szerint azért lesz es ő, mert „a kakasok szóltak", „A macska meg a kutya 
is rágta délután a füvet", vágja rá egy másik néni. 

Nem is tévedtek, mikor kijöttünk úgy éjfél tájban, ránk csöpögött 'az 
„iszterje", zuhogott az es ő . Kapkodta is mindenki a lábát. 

Elmúlt a „vesárnap", illik lefeküdni, itt kocogtat már az ablakon a „hétfe", 
kezdődik ismét a munka. 

(1963) 

A horgosi Kati néni 

Horgos, 1952: november. 

, 	Szomorú őszi eső  permetez már napok óta. Komor szürkeség ül' meg 
mindent, az eget, a földet, az embereket, akik földre szegett fejjel róják az 
utat, kerülgetik a pócsoly,ákat. Figyelmesen keresik az átjáróknál 'a híg pocso-
lyában • a nagy Lábnyomokat,. hogy aránylag kevésbé sárosan evickéljenek át 
a túlsó oldalra. 

Én is városi kényességgel válogatok a nyomokban az átjáróknál. De 
sokszor bele-beleválasztok s még lendülnöm is kell, hogy ne éppen a sár 
kellős közepébe huppanjak. 

Kísérőm, a-pirospozsgás, fürge, beszédes, kis mokány, subarás „Milán bá-
csi" vidáman „szeli" a sarat, oda se neki. Egy-egy elkeseredett kifakádásoYnra 
azzal vigasztal, ha Moravicán taposnám, a sarat, akkor már rég elvesztettem 
volna a cipőmet a vendégmarasztaló sárban. Csák legyek boldog éš hálás, 
hogy ebben a csúf időben Horgoson kerülöm a sarat, mert a horgosi sár 
előbb-utóbb mégis csak lepereg, könnyen megválik a cip őtől, nem olyan 
„ragaszkodó".  

Kati nénihez igyekszünk. A falu egyik szép id őt megért, nyolcvanon túl 
levő  öregasszonyához. Hozzá küldtek. Azt mondják, neki még vannak régi, 
fiatállánykori ruhái. Majd ő  Megmutatja, mit is hordtak régen a lányok meg 
asszonyok Horgoson. 

Az egyik szép tágas, fákkal szegett alföldies utcában meg is találjuk 
Kati néniék csínos, tiszta, szép nagy k őházát. (Valahogy Horgoson csak rendes, 
tiszta, gondozott házakat láttam!) 

A kapu kilirícsét lenyomva nagy, tágas udvar képe tárul elénk. Kutya 
nincs.. Nyugodtan haladunk a tornác felé. Ott két asszonyi alak szöszmötöl. 
Az egyik kicsi, alacsony, kissé hajlott hátú, id őtől barázdált arcú, bekötött 
fejű, ködrnönöš nénike. Kati néni. A másik fiatalabb, éppen csirketisztítással 
van elfoglalva. Kati néni meg körülötte -  tipeg, segít neki. Mert még mindig 
olyan, mint a szűcstű, folyton mozog, tesz-vesz, nincs egy pillanat nyugta, 
pedig a köszvény már régi-régi ismer őse s nem egy keserves és nehéz pillana- 
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tot szerzett neki. A test tör ődött, de a szeme nem 'öreg ember szeme: .olyan 
nyugodt, derűs, bizalomkeltő, kifejező  még mindig, mint fiatallány korában 
lehetett. , 

,Míg bemutatkozom és elmondom neki jövetelem célját, csak a szemét 
nézem, s ez a szem megnyugtat, biztat, azt mondja: , ;Kerülj beljebb !". A. 
.száj viszont azt pergeti egyre gyórsabban, szinte . már rikácsolva: „Nincs 
nekem semmi! Ninćs ! Nincs! Nincs! Mit akarnak éntőlem? Ez az egyetlen 
ruhám, ami rajtam van! Ez is már ilyen!" — s mutatja kétfelé húzva kezével 
a vastag szövetb ől készült ,ráncős szoknyáját, hogy meggyőzzön igazáról. 
De a szeme meghazudtolja az ajkát. Az ezt mondja: ;,Gyere beljebb, beszélges 
sünk, mesélek én neked mindenr ől, csak kérdezz!" Fülem felfogja a hangját, 
de tekintetetem nem tudom levenni a szemér ől. A két szempár egybekapcso-
lódik, olvas egymásból. Ő  is megérzi, hogy nem akarok rosszat. ' 

KérQ szavamra kicsit megcsendesedik, majd a tornácról a kissé homályos. 
konyhán át, besiet a szobába. Terül-fordul szinte látom, pedig én még kinn 
állok a tornácon és nézem a sáros cip őm -, már hozza is fekete ünnepl ő  
ruháját. Még kicsit morcosan ugyan, de már megengesztel ődve. A konyhaajtó-
ból tartja felém a b ő , ráncos, fekete szoknyát. Maga elé illeszti, úgy mutatja, 
milyen is a szabása. Olyan igazán női mozdulatokkal teszi, mintha már nem 
nyolcvan és egynéhány év húzná a föld felé a gerincét. A b ő  szoknya után a 
„tanyiszrás, buggyos" ujjú blúz kerül sorra. Ezt is úgy nyújtja felém, mintha 
valami nagy titokba avatna be. 

Közben megérkezik Kati néni menye. Most már ketten kérdez ősködünk. 
Kati néniről lehull a ridegség páncélja, egyszerre&csak ott áll el őttünk az a 
Kati néni, akit a jóságos szeme ígért. Kedvesen beinvitál bennünket a szóbába. 
S kicsit bizonytalankodva ide-oda tipeg á már „úrias", de lépten-:nyomon Kati 
néni sohasem pihen ő  -kezéről tanúskodó szobában. Most már ketten instáljuk, 
s enged kérésünknek. A sublót fiókjából egymás után kerülnek el ő  a kincsek. 
Míg ő  a fiókra hajolva bontogatja, göngyöli ki takarójukból a féltve . őrzött 
ruhákat, blúzokat, mi az ablak elé húzódunk s.nézzük a régi-régi fényképeket. 
Az egyikről egy karcsú, a századforduló divatja szerint öltözött fiatalasszony 
mosolygós szeme, voltaképpen a jómódú falusi iparos már „úriasodó" lánya 
néz,  ránk. Elnézem a képet, több hasonlót láttam már a faluban, s nem csak 
iparos, de földműves családokban is, és mindegyiknek az, a sajátsága, hogy 
népviseletbe öltözött személy egyiken Sincs. Minden fényképen a jómódú 
polgár vagy pólgárosodó parasztlány vagy -legény néz farkasszemet a század-
eleji fotografus lencséjével. Az ég őpiros paprikaföldek, a gazdag sz ő lő-
táblák, a gyümölcstől roskadozó fák jólétet, biztonságot adták itt az embereknek, 
mert majd mindenkinek volt itt földje, még, az urasági cselédeknek is. 

_ Kati néni két kinyújtott, felénk tárt karján vigyázva emeli magasba 
és hozza közelebb a gondosan eltett, fekete, prém galléros, ,szegélyes, három-
negyedes posztó kabátot. A menye fel is veszi, s mikor ÍZati néni ránéz a 
régi kabátos menyére, szeretett ől és a' visszaemlékezés melegét ől csillog a 
szeme. Az pedig meghatóttam simogatja az anyóka , arcát. Mindhármónkat 
valahogy szótlanná tett pár pillanatig a jelenet.. 

A „szatyros",` csipkés, lila karton blúz- is kikandikál a fiókból. Az egyik 
ismerősétől kapta valaha. Ki is vesszük, meg is nézzük gondosan a blúz min-
den részét. De ekkor már mi is a fiók föle hajolva lessük, hogy milyen kincsek 
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lappangnak, még mélyében. Ott van az össžehajtott, fekete selyem köt ő . Ketten 
is nyúlunk utána, bontogatjuk, magunk elé terítjük. Szép gömböly ű  nagy 
kötő , hogy „jól el tudja kötni magát" velé a visel ő je, szépen begallérozva fent 
a derékrészen, lent körül pedig apró „ bandó" (rakás) díszíti. 

Kis, fekete, alig használt ünnepl ő  fityula húzódik meg a kötő  mellett 
a fiókban. Kati néni vigyázó kézzel emeli ki megszokott fészkéb ől a fejfedőt. 
Öklére húzva mutatja a fityula két „lábát", majd azt, hogyan tették a kontyra 
a papírdobozt, azután a fityulát, s hogy húzták össze és er ősítették meg 
elől a fejen a két lábat. Szép volt az a fejrevaló, szép lehetett valaha Kati 
néni is! Még néhány viseltesebb is meglapul a többi ruhadarab mellett, 
de azok már öreg, kiszolgált jószágok, nem mutogatni valók. Szelíd zsörtöl ő-
déssel el is rakja őket gyorsan Kati néni. 

Közben mi fiatalok eltávolodunk a fióktól, a szoba közepén állunk, 
kezünkben egy-egy ruhadarabbal, vizsgálgatjuk, fórgatjuk, símogatjuk, pró-
bálgatjuk, ízlelegetjük ujjunk hegyével az anyag "min őségét s beszélgetünk. 
Kati néni pedig visszatipeg a fiókhoz, ott matat, rakosgat, fontolgatja, mit 
is mutasson még ennek a kíváncsiskodó városi valakinek. Közben bizonyára 
azon töpreng, hogy ki fia, borja is lehet, mert hát bemutatkozásnál nem igen 
értette. Nem is tűnődik rajta sokáig, mert az árnyékába es ő  dókról felpillantva 
s az idegent alaposabban szemügyre véve meg is kérdi : „Ha meg nem sérteném, 
ki lenne?" A kapott válasz_ után némileg megnyugodva csendesen szöszmö-
töl, tesz-vesz tovább, míg mi közös ismer ősök után kutatunk. 

Jó öt perc múlva Kati néni" egy fehér ruhába hajtogatott csomaggal a 
karján az asztal felé tart. Ránk sem nézve,•áhítatos kézzel bontogatja a takarót. 
Mi sem tudjuk levenni a szemünket a csomagról, ugyan mi kerül el ő  belő le? 
Megilletődött arccal fordul felénk és mondja: „Halotti ruhám. Ez még az 
én kezem mosása. Ebben temessenek el !" — hagyakozza az elkerülhetetlenbe 
való belenyugvással és a halálidézés áhítatával, a nyolcvan évnél is id ősebb, 
valaha oly sokat dolgozott, de még mindig 'pihenni nem akaró öregasszony. 
Öreg, köszvényes keze remegve, szinte félt ő  gyöngédséggel nyúl az öreg 
nyugalom"-ra előkészített ruhadarabokhoz, alsószoknyákhoz, réklikhez. 'Min-
ket is megfog a hangulat, de hamar lerázzuk magunkról, mint macska az 
esőt, s ezeket a darabokat is körülforgatjuk. Mikor megint összecsomagoltunk 
mindent, Kati néni öreg, bütykös, elformátlanodott kezével olyan er ősen 
nyúl az enyém után, hogy szinte meghökkenek: hát ilyen er ő  van még ebben 
a csöpp öregasszonyban? Szemembe néz, majd .magához húz és homlokon 
csókol: „Azér mutattam ezt meg Magának, lelköm, hogy a halálom órájában 
közel legyön a családomho !" Micsoda ősi hit maradványa lehet ez? — villan 
át rajtam hirtelen.- De nem merem megkérdezni t őle, valahogy annyira szug-
gesztív er ő  sugárzik ebb ől a .sír felé ballagó öregasszonyból. 

Ettől kezdve er ősen szorítva kezem, kivezet a konyhába. A hever őre 
telepedünk. Még ott is kezembe kapaszkodva kezd el beszélni magáról, 
a sokat dologzott, gyermekeit felnevel ő  asszonyról. Egy örömmel, bánattal 
teli asszonyi. sors nyílik meg el őttem, egy egyszerű  asszony sorsa, aki egész 
életében dolgozott, s még öreg korában sem tud megpihenni,. mert „a munka 
élteti". 

Míg beszélt, Kati néni kinyílt, megfiatalodott. Öreg, töpörödött teste 
ott mellettem a hever őn, mintha nem is az övé lett volna. Valóban úgy érez-
tük, ahogy a menye is mondta : „A teste öreg, töpörödött, de a szelleme harminc 
éves". 
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Az idő  már sürgetett, Milán bácsi is elunta a várokozást, topogott, kö-
hécselt, búcsút kellett hát . vennem, pedig még szívesen maradtam volna 
ennek a fiatal szellem ű  öregasszonynak a társaságában. 

Nlennem kellett, ki a vígasztalan őszi esőbe, a sárba, az átjárók híg 
pocsolyájába. 

(1953) 

• 
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DRÁVASZÖG 

Első  találkozásom Baranyával 

A népnyelv, a népi kincsek gyűjtője sokfele megfordul, sok tájat, sok 
embert ismer meg. Nem akadály el őtte a hegy, a folyó, a nyári rekken ő  hőség, 
a téli dermesztő  hideg, az esetleges xn,eg nem értés, a visszautasítás. 

Bácska, Bánát, Szlovénia, Szlavónia- után Báranyába vet ődött a gyűjtő . 
Valarrii :szokatlan kíváncsiság űzte faluról falura. Miért ez" a kíván ćsiság? 
Baranya talán más? Mit takar a név : Baranya? • 

A válasz • egyszerű  : Baranya a kora reggeli ragyogásban türkizkénttündök- 
lő ' kopácsi. vízi világ, a nádasok, a füzesek, • a szelíd 'lankák, a kies völgyekben 
megülő  falvaćskák, az utcákon ide-oda ténferg ő  tikkadt, alig pihegő  libafal-
kák, . a kocsmában a forróság idején kapós sört mér ő  tulajdonos, a jég verte 
házak, až augusztusi kánikulában lankadtan; szinte szárnyaszegetten állin-
gáló kukoricák, a zuhogó jéges ő  áradata rohanásának kemény sárrá merevedett 
útját mutató sz őlőhegyek, a sárba vert mandulák, a derékbatört, termést ől roska 
dózó szilvafák, a megtépázott, levelét ő l, gyümölcsétől fosztott táj felé,emelke-
dő  mandulafa, a szurdokok, a rétek. S Baranya a kaszálók' illata, a dinnyeföl-
dek, a búgó cséplőgépek, _a jegtüzésébb kánikulában is téli hideget árasztó 
borpincék, a' szőlőhegyen a pince előtti kispadon űlő  gazda szíves kinálása : 
„Nesze, igyál borat!", az övbe 'gyűrt ruhájú, mosópadon ruhát sulykoló asszo- 
nyok a Dunában, este a fürdést ől, mosástól elfáradt gyerekeket, asszonyokat 
hazafelé' szállító, port ver ő  kocsik, a vörösmarti Várhegyr ől eléd táruló, fe-
lejthetetlen szépségű  vidék. • ' 

Ez mind Baranya. 
De Baranya a régi jármot készségesen mutogató bácsi is, az évi szabadságot 

élvező  munkás,, a zárszámadást végz ő  szövetkezeti vezetőség, az amerikás 
öreg földműves ; Schopenhauer rajongója, a farsangkor kakasütést játszó „masz-
kurák" vidám' társasága, a halászok mered ője, varsája, marázsája, '.csiklije, 
a régi lakodalmakat, falujárásokat,' sz őlőpásztorkodásokat, „pudárkodás"-
okat, temetéseket elmesél ő  vagy a hajdani öltözet, kebel, gyöngyös -„fékétő", 
hímes kendőruva után az „omárjom"-ban kutaszkodó, még ma is szövöget ő  
szülikék, a hívő, de az egykéző , egykéző  menyecskéken valaha oly szívesen 
segítő  Piókás szüle baranyai másai. 

De Baranya' a levesbe cifra tésztát vagy gegec tésztát f őző , szármántot, 
csípős paprikásokat, gajgonyát, rétesekét készít ő  asszonynép is, meg az utcán 
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kacskalélázó, tócsázó, mácskáskázó; szamártök labdát rugdaló, „fösztej"-et 
evő  és hogy sok tej legyen a házban, utána sok vizet ivó gyereksereg, á mély 
szakadások kristálytiszta vizében .lubickoló ifjúság. 

Baranya a kertekbe belepakodó és sokszor kárt okozó szarvascsorda, 
a rétből elősompolygó,„tik"-ot lopó róka, a fák tetején gyülekez ő , vándorútra 
kész gólyásereg, s a fákat vizsgálgató „fakocogató`.`, a harkály is. 

Mindez 'Baranya! Még így jégverten, kissé megkopva is megfogja az 
embert. Rejtett és ,mindenki elé, táruló. szépségeivel, bájával megejti a ván-
dort! , 

Milyenek errefelé , az emberek?, 
Egyszerűek, természetesek, a jégverés okozta csapást is méltósággal 

viselők. Szinte megható az a gondosság, amivel ápolják a sebesült fákat, 
nyesőzik, tisztogatják a sz őlőket. Úgy bánnak velük, mint a beteggel szokás. 
Szlavóniában, , Szentlászlón mondta egyszer egy szülike: „Még . a fák, fivek 
is nyugosznak, azokhoz sem lehet akármikor és akárhogyan' közeledni ”. 
Most valami hasonló lappangott a vörösmarti sz őlősgazda feleletében is, 
mikor megkérdeztem, mit csinál: „Megszabadítom ezt a szegény sz őlőt 
a gaztól. Szegény ,nem oka, hogy így járt. Hadd lélegezzen, hadd gyógyuljon!" 

Rövid volt az idő , hogy alaposabban megismerjem az itteni embereket. 
De megtapasztaltam magam is szíves vendégszerétetüket. 

Persze vannak itt is cinikusak, hepciáskodók, közönbösek az élet, a 
közösség iránt. Ezekhez ha bekopogtat a külvilág, segítésre, tanácsadásra 
képtelenek, hisz még a legsz űkebb környezetüket sem ismerik. Az a sze-
rencse, hogy aránylag kevesen vannak: 

A 'legnagyobb élményt a baranyai táj, a barányai ember igazi ismer ő-
jével, Schnéider Júlia tanárnővel való találkozás és a Baranyáról folytatott 
Meghitt beszélgetés jelentette a számomra. 

Két hét alatt csak felszínesen lehet megismerni egy tájat és embereit. 
Mégis elmondhatom, megszerettem Baranyát. • 

(1961) 
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SZLAVÓNIA 

Szlavóniai sziget-magyarság 

Sokat beszéltünk és írtunk már a fontós feladatról, `hogy meg kell men-
tenünk népi kincseinket. Egypár lelkes rajongó felelevenítette az ugynevezett 
„Bokrétá"-kat. Mindezzel azonban nem tettünk eleget, nem teljesítettük 
'feladatunkat. Tulajdonképpeni munkánk az lenne, hogy bejárva falvainkat 
begyűjtsük a még létez ő , de már pusztulásra ítélt népi kincseket. Itt egyaránt 
gondolok az anyagi és szellemi értékek gy űjtésére. (Tehát: épület, ruha, 
eszköz, foglalkozás, tánc, ének, mese stb.) Lenne anyag b őven, csak el kellene 
már kezdenünk a gy űjtést. Még pénz sem . kellene hozzá túl sok, hisz szívesen 
fogadják a gyű jtőt a falun. A' néphatóságok készséggel segítenek. De a falu 
lakói is szívesen ellátnak egy-egy embert egy hétig. Ez viszont nem jelenti 
azt, hogy most azután nyakló nélkül induljanak neki, rohamozzák meg a 
falut a városi gy ű jtők vagy , olyanok, akik annak adják ki magukat, csak hogy 
„tejben-vajban fürödjenek" — mint _ahogy az egyik gy űlésen hallottam. 
Nem a „tejben-vajban fürdés" a gyűjtő  célja, hanem a munka. Éppen ezért 
ne küldjünk ki a terepre felel őtlen elemeket, akik a jól élés ürügye alatt sem-
mit sem tesznek, s őt kárt okoznak: visszaélnek az emberek jóindulatával, 
'elriasztják őket. Ezeket egy másik, jó szándékú gy űjtőnek azután már sokkal 
nehezebb lesz megnyerni, szólásra, bírni. ' 

Mert ez . a legnehezebb. Szólásra bírni az embereket. Sok tapintatra, 
ügyességre,-ytalálékonyságra van szüksége a gy űjtőnek, míg eléri célját, azaz 
megoldja az emberek nyelvét., Sokszor bizony Ádámtól — Evától kell kezdeni 
a beszélgetést, míg rátérhetünk a bennünket érdekl ő  kérdésekre. De mikor 
már egyenesben vagyunk, akkor ember legyen a talpán 'a gy ű jtő , azaz csak 
tudja követni ceruzájával az él ő , folyó beszéd ütemét! Hej, de šokunk fáj-
dalma ez: nem tudunk olyan gyorsan jegyezni, mint ahogy pétdául Varga 
bácsika beszél. A gyorsírás mit serrl ér itt. Nem tudjuk vele rögzíteni a 
különlegesen képzett hangokat. Legjobb, ha saját rövidítést használunk. 
Mert nehéz és lehetetlen is többször megismételtetni az el őadóval az elő-
adott szöveget. Mindig más lesz. Természetes is ez, hisz már megváltozhatott 
közben a hangulata, a környezete, sok minden más is eszébe jutot t Van 
olyan gyűjtő, aki először csak az el őadás menetét jegyzi le és a jellemz ő  
kifejezéseket, s otthon azután összeállítja az egészet, a következ ő  alkalommal 
pedig ismét előadatja ugyanazt még egyszer, hogy ellen őrízze munkáját. 
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Ez nem sžerencsés megoldás. Többen lassúságra, vontatottabb el őadásra 
hívják fel az előadót, hogy jegyezhessenek. Ez ismét nem jó. Nem lesz 
természetes az előadásmód, túl sok ideje van az illet őnek a gondolkodásra 
és cirkalmazásra. Legmegfelel őbb lenne a fonográffal valő  felvétel. Nekünk 
azonban ma, 1950-ben ilyesmire még ninčs lehetőségünk, 'ezért meg kell 
elégednünk a jegyzetfüzetünkkel és a jó hegyesre el őkészített ceruzánkkal, 
no meg kezünk ügyében a ceruzahegyez ővel .. . 

De a jegyzés időpontja sem mellékes. Nappal csak azok az öregek állnak 
kötélnek, 'akik nem dolgoznak, meg a gyerekek, . akik a nap majd minden 
szakában készek játszani, dalolni, mesélni, vagy mesét hallgatni; mert néha. 
magunknak is mesélnünk kell, csak hogy megteremtsük a kell ő  hangulatot. 
Ezután aztán szinte be sem áll a szájúk, csak hogy túl tegyenek rajtunk. 
Aránylag a gyerekekkel a legkönnyebb dolgozni. Az öregek inkább csak az 
est meseihlető  hangulatában kezdenek beszélni. Öreges, reszket ő  hangjuk . 

szinte megfiatalodik ilyéhkor, és olyan lelkesedéssel, olyan lendülettel me-
sélnek, hogy szinte még hozzátartozóik sem ismernek rájuk. Nem egyszer 
mondják egy-egy ilyen est végeztével: `„Mari nénike, hát kijed az? Úgy 
beszélt, csak úgy pinget!” (Szentlászló). De nem egyszer kell ám pörleked-
nünk az ilyen kijelentések ellen: „Nincs foglalkozásom!" (nincs kedvem). 
A hosszas rábeszélés, általában sikeres: „Mit tehet egyebet a csilid, ha mán 
kijed olyan szipen kéri!" A mondottak pedig gyakran így zárulnak Szlavó-
niában: „Mos má nyugogyak meg benne!" (Elég volt). 

Mindet tudva és minderre felkészülve vágtak neki a Tanárképz ő  Főiskola 
magyar szakos hallgatói els ő  tanulmányi kirándulásuknak, els ő  . gyű jtőút-
juknak. Céljuk a nyelvészek álma: Szlavónia magyar szigetei voltak: Kórógy, 
_Szentlászló, Haraszti. Három csoportban dolgoztak, és mondhatjuk, kezd ő  
gyűjtő  létükre nagyon szép eredménnyel. Az anyag még a jegyzetfüzetekben 
.szunnyad, de nemsokára világra kerül; ki-ki feldolgozza a saját gy űjteményét, 
s ezután jön a rendszerezés. 

Ettől az úttól még nem vártunk sokat, hisz ez csak próbálkozás volt 
ízelítő, de a jelek szerint nyugodtan mondhatjuk,  hogy komoly értékeket 
sikerült megmenteni máris. Mindenekel őtt a Vajdasági Múzeumnak aján-
dékoztunk egy teljes női viseletet, egy kebélt, egy sz űrkankót, a férfi viselet 
egyetlen, még létez ő  darabját, egy b őrmellényt, több kisebb kézimunkát 
stb. S amit nem tudtunk elhozni, annak megadtuk a lelőhelyét: pl. több 
kócsag-ót (ruhás láda) Dózhattunk volna, azonban nem volt rá lehet őšégünk. 
így ezekért a Múzeum emberei mennek ki adott alkalommal. Hasonló-
képpen a kórógyi népbizottság padlásán porosodó, rossz emlék ű  deresért is: 

Tudva azt, hogy . nő  a nőhöz közvetlenebb, jobban megértik egymást, 
no meg a nő  sokkal hagyományőrzőbb is, mint a férfi., mivel nem vagy csak 
ritkán mozdul ki falujából (ez már a fiatalokra nem áll!), én főleg a szülikéket, 
nénikéket és nen őket kerestem fel. Akadtam is aztán olyan csodálatos mese-
és nótafákra, hogy akár heteken keresztül jegyezhettem volna t ő lük, mi-
közben a babonákról és kuruzslásról is alaposan felvilágosítottak volna. 
Sajnos, nem volt sok. időnk: Az idő  viszont nagy kerékköt ő . Mindnyájan 
csak azt emlegették, hogy rosszkor jöttünk, májusban; jöjjünk akkor, „mikor 
a serege madárat .kergessük a sz őlőbe" vagy: „egyöm, télen, akor féléjelig 
irhasa, ahogy szerese". 
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Ha nem is 'végeztünk teljesértékű  munkát, , ami • lehetetlen is egy hét 
.-alatt, mégis megpróbálok néhány vázlatos képet megrajzolni. . 

Mikor megérkeztünk Kórógyra és széttekintettünk a kis faluban, s meg-
láttuk az öreg, faragott tornácos házakat, a különlegesen szép faragott lábakat 
(oszlopokat), eresztékeket, a pad alatt (ház el őtt) beszélgető  öregeket (vasárnap 
volt), s megütötte fülünket sajátságos hangsúlyuk, hanglejtésük, sajátságos 
képzésű  hangrendszerük, különleges érzés fogott el. bennünket. Ez hát .Tót-
országi György szülőföldje. Tótorsžági Györgyé, aki a XIV. század végén 
írhatta vagy másolhatta a Besztercei szójegyzéket, tankönyveink egyik ősét. 
Ez a nyelvemlék rendkívül becses a középkori 'magyar szókincs, .szóképzés 
és szavaink jelentéstörténete. szempontjából. Sok, ma már kihalt szót őrzött 
meg. Ezt a tulajdonságát szinte napjainkig is megtartotta ez a három felkeresett 
magyar. sziget: Kórógy, Haraszti, Szentlászló. Ha a nyelvészek tanulmányozni 
akarják ,a kódexek .nyelvét, ide kell jönniük. Itt szinte még ma is a kódexek 
nyelvén beszélnek az apócsák és szülikék. Itt úgy érzi magát az embér, 
mintha kiesett .volna az időből s  'a XV. XVI sžázadban. találná magát. A 
.,,porontyok"-nál viszont már sok az „opcsina", „kotár", • „kino", • stb. Ezért 
nem is annyira ők a hibásak, hanem sokszor ,  a tanítók, akik írtják a nyelvjárást, 
tűzzel-vassal hadakoznak ellene, vagy egyszer űen • ők maguk sem beszélik 
jól az anyanyelvüket. Ezért néha elámul az ember, mikor olyam szavakat 
hall egyik-másik gyerekt ől, amelyeknek semmi közük sincs a magyar nyelvhez. 
Mikor megkérdezed szegénykét, hát csak azt feleli, hogy az iskolában tanulta 
a tanító nénikétől. • - 

Az első  délután és este ismerkedéssel telt el. • Szemünk-fülünk állan-
dóan nyitva volt, s - egyik ámulásból a másikba estünk. Nem egyšzér kiáltottunk 
fel önkéntelenül: ;„Hallottad, hogy , mondták? ! • Hallottad azt a cs-t, azt az 
s-t? Hát igázuk volt a régi gy ű jtőknek !" Az este folyamán akkor ámultunk 
csak 'el igazán, amikor Palkó Eta és egyik barátn ő je népdalokat kezdett 
énekelni. •Mi még Soha sehol sem hallottuk ezt az éneklési te ćhnikát, -ezt a 
különleges magas fejhangon .  éneklést. Mintha csak az ősi vogul vagy osztyák 
jurtákból , zengett volna. De a dal is, amit énekeltek, igazi ősi népdal volt. 
Hej, • csak lenne egy fonográfunk ! =- sóhajtoztunk hasztalanul. 

Következő  nap a három falúban szétosztva munkához láttunk; Ki-ki 
a saját érdekl ődési körében dolgozott., Este azután mindig megbeszéltük a 
napi eredményt s tervet készítettünk a következ ő  napra. Lelkesedéssel és 
szeretettel dolgoztak a hallgatók. De épp olyan szívesen és szeretettel fogadott 
bennünket a falu népe iš, mikor megtudta,, hogy mit akarunk. Az asszonyok 
szinte kézről-kézre- adtak. A "„Máori néni” is tud még • valamit mondani. 
„A Kántor Máórit okvetetlen hálgásá ifieg,. • kied, áz túd sok nótát. Až még 
rezálni is túd." De az Izsák •Rebeka is .-tud szépen* danolni. Piszár . Zsuzsa 
néninek Még van kebélje, akárcsak Gyöke Julis néninek. iš . . 

(1950) 

Kórógy 	. 

Ha az ember . Kórógyra akar eljutni, akkor Eszékr ől elutazik Szentlászlóra, 
onnan azután az apostolok lován átbaktat Kórógyra. A kórógyi „brencók"-nak 
nincs vasútállomásuk, messze -elkerüli őket a „vas bika". Szép tavaszi id őben 
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kellemes a gyaloglás, de a tűző  nyári nap ugyancsak megpörköli, 'a por meg 
belepi a szegény .utasembert, míg elér. céljához. Palacsa . után ínár igen keresi 
tekintetével a távoli falu tornyát, menne is torony iránt, de nem lehet. Az 
útón, a „curider"-on kell haladnia = és magára verni .a fekete salak fekete 
porát. A faluba érvé már rá sem mer nézni 'az utas a lábára, a hajdaríi. tiszta 
cipő , harisnya csak kísértete önmagának. - 

Na de már itt a falu, a török el ől a Palacsa nádasaiban, a Vuka kiön-
téseiben rejtőzködő , a török világot átvészelt és régi nyelvét meg őrzött ma-
gyarok rokonszenves utódainak lakóhelye. - 

A falu tiszta, gondozott, az utcák a ház el őtt felseperve; a ház hófehérre 
meszelve, a házak alja elhúzva, a „gugó" lépcs ője vörösfölddel befestve. 
Az utca közepén ludak sorjáznak nagy bögyösen. 

A főutca közepe táján bal kéz fel ől a templom és a paplak helyezkedik 
el. Előtte zöld, de porlepte sövénykerítés, kissé távolabb, ugyanazon az ol-
dalon az egyik ház lófejes tetejével vonja magára a ,figyelmet. A régi hagyo-
mányokat őrző  „lókapinya" azért van ott, hogy ha valaki meg akarná 
verni szemmel a házat és a benne lakókat, szeme a „lókapinyá"-n akadjon 
meg, ne ártson senkinek. 

Régi „talfás". (talpfás) házat már nem sokat lehet látni, legfeljebb csak 
a Köröm,csében, a falu régi központjában. Gyana szülikének a házát. „Khin-
cöszkhérri, cakh níz mög!" - biztatja szülike .barátságosán a kíváncsit. 
A házak előtt pad vágy valami rönk-féle áll, oda ülnek ki vasárnaponként. 
Ha megkérdezed: „Hol vannak. a házbeliek?", a válasz: pad alatt. „(A. ház 
előtti padon.) ' A ház végében találjuk az ólcsákat. Itt aludtak valamikor a 
nagycsalád vagyonközössége korában a fiatal házaspárok. Az ólcsákban 
„kéntince" nincs, csak „kulúp"-ok, ágyak sorakoznak a fal mellett, az ágyak 
előtt kis „pank"-ok, ezekről lépnek fel az ágyakra. Itt tartják a „kócsag"-okat 
is, bennük a vásznat, „ponvát, pregacsákat, kebeleket, ruhákat". A géren-. 
dáról a ,szárító" lóg le. A falon „tíkör", néhány kép. 

Az ólcsák mögött találjuk az udvarban az istállót, többnyire a pajtával 
egy födél alatt. Az istállótet őn van a „kapak". Ezen dobják be a szénát az 

-istálló padlására, ahova „lábító"-n mennek fel. Az istállóban a gazda büszke-
sége, a szép és jó ló ropogtatja a takarmányt á tehén mellett. 

Az udvar mélyén húzódik meg a „kemince". Ma már nincs sok szerepe, , 

mert szívesebben cserélnek lisztet kenyérért a péknél. Néhány udvarban 
„pilinyös", polyvás kunyhó van Meg- „pecera", nevű  kicsi ház, amely a 
pálinkafőzéskor szolgálja a háziak kényelmét. 

A régi háznál a tornácról az . ablaktalan „szenes ház"-ba lépünk. Itt 
találjuk a téglákkal rakott „padika" tüzhelyet. A padikára nyílík a szobában 
levő . kemence „szenej ő  juka", amit égetett sárból készült „dugó" . zár el. 
A tűzhelyen háromszög ű  vasláb és . vaskutya szokott állni, meg a bakrács. 
A , szenes házból szintén „lábitó"-n lehet a padlásra felmenni. 

Gyana szülike régi módi házának ' szobájában egy ablak • a tornácra 
nyílik, kettő.  utcára. Utóbbiak .közt van a „tíkör", alatta a „tíkörajja". 
Gyana szülikénél már nincs a szoba' közepén támasztó „idegágás". A fehérre 
meszelt falon dísztányérok sorakoznak. A szobában a cifra ponyvával le-
takart kulúp mellett áll a pank, az egyik sarokban a kócsag, a tíkör alatt az 
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asztal székekkel, .s a téka is ott állingál az edények és a kenyér számára. A 
kisgyerek állójának is jut hely, a kemence vállán pedig a kesz őce savanyodik. 

A fiatalabbak házának berendezése már szinte semmiben sem különbözik 
a városiakétól: padló, hálószoba, villanytűzhely, szőnyeg teszi kényelmesebbé 
az életet. Csak a fürdőszobára nem kerítettek még sort. (Legújabban már 
az is van!) 

A viseletben is bekövetkezett a falu és város kiegyenlít ődése. A régi 
már csak kivételes alkalmakkor kerül el ő , pedig a szép növésű , élénk barna 
szemű, gesztenyehajú lányokon, asszonyokon gyönyör űen mutat a fehér 
kebél a színes ujjébéléssel a tilángli ujjban, a selyem takarítóval (kötényel), 
a szép selyem vállkendővel. Lábukon „csarap", bársony cip ő , karjukon 
hímzett kend ő  átvetve. A menyecske a „sudrás"-os frizurát a fehér slingelt 
„fejeruvá"-val takarja le. Télen bársony vagy selyem, gyöngyös „curak" 
kerül a kebel fölé. • 

A férfiak a tizenkétszél ű , fehér „gyolcs" gatyában, fekete, ezüst gombos 
pruszlikban, „tilángli ümög"-ben, csizmában, fácántollas kalapban szintén 
szépek voltak. 
. 	Dolgozni régen is kellett, meg most is kell. F őleg búzát, kukoricát, 
lent, kendert termeltek errefele, mostanában  azonban már a . cukorrépa, 
szójabab, ricinus is megjelent a földeken. Mindenkinek van egy .kis szőlője 
is. A kerti vetemények  jól fizetnek, de messze van az eszéki piac. 

A babot ki kell verni, a kendert is meg kell tilolni, gerebenezni. Már 
kora . hajnalban csattógnak a tilók, -  mert a harmatbán nem száll úgy a por. 

Mikor mindent betarkarítottak, a háziasszony „kisujkoli a cúlát", a 
szennyest, kimossa, kiteregeti a fűre. A gazda meg kora reggel vagy alko-
nyatkor lemegy a Vukára egy kicsit halászni. „Szík ő"-ben hozza haza= a 
csíkot,. halat. 

Augusztusban a lányok a sz őlőben pásztorkodnak, ujjugatva kergetik 
a „serege madárt", főzögetnek, olvasnak, szórakoznak, fogadják az ismer ősök 
látogatását. Az öregebbek is segítenek nekik néha a „pörget ő"-vel. A friss 
víz is jól esik a rekken ő  hőségben. Nagypapa a hosszú rúdra akasztott „ke-
pőcé"-vel merít a mély kutból jéghideg vizet. Milyen kit űnő  ez a víz- a ke-
pőcéből! 

Kukoricatörésig, szüretig ráérnek a lányok is, ilyenkor kerül sor egy 
kis sétára a „bönt"-ön: 

Ősszel,, szüret után megkezd ődnek a lakodalmak. Híresek a három napig 
is eltartó, mindenféle jót felhordó vígasságok. A f őszereplők mellett a komák 
a legfontosabb személyek, meg is látszik rajtuk! 

A disznótorok, farsangi szánkózások, a maszkabál hoz még elevenséget 
a téli csendességbe. 

A tavasz kinyíltával pedig ismét megkezd ődik a nehéz és komoly munka, 
dolgoznak szorgalmasan, sokszor Még vasárnap is, pihenés nélkül. Azután 
ismét 'eljön a betakarítás, a. téli pihen ő , s így megy ez mindaddig, míg az 
ember észre sem veszi, hogy eljártak felette az_ évek, nem bírja már az iramot 
a fiatalokkal, közeledik az élet alkonya. 

(1961) 
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Kórógy régen és most , 

Hat év után pár hete ismét Kórógyon jártam. Kórógyrá mindig úgy 
megyek vissza, mintha haza mennék. Éppen ezért minden apró változást 
észreveszek, s ha az. a falu és a benne lakók el őnyét szolgálja, önömmel nyug-
tázom. így volt . ez most is. 

Az 1950-es években jártam el őször Kórógyon mint fiatal kutató. A 
szinte szigetszerű  rezervátumba zárt, tradicionális viszonyok _ között él ő  
közösség akkor még körömszakadtáig ragaszkodott a falu minden . téren 
működő  íratlan ,normáihoz. Az egyén életútja meg volt szabva, majd minden 
'lehetséges helyzetre adva volt, mit kell tenni, hogyan kell viselkedni. Az 
íratlan szabályok segítették a hagyomány szabta viselkedési normák, egyúttal 
pedig a tárgyi néprajz kincseinek megmaradását is. Úgy érezte magát az 
ember akkor, mintha 100 éve visszaforgatták volna a történelem kerekét. 

A külső , az embert körülvev ő . világ, a szép, faragott oszlopos, tornácos, 
nádfedeles, földes' padozatú, télen . papírral bevont, apró „ablakszömű", 
fatalpas, gerendás mennyezet ű  boronaházak, a faragott hambárak, a taraba 
meg próstya kerítések, a sáros utcák, a jó id őben a „gugóban", „a pad alatt" 
üldögélő, bocskoros, kék kötényes, fonott, zsírozott hajú, pipát szortyogtató 
apókák, á régi viseletet már régen- levetett, egymás közt a falu lakosainak 
titkait is tudó és megtárgyaló nanói — már a múlté. 

A hagyományt,. az „ ősök" hagyományát, a régi lakodalmakat, disznó-
torokat, a hangulatos sz őlőőrzéseket, a pudárkodásokat, a férfiak rétavára 
menetelét, az éjjeli lólegeltetéseket, a Késa bácsi mesevilágát már csak az 
idősebbje és esetleg a középkorúak tudják .felidézni, hisz .ők maguk is részesei 
voltak mindennek gyermekkorukban , és ifjúságuk éveiben. 

A 60-as, 70-es és még inkább a 80-as években a technikai forradalom, 
a gépesítés, az anyagi jólét, az értékrendszer gyökeres átalakulása, az urba-
nizációs hullám és a mobilitás hatására Kórógyon is jól érezhet ő  a változás. 
Megváltozott a falu anyagi kultúrája, megsz űnt az elzártsága, kitárulkozott 
a világ felé, s ily módon beköltözött a civilizáció ebbe a még szinte XIX. 
századi faluközösségbe is. Milyen nagy öröm volt, mikor el őször ragyogott 
fel a villany minden házban ! Végre sok évszázados sötétség, mécsnél vakoskodás 
után itt is fényben úszott a ház, az udvar. 

Ezekben az években, mikor téli vagy nyári vakációm idején gy ű jteni 
jöttem, hol itt, hol ott' fedeztem fel egy-egy újdonságot. A 'házat moderni- 
zálták, átépítették, lebontották a régi ólcsák sorát, kidobták a faragott tor-
nácoszlopokat ;  padlóztak, nagy francia ablakokat vágtak, ledobták a nádtet őt. 
Az egészséges, világos házakból lassan a régi bútorok is kiszorultak, a tuli-
pános .ládák, kócsagok funkciójukat vesztve az els ő  időben a kamrákba, 
hambárakba szorultak, szerszámos és takarmányos ládákká degradálódtak, 
majd a 80-as évek elejétől kezdve a nosztalgia-hullám kivetette őket Német-
ország valamelyik el őszobájába, ebédlő jébe. 

Én még láttam vasárnap délelőtt a , templomba tartó n őkön a régi szép 
viseletet, a kebélt. De ki gy őzné ma mát vasalgatni, mosni a sok csipkét, 
„beverni" a szoknyát, ápolni, gondozni a selyem keszken őt, „takarítót"? 
Ugyan kinek lenne már erre ideje? 
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A szemem előtt játszódott le a falu anyagi kultúrájának megváltozása 
és a hajdani önellátó paraszti gazdaság átalakulása szocialista önigazgatású 
közösségünk társastermel ő  gazdaságává.` A politikával,. a falu érdekeivel nem 
sokat . törödő, éjjel-nappal gürcöl ő, de nem nagyon haladó falusiakból ön-
tudatos önigazgató termelők lettek, akik tudják, mit miért tesznek_ 

A falu szociális rétegez ődésében is változás tapasztalható.. A hajdani 
csak földműves mellett megjelenik az egyik lábával a term őföldön, a másikkal 
az iparban álló, ingázó. munkás, aki hozza magával a városi szemléletet, 
szokásokat, s megjelenik a falu- lányaiból, Maiból kinevel ődött értelmiség, 
az oktatói kar és a vékonyka hivatalnok réteg. Ez is min őségi változást ered-
ményezett mind az ,  anyagi, mind a szellemi kultúrában. Beton utak, m ű-
velődési ház, a művelődési házban különféle el őadások, színházi esték, utazás, 
nyaralás, divatos öltözködés jelzi a változás nagyságát. 

A szellemi kultúra is más lett. Az emberek nemcsak a házuk tájára lettek 
igényesek, hanem a szellemi táplálékukra is. A szóbeli kultúrkincsek helyét 
nem is annyira az írásos, mint inkább a vizuális kultúra vette át. A televízió 
megdöbbentően óriási hatású átformáló er őként' jelentkezik itt is. Mindez 
téimészetesen, kultúraváltással - jár.. Újszerű  viselkedési normákkal. Egyre 
kevesebb az „ ősök" hagyományát tudók, még . kevesebb a hagyományt 
gyakorlók száma.' így, a folklór ma már csak .emlékanyag. A népi kultúra-
minden ága természetes módon átalakulóban van, s ezen nem kell sirán-
koznunk. A nyelv, a csodálatosan zeng ő, dallamos ejtés is színtelenedik már, 
a régi szavak, kifejezések lassan Már csak a szótárba zárva élik a maguk sorsát. 
Hajdani adatszolgáltatóim unokái mondják: „Mi már nem beszéjjün úgy, 

` mint az apók meg a nanók, a maga szótárábul tudjuk meg, hucsó is be,szétek 
azok". A nyelv is, mint a szellemi kultúra egyéb jelenségei, nem megkö-
vesedett valami, hanem él, változik, szegényedik, gazdagodik, alkalmazkodik 
a társadalmi, gazdasági, művelődési viszonyokhoz. Mi magunk is ,élő  tanui 
voltunk ennek a folyamatnak az utolsó 30-35 évben! 

(1981) 

Messze Szlavóniában 

Még egyetemi hallgató koromban Csüry Bálint, a kiváló magyar nyelvész; 
a szamosháti nyelvjárás szavainak, néprajzi jelenségeinek modern mód-
szerű  szótárba gyű jtője keltette fel bennünk az érdekl ődést a szlavóniai 
magyarok ősi, a messze középkórból meg őrzött nyelve iránt. Szemináriumi 
gyakorlótokon mutatta be ezt a' nyelvet szövegek segítségével. A csak kó-
dexekben olvasható nyelv _mindnyájunkat elb űvölt. így indult el Bartha 
Katalin egy nyáron gyű jtőútjára, Kórógyra, és hozott haza tarsolyában érdekes 
nyelvi jelenségeket rögzít ő  feljegyzéseket. Nekem is, mikor végre alkalmam 
nyílt 1984 nyarán felkeresni Szlavóniát, csodálatos élményben volt részem. 
Mintha a XVI. században beszélt nyelv elevenedett volna meg a XX. század 
emberének ajkán. Csodálatos dallamú, ősi sziszegő  mássalhangzókkal ejtett 
„pejpes", selypítőnek tünő, majd hehezetes k, t, p mássalhangzókat képz ő  
„asszonyi" nyelven társalogtak velem az öreg szülikék. Gyana szülike K ő-

. rógyon pl. ilyen szavakkal ölelt magához : „Khincöszkkém, hucsó vágyol? 
• 
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Miné ném, jütel má eléb is Khourougyrá?" A „thánáörné"-nak sok mindent 
elmondtak a többiek is: Befogadtak maguk közé, soha sém kellett adatsžól- 
gáltatót keresnem, mindig volt beszélget ő  .partnerem. Annak ellenére, hogy 
abban az időben a terepjárás nem volt mentes minden nehézségt ől, nekem 
mindig volt szállásom, ellátásom, amit jó szívvel adtak, s amit pénzzel "nem 
lehetett volna megfizetni. Nem is fogadtak el t őlem semmit. Abban a hősi 
időben még sokat kellett gyalogolni, 5-10 kilométeres gyaloglások a. rekken ő ; 
„buszonyó" melegben vagy a vacogtató . téli hidegben nem Okoztak ' gondot. 
Szerencsére gyerekkoromban megszoktam a napi több kilométeres gya-
loglást, míg eljutottam az iskoláig. Kórógyon csak télen vagy nyáron. lehetett 
gyűjteni, amikor a mezei munkák szüneteltek. Felejthetetlenek' voltak a 
nyári „pudárkodások", sz őlőőrzések Kozár István kedves adatszolgálta-
tómmal. Nagypapa, mert így hívtam, úgy megkedvelt, hogy családjába 
tartozónak tekintett.  

1948 nyarán el őször Szentlászlón gyűjtöttem. Esténként a szülikék 
boszorkánytörténetekkel rémísztgettek. Mikor egy-egy ilyen beszélgetés után 
éjfél tájban hazafele tartottam a sötétségbe burkolózott falu utcáin, magam 
k megrettentem egy-egy váratlan zörejre, kutyaugatásra. Mivel szinte kézr ő l 
aézre adtak a szülikék Szentlászlón, majd átküldtek a szomszédos Kórógyra 
is rokonokhoz, majd' Harasztiba ajánlottak el, már az els ő  nyáron kialakult 
valami képem a vidékről, az emberekről, nyelvükről, szokásaikról. Hazatérve 
nagy lelkesedéssel számoltam be a tapasztaltakról. El is határoztuk B. Szabó 
György kollégámmal, hogy a főiskolai magyar szakos hallgatókat Szlavó- 
niába visszük terepi oktatásra, gyű jtésre. 

1950 májusában került sor a kirándulásra. Kórógy, Szentlászló, Ha-
raszti népe szeretettel fogadta a hallgatókat. A hallgatók is döbbenten 
gyelték a mocsárvilágban több évszázados , elszigeteltségben meg őrzött s 
még a középkorban kialakult hagyományos életmódot, .életfelfogást eláruló 
történeteket, a sajátos íz ű , patinás, régi színeket konzerváló nyelvjárást. 
Olyan szavakat, nyelvi fordulatokat, .képzésbeli sajátságokat hallottak, melyek 
már régen kivesztek a magyar nyelvb ő l. 

Későbbi utaim során már annyira befogadott Szlavónia népe, különösen 
a kórógyiak, hogy úgy mentem oda, mintha háza mennék. Szívesen fogadtak 
házukba, asztalukhoz ültettek, 'engedték, hogy részt vegyek örömükben, 
bánatukban. Őszinte és meleg barátság fejl ődött ki köztünk. Még a boszor-
kány hírében álló gyógyító asszonyok is beavattak titkaikba, s őt egyenrangú 
„tudós" társként kezeltek. 

Ma is köszönettel tartozóm a szlavóniai négy falu lakóinak, hogy.sohasem 
akadályozták, sőt a legnagyobb megértéssel segítették munkámat 'a népnyelv 
és népi kultúra kutatása során. Adatszolgáltatóimnak nem, kellett, könyö-
rögnöm, türelemmel válaszoltak "kérdéseimre, így aztán mindnyájunk közös, 
kollektív alkotása .minden leírt sorom. Míg meg nem ismertek a falusiak, 
a helyi tanítók, lelkészek segítettek. Különösén Sipos Mihály kórógyi lel-
késznek és Lebbár Lajos kollégámnak tartozom köszönettel; az ő  megértő  
támogatásuk nélkül az első  időben jóval nehezebb lett volna elindulnom az 
úton. • 

Az első  tájékozódó jellegű  gyű jtűút óta, a kb. 20 évig évente megismétl ődő , 
nyári vagy téli gyűjtések során nagyon sok és értékes népnyelvi és néprajzi 
anyag gyűlt össze-a jegyzetfüzetekben, a magnetofonszalagokon. Legnagyobb 
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részük feldolgozásra került a Szlavóniai — kárógyi — szótárban, balladás 
kötetben, számos tanulmányban, de még mindig • nem lehet befejezettenk 
tekinteni a gyűjtést, a kutatást. Még mindig lehet gyűjteni a hagyományos 
népi kultúrát, noha a gazdasági, társadalmi, m űvelődési viszonyok változása 
következtében már eltűnőben van, illetve múzeális, archiválási értékké válik 
ez á kultúra. De a jelent is tlgyelémmel kell kísérnünk. 'Figyelni kell az új 
körülmények, a gépesítés, a tudományos és technikai forradalom, az urba- 
nizációs hullám, az anyagi jólét,. a mobilitás, az értékrendszer gyökeres át-
alakulása szülte életmódváltást, a régi és az új küzdelmét az egyénben, a 
családban, a közösségben. Figyelni kell a szocialista társadalomban végbe-
ment változásokat. Figyelemmel kell kísérni pl. a faluból városnegyeddé 
vált Rétfaluban a változást, a viselkedési normák újszer űségét, a másik 
három faluban pedig az egyik lábával az iparban, másik lábával a mez ő-
gazdaságban álló els ő  nemzedék mindenfajta viselkedését. De figyelmet 
érdemel az egyel őre még .kevés -  számú falusi értelmiség szerepe, viselkedése, 
az új elvárásokhoz való igazodása, nevel ő  szándéka. Mindez kutatásra vár, 
mert egyszer ez is múlt lesz, s a népi kultúrát egyébként is a maga komplex 
mivoltában kell vizsgálni, hisz nemcsak a földm űves a nép .. . 

A-szlavóniai magyarság az utóbbi két-három évtizedben többet változott 
minden téren, mint azelőtt két-három évszázad alatt. Az anyagi felemelkedéssel 
az igények is módosultak, š az értékrendszer is megváltozott. Az anyagi 
felemelkedés külső  jegyeit lépten-nyomon felfedezhetjük. A régi „barona" 
házak helyén modern épületek sorakoznak az utcákban, nyoma sincs már 
a szenésháznak, az épített tűzhely helyén villanytüzhely pompázik, a szo-
bában a kemencét olajkályha váltotta fel, minden házban tranzisztoros rádió 
sugározza a híreket, a televízió, a mosógép sem luxus többé, traktor áll az 
udvaron, az embereken jó ruha, a nylonfüggöny általános lett, sok a városban 
vásárolt műanyag dísz, a giccses holmi. 

Rájöttek már arra is, hogy a társadalmi és anyagi felémelkedés eszköze 
a tanulás. Egyre több gyermek,' még lány is, tanul, ami elképzelhetetlen volt 
húsz és egynéhány esztend ővel ezelőtt. • 

Az életmódváltás természetes módon az értékrendszer gyökeres válto-
zásával járt. „A nép kiszakád az őt hajdan oly szoros pántokkal magába záró 
falu közösségéb ől". (Imre István: Változó valóság). Nagyobb a mozgás, 
Németország vonz. A párválasztási mobilitás még sem érz ődik, még ra-
gaszkodnak a megszokotthoz. Általában a szomszédos magyar községekb ől, 
esetleg Baranyából hoznak társat a legények vagy oda mennek el a lányok.. 
Viszont a családtervezés már állandó valóság. Hol vannak már a 10-12 
gyermekes nagycsaládok? Az emberek közti kapcsolatok melege is h űlőben 
van. Ritkák már az összejövetelek, 'a mesemondási alkalmak, nincs már igazi 
disznótor, ahol a népi kultúra kincsei hagyományozódtak. 

A. régi szülikék, nanók, apócsák nyelve is modernizálódott az unokák 
használatában. Ez és mind az, amit említettünk, természetes következménye 
a szemünk láttára lezajlott gyors változásnak. Nehéz lenne napjainkban 
begyűjteni a Szlavóniai szótár anyagát is. Az unokák lassanként épp e szó-
tárból tudják meg, hogyan 'is beszéltek őseik! 

1971-ben a nyelvészeti munkák mellett és után megjelent a Jugoszláviai 
magyar népmesék, című  kötetem, mely az országszerte, tehát a Szlávóniában 
is végzett terepi munka gyümölcseként állt össze. A szlavóniai balladákat 
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tartalmazó kötetem mellett ráolvasások, hiedelmek, siratók, népi imádságok, 
gyógyítások is olvashatók egyes tanulmányaimban. A szlavóniai nagycsaládot 
bemutató könyvem a XVIII. és XIX. századi, illetve a .XX. század eleji 
életvitelt, életszemléletet, erkölcsi normát, jogszokást hivatott bemutatni. 
A Jugoszláviai magyar népmesék II. kötete is új, színes és változatos mese-
anyagot prezentál majd az olvasónak. A jugoszláviai magyarok szólás- és 
közmondáskincsét gyűjtöm évek . óta volt és jelenlegi tanítványaim segít-
ségével. A feldolgozás nagy munkája még ezután következik. Tennivaló 
akad bőven. Én ezúttal csak egyetlen egyet említenék. Rendkívül nagy 
szükség lenne az összehasonlító néprajzi vizsgálatokra. Erre eddig rendsze-
resen még nem került sor, csak itt-ott találunk próbálkozásokat. Az össze-
hasonlító vizsgálatokhoz kellő  részletességű  és azonos szempontok szerint 
végzett kutatásokra lenne szükség. Már Szlavóniában, de más vidékeinken 
is, ahol évszázados együttélésr ől van szó, a még .gyermekcip őben járó, kom-
paratisztikai kutatások azt mutatják, hogy a népi m űveltség egyes jelensé- 
geinék határai nem esnek egybe - esetleg csak nagyritkán — a nyelvi, 
etnikai, földrajzi határokkal. A népek, kultúrák találkozása nem múlhatott 
el és nem múlik el napjainkban sem kölcsönhatás nélkül. Kósa László egy 
beszélgetésben nagyon szépen fogalmazta ezt meg: „A népi m űveltség nem 
szétválasztja, hanem összekapcsolja a népeket". Kórógy és a többi szlavónia 
falu példájá is meggyőző  bizonyíték erre. A szomszédos horvátokkal a török 
óta évszázadokon át ápolt testvérbarátság f űzte . össze a négy magyar falu 
'lakóit. 

Szlavónia négy magyar szigete — mint már említettem is, — befo-
gadott, magáénak tart. „Hálásak és büszkék vagyunk, hogy falunk nyelvi 
kincseinek örökségét, láthatjuk feljegyezve a jelen .és jöv ő  számára" mondta 
a kórógyi Sző lőskei Erzsike, kedves adatszolgáltatóm és munkatársam a 
szabadkai Életjel 1979. júniusában tartott szerz ői esten. Éri pedig sokszor 
mondtam már; mindig olyan örömmel megyek Kórógyra, mintha haza men-
nék, hisz közös munkánk eredménye mindaz, ami eddig Szlavónia magyar-
ságáról megjelent. 

(1980) 
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MURAVIDÉK 

Képek a Muravidékrő l 

Deres, harmatos reggeleken, majd a déli tűző  nappal szemben, a posta- 
úton gyalogolva, egy-egy faluba betérve sok mindennel megismerkedtem 
sok mindent láttam és hallottam, s mégsem állíthatom, hogy tökéletesen 
ismerem a Muravidéket. 

Gyű jtőmunkám során 23 faluba tértem be, vagyis majd negyedszáz falu 
nyelvét, népi kultúráját tanulmányoztam, embereit megzaklattam kérdéseim-
mel. Ők azonban nem találták kérdez ősködésemet zaklatásnak. Szívesen 
invitáltak be házukba, asztalukhoz. így azután válam,élyest sikerült bepillan-
tanóm életükbé is. 

A régi zsúpfedeles ház, mint Hódoson Kati nénié, még a hagyományos 
építkezést példážza az elöl nyitott homlokzatával és a nyitot homlokzáthoz 
támasztott létrával. Kati néni egy szép, napsugaras délel őtt felvezérelt á lét-
rán, megmutatta a padlás kincseit. Volt ott „a hébo" kópic (nagy fonott 
kosár), bugyoga (korsó), böstör ű  (borstörő), szűk fazik tejnek, púszta (régi) 
trajfosz (háromláb), az egyik sarokban egy kuroglá (szénvonó.) szomorkodott, 
egy öreg kenyérsütő  lapát, egy bürökle (kormos edény megfogására való 
villa) meg több pintes öveg táraságában. A . másik sarokból egy tiló (tiló) 
meg egy rokka került el ő  kutaszkodášunk nyomán. Valamikor szintén a „hébo" 
került a kévébe kötött „jószág" is, onnan vették azután él ő  ráérő  időben és-
verték ki belőle a szemet. Ma a „jószág", azaz a búza már á šžép és tágas 
harcbárba kerül. 

Az igazán régi zsúpfödeles házakon sehol sincs kémény. A konyhában 
a szabad tűzhely füstje az ajtón, ablakon szivárgott ki, kívül is feketére festve 
a falat azért is nevezték füstös 'konyhának. ` De a füstös konyhában is ízletes 
étel készült — meséli Lina néni a muravidéki Szentlászlón. Többek között 
már akkor sütötték a messzeföldön híres hőkün süttet. Sikerült is lefényké-
peznem egy gyurótáblányi h őkün süttet. Igaz, nem Szentlászlón, hanem 
Csekefán. , 

A postaút mentén haladtomban nem egyszer találkoztam jármos tehénnél 
szántó földművessel, láttam füstölgö „téglaéget ő  kemincéket", terhét a fején 
hordó asszonyt, furcsa alakú szénabakokat; cseresznyefák mellett álló lépcs ő-
szerű  „ösztöl"-éket. Egyik-másik házból ;ki-kihallatszott az útra a más 
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vidékeken szokatlan cséphadaró ütern,es hangja. S ez mind 'hozzátartozik az 
üde zöld színű  Muravidék képéhez és hangulatához. 

Petesházán bukkantam rá a régi vi seletre: Kati néni meg Jóska bácsi 
jókedvűen álltak a fényképezőgép elé, pedig Kati nénit a betegágyból rimán-
kodtam ki. S ha már felkelt, szívesen szedte el ő  az almáriomból az egyes ru-
hadarabokat. Először a „kis kiklit" (alsószoknya) vette magára, erre került a 
„küsü szedett, rúzsás szoknya", a szoknya „gallérában" jól meghúzta a mad-
zagot, miután felhúzta a fehér szedett „ümögöt" majd maga elé kötötte a 
két szélb ől készült fekete, varrással díszített „elekötüt", s a „fűzejét" egészen 
előre vetette. „Csatro" (félmasnira) megkötötte, 5 rönd gyöngyöt tett a nyakába, 
az egészre ráterítette a fehér, fodros „nyakravalu kendüt", hátul egy gombra 
megbogozta. A fején á haja pödörgetve, a feje tetejére rá van varrva a kemény- 
papírból készített konty. Ezután fejköt ővel szorítja le a haját,_erre kerül végül 
a „fejkendü". 

Jóska . bácsi viszont nyáron fehér vászón, 4-5 szélb ől készült széles 
gatyát visel, „mizlis" szedett ujjú, kézel ős „ümöggel", fekete szövetb ől va-
ló zsinóros, gombos lajbival, egy szél, mintával szövött fehér vászon „kö-
tinnyel", fekete csizmával. Fején kalap, fekete kalap. . 

A petesháziak még hordják nagy ünnepeken ezt a viseletet, de másutt 
már kinevetik a viselőjét. Ugyan kinek is lenne kedve ennyi mindent magára 
szedni, mikor a másik viselet egyszer űbb és 'célszerűbb, jobban lehet vele 
és benne lépést tartani a korral, a'várossal, a mai életformával.,. ' 

• 

r (1961) 

Néhány gondolat a népi kultúrkincs gyűjtéséről 
a Múravidéken 

;1960. augusztus havában jártam el őször a Muravidéken népnyelvi és fol-
klorisztikai gyüjtés szándékával. Hódos, Kapornak, Domonkosfa, Szerdahely, 
Pártosfalva, Szécsiszentlászló, Csekefa, Dobronak, Lendvavásárhely, Káma-
háza, Göntérháza, Radamos, Hídvég, Bánuta, .Hosszúfalu, Lendva, Csen- 
tevölgy, Völgyifalu, Pince, Alsó- és Fels ő  Lakos Gyertyános, Hármasmalom, 
Petesháza községeket kerestem fel. Többnyire gyalog sétáltarií át egyik köz- 
ségből a közel fevő  másikba. Útközben sokat hallottam mindenr ől és minden-
féléről alkalmi útitársaimtól, a főleg idősebb földművesektől. Míg szaporán 
lépkedtünk a postaúton vagy a jól kitaposott kanyargó ösvényeken dombnak fel, 
dombról le, sor került beszéd közben a régi - világra, az akkori életmódra, 
szokásokra. Még el is dallikáztunk, ha kedvünk kerekedett vagy olyan társra 
akadtam, aki szívesem dalolt betyárokról, a csépl őgép dobjába esett Farkas 
Julcsáról, szerelemr ől, bánatról. Nem egy útitársammal tartóttarn kés őbb is 
a kapcsolatot, sőt tartom még ma is — az unokájával .. 

Később, évek múltán, mikor ballada- és mesegy űjtés céljából visszatértem 
a nekem oly kedves, tájra és szeretetre méltó embereihez, fájdalommál konsta-

a táltam, hogy adatszolgáltatóim jó része elköltözött az árnyékvilágból, s hogy 
a paraszti életforma természetes bomlásával, 'á gazdasági, társadalmi, müvél ő-
dési viszonyok robbanásszer ű  változásával a hagyományok, a szép balladák, me- 
sék csak kevesek, főleg idősebbek tulajdonai immár, s a szokások, hiedelmek 
is eltűnőben vannak. Csak az idősebb némzedék ápolja még őket. A fiatalabbék 
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már nem törődnek a régi dolgokkal, a nagyszül ők tudásával, babonáskodásnak 
tartják, sőt gyakran szégyellik is. A legjobb esetben csak passzív tudói a 
hagyományoknak, legtöbbjük tudatából viszont teljesen kihullott már a múlt 
népi öröksége. 

De nemcsak a szellemi kultúra változott meg és hullik ki lassan az emlé-
, kezetből, hanem az anyagi kultúra is. A régi kis, szinte örökké bereteszelt 

ablakú, füstös konyhás boronaházak helyett itt is szép, világoš, tágas szobájú, 
konyhájú és egyéb helyiségekkel ellátott téglaházak épülnek, mindnyájunk 
örömére. A padlós szobában a fő  helyen a televízió trónol. Csak itt-ott, az 
idős, gyermektelen családoknál vagy a hagyományóshoz ragaszkodóknál ' 

kísért még a füstöskonyha. Az ablakok megn őttek,' kitárultak, szabadon jár 
a levegő  a házban, nem kell többé fuldokolni a füstben. 

Az anyagi kultura változása, a szellemi kincsek szegényedése illetve 
minőségi változása a paraszti közösségek bels ő  életének, a mindennapi életet. 
szabályozó közösségi . normáknak, egyszóval a paraszti életformának az át-
alakulása a gazdasági és társadalmi forradalom eredménye. Mind a munkás 
hétköznapok rendje, mind az ünnepi pillanatok megülésének módja más, 
mint régen volt. A szóbeli irodalom kifejez ő  eszközei és formái, a s tartalma 
sem alkalmas többé a megváltozott világ kifejezésére és értelmezésére. A 
parašzti világ tárgyi eszközkészlete is lassan kicserél ődik. 

Mikor' mindezt megállapítjuk, ezúttal sem síránkozunk a régi, XIX. 
- századi hagyományok elmúlásán, mert természetes folyamatnak vagyunk 

szemtanúi. De most is hangsúlyozzuk, hogy kötelességünk felgy űjteni mind-
azt, ami még gyűjthető , fellelhető , ami megörökítésre méltó érték, hogy meg-
ismerjük kultúránk történetét, a régi . népéletet, melyre a mai és a jövend ő  
élletforma épül, hisz a kultúrák sem örök újrakezdések termékei: ,  a régi értékek 
megbecsülésével és felhasználásával az újat .is gazdagítjuk. 

A Muravidéken még külön érdekessége és értéke is van a népi kultúrának, 
lévén ez a vidék vegyes lakosságú terület, ahol  évszázadok óta együttélnek 
szlovénok, magyarok és más népek, nemzetiségek. Ez az együttélés természete-
sen nem múlhatott el nyomtalanul. A kölcsönhatás itt is állandó folyamat, s 
ezt nagyon szépen ki Iéhet mutatni az együtt él ők anyagi és szellemi kultúrá-
jában. Ezzel a tudomány is felbecsülhetetlen adatokra tesz szert: 

A népi kultúra értékeinek megismerése mindnyájunk feladata tehát, 
ugyanakkor a hagyományok ápolása a nacionalizmust is táplálhatja, ha saját 
értékeink provinciális túlbecsülése, más népek és nemzetek értékeinek mell ő-
zése vagy lebecsülése kíséri. Egymás népi kultúrájának megismerése és megbe-
csülése a termeszetszer ű  kívánalom szocialista önigazgató társadalmunkban. 

Hogy a jelent megérthessük, a jöv őt fölvázolhassuk, .ism,ernünk kell a 
múltat. Ezt pedig a haladó népi hagyományok gy űjtésével is elősegíthetjük. 

Mit kellene gyűjtenünk a Muravidéken? 
Csak néhány terülétet sorolnék fel. 
Vizsgalnunk kellene a hagyományos termelési ágak, a földm űvelés, az 

állattenyésztés. módját, eszközeit; munkafolyamatait, a háziipar eszközeit és 
hagyományait, az erdőtelepítéshez, a mocsarak lecsapolásához fűződő  törté-
neteket, a vidék állatvilágára, növényvilágára vonatkozó népi tudást, a növények 
felhasználását az emberek és állatok gyógyításában, a paraszti iparágak : 
szövés, fonás, fazekasság, faragás, gyékény és kosárfonás, pálinkaf őzés eszkö- 
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zeit, tárgyi maradványait, termékeit, a velük kapcsolatos szájhagyományt, 
az építkezés, a berendezés módját, eszközeit, anyagát, a népi ételek készítésé-
nek módját, az étkezésre vonatkozó hagyományt, a régi konyhai eszközöket, 
a népviseleti darabokat, a népi táncokat. A történelmi emlékhelyek, rn űemlékek 
'feltárása és leírása is feladatunk. Hasonlóképpen nem elhanyagolandó az 
emberi élet fordulópontjaihoz (születés, házasság, halál) f űződő  szokások, 
hiedelmek gyűjtése, a temet ő , a fejfák, a nevet ő  fejfák ismertetése, a néhai 
vásárok, búcsúk, farsangi és szüreti mulatságok, játékok bemutatása, a szo-
kások, hiedelmek, a mindennapi életet szabályozó erkölcsi és jogi normák 
összegyűjtése és megörökítése. 

A népköltészeti műfajok — elsősorban a mesék, mondák, balladák és 
dalok —, a különféle babonás történetek, a történelmi emlékezet nagy esemé-
nyei és hőseinek alakjai, ,a népi verselget ők művei, a paraszti naplók is mind 
gyűjtőjükre várnak éppen úgy, mint a ragadványnevek, a határrészek, d ű-
lők, utcák, utak, legel ők, patakok, erdők nevei. 

A hozzánk már közelebb eső  munkásfolklór darabjait, a népfelszabadító 
háború eseményeit, hőseit, egyszerű  résztvevőit bemutató történeteket is 
most kell gyűjtenünk, míg a résztvevők élnek és igaz szóval elmondhatják las-
san legendává váló harci élményeiket, örömüket, szenvedésüket. 

A gyűjtést lelkes egyének és iskolák is végezhetik. Pályázatokat lehetne 
kiírni gyű jtőmunkára, s a beérkező , közlésre alkalmas anyagot kötetbe ren-
dezve kiadni, a többit pedig archívumba kellene helyezni, hogy bármikor 
hozzáférhető  legyen. A kötet megszerkesztését, gondozását a Népújság vál 
lalhatná magára. - 

A tárgyi néprajzi darabokat is össze kellene gy űjteni, mert lassan elkallód-
nak. Talán az iskolákban, iskolai folyosókon felállított tárlókban lehetne 
nekik helyet találni. Igy mindig szem el őtt lennének — korosztályról kor--
osztályra. A gyerekek a szünetben bizonyára szívesen nézegetnék őket . 

és olvasgatnák a tárgyakhoz fűzött magyarázó szövegeket. Észrevétlenül .sok 
mindent megismernének, mégtanulnának ők is, sőt a . szülői értekezletre 
belátogató szülők is. 

(1980) 
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II. 

NÉPSZOKÁSOK, NÉPI 
- • • ÉLETMÓD 



1. SZLAVÓNIAI HÉTKÖZNAPOK 

A híres tréfacsináló; mesemondó Késa 
apó, Séta apó és a „vitákkal társalkodó", 
a fű, fa, virág titkait tudó ' Borka nanó, 
valamint elődeik és utódaik emlékezetére! 

Munkánk célja 

Röviden talán így fogalmazhatnánk meg: célunk Szlavónia szigetm,agyar- 
sága, Rétfalu, Szentlászló, Kórógy, Haraszti népe több mint 200 év, távlatában 
és folyamán hiteles forrásokban nyomon kísért mindennapjainak keresztmet-
szetét adni. 

Szeretnénk felmutatni néhány jegyét annak az életnek, melyet hajdanvaló 
időkből őríznek az első ' hivatalos írások, a presbiteriálisl) ülések jegyz őköny-
veig) és egyes tudósok tanulmányai. Annak a XVIII., XIX. sz .-i életnek né-
hány pillanatát ragadjuk még, melyben a nemrég lebontott házak és a hagyo-
mány tanúsága szerint is nem volt szabad ablakot hagyni az utcára a parasz-
ti házon, mert különben súlyos adót kellett fizetni. Az ablak csak a kertre 
nézhetett, de a ház. is csak a telek belsejében épülhetett, nem az utca 
sorában! 

Adózott akkor a paraszt az államnak, a vármegyének, a földbirtokosnak, az 
egyháznak pénzben és. szolgáltatásban. Mennyi kuluk,. robot teljesítésének, 
mennyi földadó, máltapénz, tutajpénz, pandúrpénz, pudárpénz, ablakpénz, 
füstpénz, útadó, kocsiadó, tized; kilenced be fizetésériek, toll-, vászon-, tojás-, 

Presbitérium = a református egyház helyi, községi fegyelmez ő, kormányzó testülete. 
Tagjái a nép közül választott presbiterek és a helyi lelkész. 
A Rétfalusi Ekklésiai Tanács Gyűléseinek munkáit magába foglaló könyv 1813-dik 
Esztendőtől fogva. 
Matricula Eccla R-a Sz. Lászlajiensis ab A° 1761, 24 Apr. Procurata per Nicolaum Sz. 
Peteri Predicantem elettis 66.1761-dik Eszt. kezd ődik. 
A Presbiteriális Gyűléseit magában foglaló könyve a Kórógyi Ref. Eklésiának 1817. 
Az Haraszti Reformata Ekklésíának Matricularis könyve vagy - pedig olyán Regestruma, 
amely complectallja magában béfoglailja az 1759-dik Esztend őtül fogva a szent kereszt-
ségnek Sacrementumával megkereszteltetett kisded gyermekek és a házassági szabaccságos 
életre a Hittel való egybeköttettség után ki bocsáttatott személyeknek úgy az e világból 
kiköltözötteknek-avagy-meghóltak ő  neveit. Vétetett az 1759. Esztendöben Szent György 
havának 27-ik napján. Mosoni György predikátorságában. 

• 
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méz-, viasz-, hal-, tekn ősbéka-, csiga-, góm,ba-, vad őr és egyéb beszolgálta-
tásnak kellett eleget tennie egy paraszti háztartásnak! De ne feledkezzünk meg 
a földesúrnak a nagyon öregek emlékezetében még él ő  jogáról — mellyel az 
emberségesebbje nem élt —, a ius primae noctis-ról sem! Alig jutott id ő  
a saját háztartás munkáinak elvégzésére, mert a jobbágy, még szombaton, 

' vasárnap sem volt nyugodt, hisz minden szombaton vagy 'vasárnap délután a 
bíró az uraság pecsétjével ellátott cédulával rendelte el a robotot! Ha netalán 
elkésett az illető  a robotról, járt a bot, ,12 vagy ki tudja, hány botütés kopogott 
a hátán. A robot napfelkeltét ől napnyugtáig tartott. Nemcsak rendes, hanem 
rendkívüli robotra is be lehetett. rendelni a jobbágyot, ha szükség volt ,rá. 

A falu kocsmája is vagy az .uraságé vagy az egyházé volt. A paraszt csak 
Szent Mihály napjától Szent Györgyig főzhetett saját használatára pálinkát, 
vághatott disznót. 

Ebben a világban az egyházi presbitériumi gy űlések jegyzőkönyveinek 
tanusága szerint a református egyház a presbitérium útján végzett fegyelmez ő  
munkát. A jegyzőkönyvekből kitűnik, mit tartott eszménynek a ,presbitérium, 
mi volt az erkölcsi norma, illetve a közösségi normán túl hogyanjelentkezik a 
prédikátor egyénisége is (er őskezű-e, vagy megalkuvó, liberális), ékinek 
jogában állt er ősebb eszközöket is alkalmazni, ha az intés nem használt. 
Csattogott is a korbács, a bot, nemre való tekintet nélkül a b űnös hátán! 
(1816-ban a rétfalusi ekklésiában „korbáts reparáltatása" 2 frt.) Pénzbüntetés 
is szerepelt. • A közösség általában elfogadta, megérdemeltnek tartotta a 
kimért büntetéseket ! 

Sok esetben, ha a b űnöst olyan súlyos büntetésre ítélték, melyet a pres-
bitériumnak nem volt jogában kimondani, akkor a világi hatalomnak, a 
bírónak adták át. Ha a b űn nagysága, súlyosságá a bíró hatáskörét is meghalad-
ta, akkor a földesúri hívatal.vagy a vármegyei törvényszék volt illetékes ítélet-
hozatalra. 

1832-ben Hoblik Márton Vér őcze  Vármegye Ismérete című, a Tudo-
mányos Ggy űjtemény III. kötetében folytatásokban megjelent tanulmánya sem 
fest szebb és idillikusabb képet a vármegye mindenfajta népér ől, köztük a 
magyarokról is, mint amilyet a presbitériumi gy űléseknek csak a negatívumokat 
megörökítő  jegyzőkönyveiből kapunk. 

„A köznép bélyege restség, tunyaság, puhaság, lustaság, lajhaság, 
' henyeség, lomhaság, és ha a' szerencsétlen dologtalanságnak még több válto-
zási volnának, mind reá illenének, még az emészt ő  inség idejében sem lehet 
őt dologra hajtani,»s ha a<rtermékeny föld néki egy vagy más áldásával b őveb-
ben adakozik, ő  a' mellett marad, mig azt végső  cseppig ki nem üriti, még 
akkor is.mikor az Urodalmi hatalom er ő  a' meg kell lenni-re hajtja, boldognak 
véli magát, ha kötelességét csak fél órányival is kés őbbre halaszthatja, innen 
sok urbarialis panaszok kútfeje, eredete, azonban ő  ravasz, álnok, megátal-
kodott, a' leg kisebb részen küzdésre fakad, 'engesztelhetetlen, heves, . bosszú-
álló, káromkodó, az új bor, de kivált a' pálinka kazán legédesebb földi boldog-
ságai közzé tartozik, ezek mellett elragadtatik szenvedelmeit ől, nem csak a' 
büntető  törvények sulyát, de Isten parancsolatját is elfelejti, és egy hitvány 
megvető  szóért, egy semmit ér ő  ötletért, felét, atyjafiát, feleségét egy ütéssel. 
agyba veri, leöli. Máskép a' köznép szelid, hol a' Törvényhatóság vas páltzáját 
érzi, engedékeny, alázatos, türelmes, ájtatos, s őt babonás is, kevéssel megelé-
gedő, józan, jó atya, jó anya, h ű  házas társ. 
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-- A nyakasság, hevesség, a »boros kantsónak, pálinkás fututzkának  

(fityók) forgatása« még nem régen is jellemz ője volt e népnek."  
De nehogy azt gondoljuk, hogy a rend és erkölcsök véd ői mind makulát-

, Tanok . voltak. Az 1818. nov. 30-i gyűlés jegyzőkönyve az,t bizónyítja, hogy a  
magánéletben ezek is éppen olyan vétkez ők voltak, mint akárki más.  

„Ebben legelsőbben is szövevényes és már régetskén történt dolog vé-
tetett fel, m,elly is ez: Ujj Kenyérkori Communió kiszolgáltatása  . alatt egyedül  
lévén oda haza a Kortsmáros Posár Béni, akkor az Attya helyett esküdtséget  

viselt Mihótza Illyés egy. meszely bort kért t őle, s míg ő  a bort a Pintzéb ől  
felhozta, addig a Ládájából 17 ft. elveszett. Senki más nem lévén ott, egyenest  

ő  reá lett a gyanu, amely hogy nem. helyes fundámentum nélkül , való volt,  

onnan megtetszik, mert sokféle nyomozódások után kis űle, hogy valósággal  
Mihótza lopta el a 17 ftokat; Ezzel az alkalmatosággal a Kortsmárosné  

Csurman Katus azt is kivallotta reá, hogy Tordintzei Vásár al őtt való harmadik  
éjtzakán két megölt malatzokat vitt hozzá Mihótza Illyés, mellyeket 3 fton  

vett meg tőle. Ezeket Mihótza szégyenlvén, s a rossz következéšt ől félvén  
fellyül akart fordulni s a Regement által mint szabadságos Katona el akarta  

af panaszos feleket hallgattatni, de végre itt tsak ugyan világosságra .jött,  

hogy az űzőbe vett farkas ette meg a bárányokat és Vukovárón a Verbunkos  

Fő  Hadnagy által Mihótza gonosz - tselekedete jutalmául 5 er őss páltzával  
büntettetett meg, a kár megitélése pedig a Helybéli El őljárókra bizattatott,  
a kik is a kárt vallottaknak Molnár Józsefnek és Szekeres Miklósnak 14 ftokat  

itéltek, melly 14 ftoknak a felét a. Tolvaj Mihotza, felét pedig az orv-gazda  

Kortsmáros tartozik megfizetni; és mivel nem tsak tudva vette meg a lopott  

jószágot, hanem előre késztette is annak lopására a Kortsmáros Posár Béni  

4 páltzával, a Kortsmárosné Csurman Katus 4 Korbáttsal b űntettetek meg,..  
a Kórtsmárostól ellopott 17 ftokat id. Mihótza annak visszafizetni kötelezte-
tik":  

Ez az ügy azonban nem fejez ődött be ezzel a gyűlési .  határozattal, hanem  
tovább bonyolódott, mert állítólag .  Szekeres Miklós azt mondta volna a bíró  

házánál többek füle hallatára, hogy ez a dolog azért huzódott ilyen sokáig,  

mert a pap ette meg á 'malaca fejét. Természetes, hogy a pap ezt a rágalmat  

nem tűrté, kérte három esküdt kiküldését az igazság kiderítésére. A következ ő  
gyűlésen kellett volna beszámolniok a vizsgálat eredményér ől. A további  
jegyzőkönyvekben azonban séhól sincs említés az ügyr ől. Szekeres valószí-
nűleg megkövette a papot .  és ezzel végét vették az egész ügynek.  

Dezső  László' bíró cselekedetei sem voltak összhangban a bírói_tisztséggel,  

és nem szolgálhattak példaképpen a lakosok el őtt. Íme az 1823. december  
28-i jegyzőkönyv :  

„Ez a gyűlés, az ezelőtt három Héttel tartatott Gy űlésnek meghatározá-
sából azért . gyűjtettett öszve, hogy ismét ujjitasson meg Des ő  László és . 

Csurman Katusra nézve az az Atyafiságos megintés, melly már egyszer még  

1820-ban ugyan ezen dologban tétetett volt: Tudni illik: Az ő  egymással  
való szoros táršalságok, olly nagy Gradusra lépett,'hogy többek által valóság-
'gal gyanúsnak észtisztátalannak ítéltetnék és az; Elöljárók többekt ől s több  
helyeken szemrehányásokat szenvedtek s szenvednek még máig is azért,  

hogy ez az ő  társalkodásokat, éjjeli nappali együtt lételeket, éjtzakai együtt  

utazásaikat s mulatozásaikat miért nem akadályoztatja; mellyett pedig a  

Presbitérium eddig is tsak azért tett látatlanná, hogy az embér Bírói hivatalban  
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lévén, látta, hogy az ő  Felesége sokkal gyengébb, mint sem hogy a Bírót 
gyakran megkeres ő  tisztes Úri Vendégeknek valamely ahoz ért ő  személy 
segítsége nélkül eleget tehessén. Midőn hát már a Bírói hivatal másra tétetett • 
által, azt várta a Gyűlés, hogy az ő  szövetkezések is megsz űnnik; de nem tsak 
meg nem szünt, hanem naponként nevekedett és már olly botránkoztatóvá 
lett, hogy a körül lévő  Helységbeliek is gyanusnak tartva agytársalkodást gyakran 
és többeknek szemrehányát tennének "eránta, és azt tisztátalannak állítanák, 
ámbár semmi szemmel látott Tanu által nem bizonyíthatnák állításaikat; 
tsak azon okból is, hogy az ember Des ő  László tulajdon Hites Feleségével 
mostanában keményebben bánt mint szokott; az Asszonynak férje pedig 
olly gyáva és Asszonyi járom alá szoktattatott, hogy a nyilvánsággal a tsele-
kedeten találná is Feleségét, még is mint hatalmasabbat,, magdorgálni vagy 
fenyíteni nem merné. , Ezekre nézve tehát mind Des ő  Lászlónak, mint a 
Presbitérium idősebb Tagjai közül egynek, és akinek az illyenforma tselekedetek 
helyett az ajánitatott, hogy jó példa adásával inkább építsen mint így rontson, 
legalább bontránkoztasson; mind pedig Csurman Katusnak él ő  szóval meg 
hagyatott, hogy a botránkoztató együtt tartást s társalkodást távoztassák s 
egyáltalán fogva szakaszzák félbe; különben ha ezen intés foganatlan lenne, 
elsőbben ugyan Des ő  László a Presbyterek tisztes társásagából kirekesztetik, 
azután pedig ha -Szemet -- szemre társalkodásokat még is követnék, a hatalmá-
ban lévő  erőssebb eszközökkel fog élni a Presbytérium mind kett ő jökre nézve 
az ő  jobb észre való hozásokra, gyanus társalkodásoknak meggátolhatására és 
elfojtására, és az ő  jó híreknek, neveknek vissza állíthatására". 

A további jegyzőkönyvekből kitűnik, hogy ennek az intésnek nem lett 
foganatja, sőt a következő  esztendőben az újbóli megintés sem használt, 
hiábavalónak bizonyultak az idevonatkozó intézkedések végrehajtása, „u.m. 
Deső  László felfüggesztése, kihirdetése és protokolba való tétele, valamint 
a Csurman Katusra kimért 6 korbácsütés végrehajtása". Végül az 1824. 
esztendőben abbahagyták az egész ügyet, azzal a megjegyzéssel, hogy ;,szabad 
tetszésére bízván másnak akárkinek, hogy folytassa, vagy ne". 

A falusi értelmiség néhány képvisel ője, egyes tanítók, kántorok sem vol-
tak jobbak a Deákné vásznánál, noha társadalmi státusuk szerint példát 
mutatni tartoztak volna. Iszákosságuk, paráználkodásuk és egyéb erkölcsi 
szabadosságot mutató cselekedetük,'fittyet hányásuk a tarsadalmi normának 
nem volt éppen nevelő , példamutató. 

Az 1848--49-es „zendülés"-t minden különösebb esemény, megrázkód-
tatás nélkül élték át Szlavónia magyarjai. Az egyedüli izgalmat Kórógyon-
a földesúr gőzmalmának leegése okozta. Ebben az id őben a presbiteri jegyző-
könyvek számának csökkenése, rövidsége, eseménytelensége feltün ő . „Az 1848-
-ik és 1849-ik szomorú emlékezetű  gyászos években sem Superinterndentialis 
sem Tractualis Gyülések nem tartattak, szokott rend szerint, tsak futva". 
(Rétfalu) Az 1839. január 20-án Rétfaluban tartott gyülés jegyz őkönyvébe 
találunk némi utalást még ezekre . az évekre: „Gondvisel őnk Antal Josef számot 
adván 'ezen zűrzavaros hadas időben bizonytalanok voltunk biztös megmara-
dksunkról, és nem is akarván a Népet terhelni a választásvál megkértük, hogy 
még egy évig legyen szíves folytatni hivatalát". Z űrzavaros, hadas id őknek 
tartják ezeket az éveket, mikor is létük forog veszélyben. Hol vannak már 
azok az idők, mikor a portyázó tatár, török el ől a nádasokba, mocsarakba, 
á 'Palacsa ingoványaiba menekültek? Ilyenkor nem egyszer a puszta életet 
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mentve a vízbe kellett'húzódniuk, s'a hirtelen letört nádszáron szippantgamiok 
áz éltető  levegőt — a hagyomány emlékezete szerint. 

Most' otthon várták a „zendülés" kimenetelét. 
Az 1860-as évek jegyzőkönyveiből 	1856 után — a letűnt régi világgal 

eltűntek a presbitérium feltétlen engedelmességet követel ő  rendcsinálási 
törekvései, a botozásokra, korbácsolásokra vonatkozó ítéletek. 

A jegyzőkönyvek is tükrözik a beállott nagy változást. Nincsenek többé 
káromkodásért, pajzánkodásért, hűtlenségért és más kisebb-nagyobb vétekért, 
bűnért kimondott ítéletek. Nincs. többé tizedszedés, robot, a földesúrnak 
kocsival, lóval és gyalogosan való szolgálás. Megsz űnt a földesúr hatalma • 
jobbágyai felett..A bíráskodás állami szervek feladata lett. A presbitérium, 
tevékenysége jobbára az adminisztratív ügyek intézésében merül ki. 

• 
1852. szeptember 3-án a kórógyi Györke István lelkész a faluban és az 

elöljárók között levő  zilált állapotokról így ír: „Komárom és Szikszó részére 
segedelem gyűjtése kívántatik, az elöljárók • a régi jó szokástól elpártolva 
faluba kimenni kereken vonogatták magukat, s így esik, hogy Kórógy, az 
eddigi bőven • adakozó elöljárói lelketlensége miatt a nevezett célra... 2.. fórt. 
10 krajcárt mutathat el ő". 

Megesett még ezután is egészen a századfordulóig -- a jegyz őkönyvékbő l 
látszik —, hogy az egyházi vagy polgári esküdtek a kisebb vétkek elkövet őire 
botózást, korbácsütést, kalodába tételt, a falu népe el őtt való megszégyení-
tést szabtak ki. „Régi jó szokás" szerint alá is vetették magukat legtöbben 
ezeknek a .büntetéseknek, mert ezzel ügyük befejezést nyert, nem ment tovább 
a járásbírósághoz vagy más illetékes szervhez. 

A községháza padlásán porosodó kaloda még mindig tanúskodik eme 
időkrő l. 

Az öregek — a 80-90 évesek — még emlékeznek a közmegvetés tárgyává 
tételnek arra a módjára, hogy vasárnap kiállították a templom elé vagy a 
cinterembe. a bűnöst egy kőre, s templomba menet mindenki láthatta, leköp-
döste. 

- A századforduló táján és kés őbb a közösségi élet hagyományos kereteinek 
bomlásával, á normák bizonyos fokú módosulásával a gazdasági, társadalmi 
változások hatására a bírói és presbiteri tekintély és hatalom csökkenésével 
ez a gyakorlat is megsz űnt. - 

A megváltozott körülményekben megváltozott a felfogás is. A régi 
rend és normák elavultaknak látszottak. A gazdasági váltožás, . a nagycsalád 
felbomlása a ház igazgatója szinte korlátlan 'hatalmának megsz űnésével járt, 
megszűnt a fiatalok kiszolgáltatottsága a' nagycsalád keretén belül. A vagyon 
elosztása, a kis családok kialakulása megtette a magáét. S k mindent nem 
tartottak már büntetend ő  dolognak. A régi • norma értéke devalválódott, az 
erkölcsi norma megváltožott. Meg kell azonban jegyeznünk, most sem a 
szabadosság felé történt a változás. A •presbitérium elvesztette hajdani fegyel-
mező  szerepét, hatalmát.- A világi bíráskodás, a szolgabíró .illetve' alsó fokon 
a faluházán székel ő  bíró és a polgári elöljárók voltak most már illetékesek. De 
a bíró is ember volt. . 

" A huszadik 'század elején pl. Csurman Ádáín bíró már nem találta bün-
tetendő  dolognak, hogy őt Cserepes Pali ún. Hapac egy ízben csalafintaságból 
és ügyes csinnyel földhöz teremtette. Igaz, hogy Hapac úgy elfutott' a szín- 
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helyről, hogy pillanatok- alatt már csak a futásától felkevert port lehetett 
látni. A bíró hirtelen mérgében szétzavarta a „csingéz ő  — labdázó — csapatot, 
amelyikben Hapac játszott, és amelyik szemtanúja volt az esetnek, de mikor 
hirtelen támadt" mérge lelohadt, kiengesztel ődött és nem érezte magát sem 
emberi mivoltában, sem -  pedig bírói tisztségében megsértettnek, így az egész 
dolognak nem lett folytatása. 

Ha ez az eset negyven esztend ővel előbb történt volna, amint az a felidé-
zett jegyzőkönyvekből látszik, bizonnyal igen fájdalmas következményei 
lettek volna. • 

Éppen így nem úszták volna meg szárazon azel őtt Keresztes Ilyés 
(Késa), sem Losa István (Séta), sem a többi tréfacsináló a sokszor goromba 
és másoknak bosszúságot, néha kárt is okozó tréfáikat, felültetéseiket . vagy 
másokat lóvá tevéseiket. A régi törvények gyakorlása elavult, az utóbb emlí 
'tettek csínytevései sem büntetend ő  cselekmények már, nem is vétettek jegyz ő-
könyvbe az utókor okulására. 

Szövegeink második ćsoportja is sok és sokféle információt tartalmaz 
Szlavónia sziget-magyarjainak anyagi és szellemi kultúrájáról, népi emléke-
zetéről. Az etnográfus-folklorista., kutatók, köztük Hoblik •-Márton és Garay 
Ákos mintegy 150 éves periódusban tudósítanak megfigyel ő  módszerrel 
és kikérdezéšsel kapott adatok alapján a bonyolult és összetett társadalmi 
viselkedés-formákról, a tevékenységi rendszerr ől, a kölcsönhatásokról. • 

A kapitalizálódás, az ipari-polgári fejl ődés nagyon lassan hozott itt 
változást részint a földrajzi elszigeteltség miatt. Az ittenieket ugyanis a 
mocsarak, nádasok, sásos, kákás Zátonyok elzárták a külvilágtól. Az öregek. 
elbeszélése szerint régen sokszor a faluban is csónakkal közlekedtek, még a 
temetőbe is csónakon jártak Kórógyon, a Dráva, Palacsa, a Vuka és a Kórógy-
patak árterületén. Nem éltek mégsem teljesen elzárkózva. A mo ćsárvilágban 
együtt élők interetnikus. kapcsolatai, a magyar, horvát lakosság „teremt ő  
együttélése" tagadhatatlan. Gondoljunk csak pl. többek közt a szláv hatásként 
jelentkező  zadruga rendszerű  telépülésre, az udvarokban található hálókamrák- 
ra, az ólcsákra, vagy a nyelvre, melyr ől Hoblik Márton nyomán, szinte 
minden magyar nyelvésznél megtaláljuk a'kövétkez ő  jéllemzést: „a megyében 
(Verőcze megye)' ritka a' Magyar szó, ha az elkorcsosult fele Rácz Magyar 
faluk badar nyelvét kivesszük p.o. menj kobila (kancza) hiszen nincs kuriák 
(farkas) 'a' csupria (híd) alatt: vagy: elmegyek a' másik szokákba (utca) a' 
pivára (serház) megé, egy szajtluk rakiát (messzelj pálinkát) inni". De ne 
feledkezzünk meg a következ ő  tényről sem: „a tordincai és _ántini más ajkú 
egyház ember emlékezet óta mindig reformált volt és- mint filia Korogyra 
tartozott" (1863). . 

Köztudott, 'hogy a természeti környezet hatása annál nagyobb, mennél 
fejletlenebb a társadalmi szint. Ez a hatás mind az anyagi kultúrában, mind 
a szellemiben érezhet ő . A föld felszíne, a talaj, a hidrográfia hat a település 
típusára, a munkatevékenységre. A növénytakaró, a flóra összetétele megha-
tározza az épít őanyagot, az épületformát (erd ős' vidék — boronaház), a fauna 
is befolyásolja a hagyományos .ételféléket. A táji differenciáltság er ős, az 
időbeli különbség a fejlődésben jelentős, ennek megfelelően a fejletlenebb 
társadalmi sziget s nem utolsó sorban nyelvsziget voltuk érthet ő . Éppen ezért 
az itt található néprajzi és nyelvi közlések igen fontosak, mert így kultúránknak, 
nyelvünknek olyan korábbi (talán 3-400 éves) rétegeibe tekinthetünk be, 
melyek már csak kevés helyen tanulmányozhatók. 
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De nemcsak a 'szellemi és anyagi ritkaságokat, a régi éneklési módot, 
a pentaton dallamokat, a -  régi szokásokat, hiedelmeket, a népi emlékezetet, 
a népi kultúrát, az emberi élet szokásait; a használati darabokat, az öltözéket 
ismerjük meg az egyes tanulmányokból, hanem a mindennapi életet is, a 
táplálkozást, a földművelést, az` állattartást, a házát, az intérieurt, az asszonyok 
szövését — fonását. 

Ha a Hoblik Márton 1832-ben készült tudósításával kezd ődő  és a még 
jórészt kéziratban levő  Szlavóniai (kórógyi) szótár szócikkeig terjedő  szövege-
ket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az alatt a 140 év alatt, természetes 
módon, sok változás következett be a népi kultúrában. A társadalmi gazdasági 
struktúra fejlődése a szellemi műveltségben differenciálódást idézett el ő  
funkcióban,`társadalmi,'-strukturális, m űfaji stb. téren. Ma már a társadalmi, 
kultúrális felemelkedés egyenes következményeként csak egy bomlásban 
levő, töredezett, korábbi zárt rendszer ű  népi kultúrának az emlékeit regisztrál-
hatjuk. 

A szocialista kultúrában érthet ő  és természetes módon már csak részben 
él tovább a hajdani rendszer, de még őrzi a táji differenciáltság jegyeit. Él 
még ugyan a paraszti kultúra évezredes hagyománya, az új is megjelent, de 
a hagyományos már beépült az újba. Minőségi változást szenvedett. A körül-
mények változásával az ember megváltozása is .bekövetkezett. 

Az anyagi kultúra sokszor jobban; világosabban feltárja az egymášt 
követő  történeti korok jegyeit, a. régi és az új történeti egymásmellettiségét, 
az átmeneti formákat, a keveredést. -Például a mai falukép arról tanúskodik, 
Hogy még vannak — de a közeljöv őben lebontásra kerülnek a földrajzi kör-
nyezetnek megfelel ő  régi boronaházak, melyek a telek belsejében, kértre néz ő  
ablakkal készültek, sokszor kémény nélkül, az ajtón engedve ki a füstöt, 
a. ház oromzatán faragott lófejekkel, az udvarban külön hálókarnrákkal, ólcsák-
kal. Először megkezdődött a régi házak átépítése, majd a parasztság vásárló-
képességének növekedését mutató, barokk utánzatú házak, a más vidékr ől 
odavetődött kőműves mesterek remekei jelentek meg, . az utóbbi id őben 
pedig gomba módra szaporodnak a legmodernebb, legigényesebb téglaházak, 
fürdőszobával, házi vízvezetékkel, ,sőt megjelent az első  emeletes ház is! 
Viszont eltűntek az ólcsák, a szép faragott tornácos házak, a szebbnél-szebb 
faragott hambárak! Megváltozott a helyiségek használati .  módja, az intérieur 
is. Az intenzív építkezés nem könyörül meg a régin, napról napra. t űnnek el 
a szégyellt . régi házak. A változás oka gazdasági, társadalmi, de az ember 
természetformáló tevékenysége is közrejátszik (lecsapolások, csatornázás, 
erdőirtás). A változás a szemünk előtt játszódik le! 

(1973) 

2. A NŐK HÉLYZETE A SZLAVÓNIAI NAGYCSALÁDBAN 

(Házasélet, szülés, gyermekágy, gyógyítás, rontás) • 

A házasfelek a tradicionális családszervezetben Szlavóniában is több-
nyire nem szerelemb ől és szerelemmel kerültek egymáshoz, azonkívül még 
tulajdonképpen gyerekekr ől volt szó, 15-18 éves lányokról, legényekr ől, 
olyan fiatalokról, akiknek még nem alakult ki a saját erkölcsi rendszerük, ;  
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csak utánozták a feln őttek nem éppen példamutató életét. így sok házasság 
jutott kátyuba. 'A virtuskodó legénykék mint házasemberek is többnyire 
megtartották a durva, vereked ő, káromkodó — avagy mint Kórógyors mon-
dják: a „ko sam, ja sam" hetvenked ő  magatartást, az er ő  fitogtatását; s ami 
a legtöbb családi baj és a hatósággal való összeütközés okául szerepelt a 
presbitériumi jegyzőkönyvekben is, a poligám természetet, másók feleségének 
elszeretését és a kocsmázás, mulatozás kedvelését. 

Ha a megalázást, semmibevevést, jogtalanságot az asszony nem bírta, 
este, a sötétben szép csendben otthagyta az urát, visszamenekült családjához. 

Az érdekeltek általában titkolták az asszony hazaszöktét, mégis hamar 
kitudódott. Legtöbbször a férj párnap vagy egy-két hét elteltével megunva , 

szalmaözvegységét és az ugratásokat, b űnbánást mutatva elzarándokolt , 
felesége szüleinek házához, ahol is a menyecske és a szül ők előtt erősen fogadta 
megjavulását. Ha megbocsátott a menyecske, az éj leple alatt visszatért a 
férj házába.  

Mihelyt a pletykára éhes darabság (szomszédság) értesült a szökött 
asszóny hazatérésér ől, a más bajának örvend ők pokrócokkal, zsákokkal szal-
mát, ,polyvát, és más gyúlékony hulladékot vittek és szórtak szét a férj háza 
előtt. Majd néhány régi, vastag bádogból készült, mély, tompa hangú, ki- 
mustrált kolompot szedtek össze, néhány éles hangú csengety ű, rossz lavór, 
tepsi került még a zeneszerszámok közé. Az éj csendjében aztán megszólalt 
a zenekar, elkezdték rázni, verni a kolompokat, tepsiket, csengetty űket, 
közben ilyen alkalomra szerkesztett tréfás rigmusokat kiabáltak. Ez a zenebona 
mindaddig tartott, míg a résztvev ők meg, nem unták, vagy míg a menyecske 
és férje meg nem kérte őket, hogy hagyják már abba.. Miután elült a lárma, 
zaj, 'a visszatért menyecske férje segítségével összesöpörte a szétdobált hul-
ladékot, meggyújtotta és közösen elégette, „lehamvasztva" a meg nem értést 
— mondja Bencze Sándor. 

Hiába .volt a nők helyzete nehéz, sok megpróbáltatással teljes, válásra 
csak nagy ritkán került sor. A XIX. századbán csak egyetlen házasság felbon-
tását jelölték be a matrikulába. A XVIII. századból egyetlenegy erre vonatkozó 
adat sincs. 

A törvénytelenül született „szerelöm gyerök"-ök száma is aránylag 
csekély, 1872-ig két ilyen gyereket jegyzett be a' kórógyi lelkész. Az 1872-
1891-es periódusban már hét a számuk, de különös, hogy öt .újszülött pár 
nappal születése után vagy még születése napján[ a meghaltak rubrikájába 
került, s csak 2 érte meg a feln őttkort. A leányanya. vagy 'a szülők nyilván 
„segítettek" az ártatlanon, fejére tették a párnát, s ezzel „megoldották" a 
helyzetet. 

A házastársak együttélése az ólcsában folyt le. Az együttélés alapja az -, 
engedélmesség, a türelem, a tisztelet erénye volt. Szorosabb érzelmi kapcsolat 
ritkán alakult ki a férj és felesége között. A megszokás és a beletör ődés tartotta 
úgy-ahogy a legtöbb házasságot. Kedveskedés, gyöngédség ritka madár volt 
a házasságban. A legtöbb szó a munkáról meg talán a gyerekekr ől esett, 
hisz a XVIII. száwl els ő  felében szinte esztend őről esztendőre ringatták a 
bölcsőt az asszonyok. A tíz-egynéhány megszült gyermek nem számított 
ritkasásnak, de ha fele életben maradt, az már szerencsének számított. A 
többit elvitte a tudatlanság, a babona, a sok ismeretlen betegség, torokgyík, 
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vérhas, himlő , kolera, a népi gyógymódok helytelen .alkalmazása, a ráolvasás, 
az ólomöntés, legfőképpen az orvoshiány. 

Volt gond, baj bőven minden családban. A szerelem, a szeretet emlegeté-
sére nem volt alkalóm, de nem is volt szokásos, legfeljebb csak a halotti 
siratóban. • 

A testi kapcsolatban nem sok öröme telt az asszonynak, hisz felvilágosu-
latlan gyermeklányként került a házasságba, csak a lánypajtásoktól hallott 
egyet-mást suttogások közepette. Csak kevés szabados lány próbálta meg 
a tiltott gyümölcsöt, de ha rajtakapták, szigorúan megbüntették. Fogamzás-
gátlást nem ismertek, a nem kívánt terhesség ellen a méhbe feldugott zsihid-
gyökeret, a cipekedést, , nehéz terhek emelését, a hajlongást alkalmazták, 
hogy „elprecskálják" a "nem kívánt gyernekáldášt. 

A XIX. század második felében már azt nézték, hogy minél kevesebb 
gyermek szülessék, hogy ily módon elkerüljék a birtgk osztódását. 

Ha a, menyecske férje katonáskodott, vagy a fiatalasszony más okból 
hosszabb időre egyedül maradt, a család valamelyik tagja, id ősebb nőtagja 
vigyázta, őrizte; kísértő  mindenhova. Még ólcsájában is mellette volt, hogy 
a férfiak próbálkozását távol tartsa, s nehogy a darabság asszonyainak szájára 
kerüljön a menyecske. Kikapós menyecskék mindig, minden faluban akadtak. 
Egyesek a rideg házaséletb ől menekültek, másokat viszont a ki nem elégített 
szexuális igény kergette, a társadalorri megtorlása ellenére is, házasságon 
kívüli szerelmi viszonyba. Sokszor kerültek intim kapcsolatba férjük rokonsá-
gával, testvérével, s őt az apóssal is. 

Az asszony általában kötelességtudóan s a nagyobb dolgokba való be-
leszólás nélkül végezte munkáját, miközben nem az érzelmek lángolása, hanem 
a család kötelez ő  rendje ösztönözte. Az érzelmi magára hagyatottság ellenére 
is erkölcsileg a férje mellé állt, ha annak támogatásra volt szüksége, ha bajba 
került. 

Az asszony' házhoz volt kötve. Nemigen mozdult ki falujából, legfeljebb 
Szentlászlót, Rétfalut, Harasztit járta meg rokonlátogatáskor. - Ritka férj 
vitte asszonyát a XIX. század' els ő  felében a vásárba vagy a malomba Vu-
kovárra. 

A nőnek a család többi férfi tagjához való viszonyáról a presbiteri jegyz ő-
könyvek vallanak. 

„1814. 9. januarii. (Rétfalu) Néhai Antal János özvegye Száray Sófia 
panaszt. tevén Nagy urának rajta végbe vitt kegyetlenségér ől és kemény' 
embertelen verekedésér ől..." 

„1818. aug. 24. (Kórógy)... meghallgattatott Balai Mihály feleségének 
Ferentz Katusnak azon panasza, hogy őtet a Nagy' 'Ura — férje bátyja — 
B ali Illyés megverte ..." 

Az özvegynek különösen nehéz volt a sora. 
Az asszonynak az ura házában mindenkit, még a nála fiatalabbat is tisztel-

nie kellett. Férje öccsét „kisebbik uram" megszólítás illette meg, tekintet 
nélkül korára. A férj bátyját „nagy uram"-nak nevezte, a napát , anyámasz-
szonynak, , az ipát apámuramnak, a sógornőket ángyomasszonynak szólította 
a menyecske. 

Menyecsketársaival, ha nem volt "köztük rokon vagy barátn ő, bensőbb 
viszonyba ritkán került. A gyengédség nem volt szokásos. A közösen végzett 
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munka, az állandó együttlét, a közös érdek szoktatta és tartotta össze őket. A 
legidősebb menyecske helyzete volt a legirigylésreméltóbb, ő  volt a gazdasszony 
jobb keze. Irigykedtek arra is, akit az anyja jobban tudott 'támogatni. A sok-
gyermekes anyának volt a legnehezebb, mert gyermekei miatt többet kellett 
dolgoznia, mint az egy-két gyerekes anyáknak. Kevesebbet is evett, hogy a 
gyerekeknek jusson néhány jobb falat. 

Veszekedésre adott okot, ha valamelyik sógorasszony elszerette a férjet, 
vagy valamelyik asszony kevesebbet dolgozott, kihúzta magát a közös munká-
ból. Az egymás közt civódó gyerekek is okot adtak a vitára. A veszekedés 
szikrája könnyen kipattant, hisz agyon voltak hajszolva, fáradtak, ingerléke- 
nyek, sokszor éhesek is voltak szegény asszonyok. 

Ugyanakkor bizonyos helyzetekben össze is tartottak, főként akkor, ha 
közös érdekről volt szó. Segítették is egymást, elvégezték a szül őasszony mun-
káját, megszoptatták egymás gyerekét, vigyáztak a kicsikre. Némelyek szíve-
sebben dolgoztak egyipással, jobban haladtak a munkával, mintha másokkal 
dolgoztak volna, de bizalmas beszélgetésre csak kivételes pillanatokban került 
sor: 

Ha a zadruga* valamelyik' családjából férjhez ment a lány, és' az anyja 
segítette, ezt nem nézték jó szemmel, mert szerintük a közöst kisebbítette az 
anyai segítség, ez pedig elszabadította az idulatokat. 

Az asszony csak az els ő  gyermek megszületése után érezhette magát a 
férje családjához tartozónak. -Ha gyermektelenül, fiatalon jutott özvegységre, 
vagy hazaköltözött szüleihez (ahol nem valami szívesen fogadták a többiek), 
vagy pedig férje családjában maradt, és a még n őtlen fiatalabb testvér alapított 
vele családot. Ha gyerekkel maradt özvegyen, akkor nem ment sehova, ott 
élt továbbá szövetkezetben férjhezmeneteléig. A zadruga igyekezett nem 
elveszteni a jövend ő  munkaerőket — főleg fiúgyerekek esetében —, a családból 
keresett az özvegyhez ill ő  férjet. Ha- a gyermekes özvegy a családon kívül 
állóhoz ment férjhez, akkor a gyermek „atyja örökségébe adatott". Az anya-
könyv ezt így regisztrálta: „1820. nov. 15. Ferkó Ístván copuláltatott özvegy 
Dezső  Juliánnával .... Arra kötelezvén magát az özvegynek új férje Ferkó 
István, hogy mostantól fogva számlálva még 4. Esztendeig magánál eltartja 
az Feleségének els ő  Férjétől. felmaradt Árvácskáját Istvánt, akkor pedig a 
gyermek atyja örökségébe a Dorkó Familliának és Házokhoz adatik". 

Aki. olvasni tud bizonyos jelekb ől, az kiolvashatja, hogy gyarapodás 
várhatő  a családban. Pl. a ház megrepedt falából valamilyen növény n ő  ki. 
A várandós asszony sokáig titkolta állapotát, senkinek, még az anyjának sem 
említette a nem éppen örvendetes. hírt. Ameddig lehetett, elkötötte magát, . 

hogy ne lássék meg a terhesség. Sok asszonynak annyira sikerült elkötnie 
magát, hogy csak szüléskor dérült ki a tényállás. A rosszulléteket is igyekezett 
titokban tartani, a kívánásokkal pedig anyjához szaladt. Az, ha tudta, el őte-
remtette a kívántakat. A kisbaba holmiját az 'édesanya készítette el ő  régi 
vászonneműbő l. 

Mielőtt bekövetkeznék az esemény, a várandós asszonynak vigyáznia 
kell magára, mert a gonoszok, a rosszak alig várják, hogy ártsanak neki és 
kicsinyének. A tárgyak is árthatnak. Ilyenkor pl. nem ajánlatos záptojást enni, 

* A zadruga, a nagycsalád gazdasági-társadalmi szervezet, egység, melyet apaági 
vérrokonsági és házassági kapcsolatban lev ő  személyek alkotnak. Vagyonközösségben élnek 
a legidősebb férfi irányítása alatt. Egy adózó egységnek számít minden nagycsalád. 
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mert büdös lesz a szája. Nem sžabad szapuba, kosárba ülni, mert négy fej ű  
lesz a baba. A várandós asszony nem ülhet 'a halott helyére, s még közelébe 
se menjen a temetésnek, mert meghal a kicsiké. Ne lopjon kívánósságakor, 
mert meglátszik a gyereken, amit lopott. 

Az utolsó hetekben a rendes, figyelmes, emberséges gazdasszonykímélte 
a menyecskét, hogy baja ne essen, meg ne csodáljon valamit, mert akkor a 
gyermek is olyan lesz. Vigyázott arra is, hogy ne csipekedjen, ne emeljen a 
jövendőbeli anya. 

Ha 'eljött az ideje s megkezdődtek á fájások, az asszonynak nem volt 
szábad az ágyra feküdnie, hanem a földön guggolva szülte meg gyerrriekét. 
A sógorasszonyok, az anya, a gazdasszony segített a vajudónak. A szülés után 
a segítők rögtön megfürdették az anyát és gyermekét a lugzóban. Az újszülöt-
tet 8 napig. nem öltöztették fel, hanem mindén tagját külön rongyokba csa-
vargatták, 8 napig senki sem láthatta, hogy meg ne verjék szemmel. A kisgye-
rekes anya három leped őből' összevart szúnyoghálóval védett, s fokhagymával 

- megkent ágyban feküdt gyermekével egy hónapig. Nem bújhátott ki a szú-
nyogháló alól, akárki is jött látására. A szúnyogháló ugyanis körülvette az 
ágyat, de nem ért le a földig, csak az ágy széléig. Alatta védve volt az anya és 
gyermeke a gonosz, a rontás ellen. így kisebb volt a lehet ősége annak, hogy 
kicseréljék a babát. Az anya ett ől való félelmében éjszaka nem aludt, hanem 
átölelve, magához szorítva tartotta a babát, hogy valaki meg ne váltsa. A váltott 
gyereket arról ismerték meg, hogy igen sz őrös. A kicsi párnájába az anya t űt, 
szúrt védekezésül az elcserélés ellen. 

Ha látogatója érkezik, akkor olyan ;  figyelmet elterel ő  mozdulatokat kell 
tennie, hogy a látogató tekintete arra essen, ne a gyerekre:, meg ne igézze 
azt. Nem szabad'kiadni a gyereket a kezéb ő l, hogy el ne. cseréljék. 

Leghatásosabb védekező  szer a gonosz ellen a párna alá dugott fokhagyma, 
fésű, bicska, a sarokban fejjel lefele állított sepr ű, a rozsdás kés, az ágy fejébe 
tűzött hajtű . Ezek elűzik a gonoszt, a gyermeket elcserélni akaró ördögöt: 

A gyermekágyasnak állandóan résen kell lennie. Kötetlen fejjel. nem 
szabad feküdnie' gyermekágyat. Az ablakon, de még a szunyogháló alól sem 
szabad kiszólnia, akárki keresné is. Ha szükségére mégy, vigyen magával 
bicskát, fokhagymát, de legbiztosabb, ha • hajnali harangszó el őtt még szük-
ségre sem megy ki; hanem bent végzi el á. dolgát. Az ágyat ajánlatos az asztal 
'közeléből elhúzni,' mert leginkább ott járnak a gonoszok. Vigyázni' kell a 
hódikára (a holdra) is. Gyermekszülés után. nem, szabad a holdba nézni, mert 
kirázza a hideg a gyermekágyast. A kisbabát a feje alá -tett fokhagyma, tömjén 
és az igézetfűvel készített fürd ővízben való fürösztés védi. A lánynak , fehér 
virágú, - a fiúnak ' piros virágú igézetfűvel kell .készíteni a fürd őt. Az igézetfű  
másképpen felhasználvá is véd ő  erejű. A füvet pl. egy nagy cserépfazékba tet-
ték, belehelyezték a gyereket. A fazékat odaállították a szabad t űzhelyen a 
párázshoz, a tűzhöz; közben főzőkanállal' keverték a fazékban lev őt. 

A gyermekágyasnak beosztva visznek a legközelebbi rokonok paszitát :  
Tilángli kendővel vagy vesszős ponyvával letakart .kosárba visznek egy csibét, 
ki élve, ki sülve, egy liter bort vagy pálinkát, kalácsfélét. Meg szokták beszélni, 
hogy ki mikor viszi a paszitát, nehogy mindenki egy napon állítson be vele. 

Ha az óvintézkedések ellenére is megtörtént a baj, megigézték, megverték 
szemmel a babát, akkor a nagymama vagy valamelyik tudósasszony tudását 
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vették igénybe. Ők ugyanis ősi gyógyítási módok tudói, a fű, fa, virág gyógyere-
jének ismerői, a ráolvasás, a régi regulák, az ártó, segít ő  erők, szerek, cselek-
mények beavatott alkalmazói. 

Hogy a gyerek feln őjön, az anyának kellett szoptatnia. Sokáig szoptattak 
a szlavóniai asszonyok, mert azt hitték, addig nem esnek teherbe. Két-három 
évig is szoptattak, közben adták a babának a „csók"-ot is, a pépszer űre csó-
csált ételt. Mivel az anya tevékenyen részt vett á gazdaság 'életében, nem sok 
ideje volt a babával törődni. Különösen a sírós, nyűgös gyerek okozott sok 
gondot. Senki sem vállalta szívesen az őrzését. Hogy elhallgattassák, könny ű  
álmot biztosítsanak neki, „balabént magot", beléndek magot, konkolyt, kö-
lest, rozsot, búzát összeőröltek, s ennek a főzetét itatták meg a .sírós babával. 
El is aludt tőle! A nmákhajliól főzött tea is kiváló altatónak .bizonyult. Éltek 
is vele az asszonyok. 

A' babát éjjel bölcsőbe 	kis teknőbe — téve és belekötve, magamellé 
helyezte az ágyra ' az anya. Kés őbb ringó bölcsőbe vagy lábasbölcsőbe került a 
gyerek. A bölcső  a földön, az ágy mellett állott, benne fokhagyma rontás ellen. 

A gyermekeket nem sok gonddal ruházták. 
A lánygyermekek az anyjukhoz ragaszkodtak jobban. Az apjukkal nem 

kerültek közelebbi kapcsolatba. Az anya látta el lányát kelengyével, fiát vá-
szonneművel. Az anya magától elvonva, esetleg lopva vagy sóját anyjától 
támogatva látta el gyermekeit, etette, öltöztette, házasította ki őket. 

Bizalmas viszony csak az asszonnyá vált, idegen családba került leány 
és az anya között fejl ődött ki, a családban maradt fiú a férfiak társaságába 
lépve nem , sokat törődött többé až anyjával. 

Az asszony haláláig leánykori nevét viselte, még a fejfájára is azt vésték. 
Akármilyen sorsa volt a férje mellett, a házassággal annak családjához volt 
kötve. Védelmet .otthonról nem kapott. Anyja csak lopva támogathatta kis 
élelemmel, néhány ruhadarabbal, jó szóval. Testvéreit ől sem kapott támoga-
tást, érzelmileg is .elszakadtak egymástól. A hazalátogatások is rövidek, ritkák 
voltak, legtöbbször titokban történtek. A legtöbb gazdasszony nem nézte jó 
szemmel a hazalátogatásokat, egyesek nem is engedélyezték, ti. minden 
eltávozásra engedélyt kellett kérni a gazdától. 

A lánykori pajtásokkal is ritkán találkozott a férjes n ő, a kapcsolat megla-
zult, a hajdani bizalmas suttogásoknak végeszákadt. Ha beszélgettek is, a 
bajok felemlegetését kerülték, nem hordták ki a családi dolgokat. 

A darabság (szomszédság) asszonyaival jó viszonyt tartottak fent a 
nők. Szorultságukban segítették egymást a szomszédasszonyok. Kölcsön 
adtak ezt-azt, lakodalomkor edényt, fakanalat, fazekat stb., és a texrmetéskor 
is segédkeztek. A ,  szomszédok híresztelték el a faluban a menyecskék visel-
kedését, szorgalmát, életét a családban. Jaj volt annak, aki a falu szájára került! 

Az 'asszonyok általában sokat dolgoztak, még öreg korukban is, sohasem 
tétlenkedtek, mindig . valahogyan hasznosították magukat. Egyik-másik 
öregasszonyt tapasztalata, tudása, rátermettsége a gyógyításra tett alkalmassá 
ami nem is volt csoda, hisz kulturális környezetük, anyagi kultúrájuk, egész 
világképiek erős szálakkal kötődött a régi hiedelmekhez a nemrég lecsapolt 
mocsárvilág közepén, távol a világtól. A hagyományos tudásanyagnak megfe-
lelően végezték gyógyító funkciójukat a kevésbé súlyos betegség esetén. Nagy 
bajban már tudósasszonyhoz kellett folyamodni. 

(1980) 
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3. LAKODALMI SZOKÁSOK A SZLAVÓNIAI MAGYAROKNÁL 
RÉGEN ÉS MOST 

„Az alsó és felső . Baranyában való eclesiák articulusai szerint, melyet 
1576. aug. 16-án hoztak Nagysz őlősön, a 31. articulus szerint: Az mennyegz ő  
lakodalmat avagy az kez fogast nem hadgyoc lenni sem vasárnap, mert azt 
a napot az Isten magának választotta es az ő  igeinec halgatasara és tanulasara 
rendölte, nem az testnec etelben es italban való buialkodasara : sem Szomba-
ton; sem . Hetfen, mert az emberek az . ö mertektelen etelökel, italokal az Ur 
napianac megszentelesere magokat igy alkalmatlanna tennec. Ugyan itten 
mindentől ezt is kivannyuc hogy ekora és iozanon ešküssenec es eskügyenek." 

A pestmegyei kánonok 32. artikulusa szerint: „Az menyegz ői lakodalma-
kat avagy az kézfogót nem engedjük lenni szombaton és vasárnap sem pedig 
hétfőn, mert ezt az napot Isten magának választotta, hogy az ő  igéjét hallgas-
suk és tanuljunk rajta." 

Régen szerdán esküdtek, mert a menyasszony akkor szerencsés lesz. 
Ha kedden esküszik, kedves, a pénteki menyecske viszont szerencsétlen_lesz — 
mondták. 

Újabb időben szerdán, szombaton, vasárnap van lakodalom, mert a több 
napok .babonás napok, szerencsétlen napok. 

Főleg ősszel, újévig lakodalmažtak és lakodalmaznak. Karácsonykor soha, 
farsangban is csak ritkán. 

A lakodalom régen egy hétig is eltartott. Mostanában a 3 napos lakoda-
lom még nem ritka. 	 - 

Lássuk most már, hogyan is folyt le a lakodalom a századfordulón. 
Valamikor az elkendőzés után — mert nem gy űrűt adtak a fiatalok jegya - 

jándékúl, hanem kendőt, — megbeszélték a lakodalom napját is. 

Az esküvőig hátralevő  időt azután . gondosan kihasználják -- mesélik 
dős adatszolgáltatóim. Készítik a lány holmiját. A barátn ők is segítenek' tollat 

fosztani, pöndölöket, vánkosokat varrni, tembúrozni, fiókozni stb. A lányos 
háznál jól tartják a segítőket. Ez alatt az idő  alatt a szülők azt is megbeszélik, 
hány és milyen jószágot vágnak a lakodalomra. Megveszik a borjúkat, italt 
fűszereket és mindazt, amire még szükség van. 

Az esküvő  előtt egy héttel a komák is jelentkeznek. Megkapják a koma-
botot, amit „ződdel, téli ződdel" fonnak be végig, a bot tetején valamilyen 
virág, többnyire krizantém díszlik. A komabotot természetesen fel is pántli-
kázzák. A csutorát is felzöldelik, felpántlikázzák; megkapják a, „tikmonyos 
kosarat" is, amit egy kisfiú visz. Ebbe a kosárba minden házban, ahová 
elmennek • hívogatni, két „tikmonyt" (tyúktojást) adnak. Vasárnap indulnak* 
első  hívogatásra, kedden délel őtt másodikra és délután harmadikra. A lako-
dalom ugyanis többnyire' szerdán van, mert így szerencsés lesz az ifjú pár. 
Ha tanult a vőfény, akkor a hívogatás sokféle lehet. A legegyszer űbb a követ-
kező :, „Szerencsés jónapot kívánok e háznak, azt üzente X.Y. gazduram, 
szerdán délre hivatalos vendég légyen az asztalnál." Ha id őközben kifogy a 
csutorából a bor, a háziak kötelessége megtölteni. A meghívottak, á köžéli 
rokonok a diót, lisztet, cukrot a házhoz viszik, segítenek is a sütés-f őzésben. 
A két tikmony a hívogatók bére. A hívogatók nem egyszer a kezük ügyébe 
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kerülő  tárgyakat is ellopják, s csak akkor adják vissza, ha a tulajdonos elmegy _ 
értük. Az" ajándékokat már az esküv ő  előtti napon szállítják a lakodalmas 
házhoz. 

A ,virágokról a nyoszolyólányoknak kell gondoskodniuk: Kék ;meténg 
virágot szednek a temetőben még vasárnap este, keddéri koszorúba fonják, 
a „ruzsmaring"-ot is összegyűjtik; hogy szerdán kioszthassák. 

A legyesség alatt a fiatalok szabadon látogathatják egymást. De nagyon 
vigyáznak, hogy megőrízzék a másik hűségét. A lány például a v őlegény első  
látogatása után kivágja annak lábnyomát a konyha földjéb ől és befelé fordítja, 
a kötényét is leoldja a vőlegény távozásakor s• a fonákjával kifelé köti maga 
elé. A legény szintén e célból egész a lakodalomig kifordítva 'viseli a gatyáját. 

A jövendő  anyós is meg akarja kedveltetni magát menyével. Jegyrétest 
visz neki szahányban (tepsiben) meg tyúkot. ,;Olyam vót ez a jegyrítes mint a 
karom, grízzel!" — mondjá az egyik öreg néni. De a lányos ház sem marad 
adós, ők is különféle jókat visznek az anyósnak. ' . • 

Hétfőn a komák összerakják a kulúpot vagyis a fából összetákolt hever őt. 
(Ágya abban az id őben ritkán volt valakinek!). Az asszonyok tesznek a kulúpba 
szalmát,» rá szalmapárnát, erre „talus" párnát, amit leterítenek ponyvával. 
A fejük alá három keskeny, hosszú párnát tesznek ;  azt is leterítik egy kisebb 
ponyvával. Dunyha helyett kecskeszőrből készült lazsnak (takaró, pokróc) 
kerül a kulúpra. Kocsira teszik az így elkészített fekv őhelyet, a karos pánkót 
(padot), a _cifra ládát a menyasszony felszerelésével. A kocsira 'néhány lány, 
asszony is felül, menet közben dalolnak, „íjjugatnak". Rendszerint a következ ő  
dalt éneklik: 

. „Kocsira, ágyam, kocsira, ládám, 
Magam is fenülök, 
Jaj, édösanyám, fölnevel ő' dajkám, 
De hamar elvisznek. 
Két cigánylegény szántani kíszül, 	 ., 
Ha vóna kinyere. 	•  
Süss neki rétest, főzz neki lévest, 
Hadd légyön jókedve." 

Mivel szerdán tartják az esküv őt, már keddén levágják a marhát, megin-
dul a sütés-főzés. Néha már kedden este is jönnek muzsikások, vendégek, 
azonban az asszonyok egyhamar hazaküldik őket. 

Végre felvirrad a nagy nap. Reggel korán a nyoszolyólányok elviszik a 
„ruzsmaring"-ot a meghívottaknak. El őször feltűzik az illetőnek a „ruzsma-
ring"-ot, azonban az nem fizet addig, míg csókot is nem kap., Még a muzsiká-
soknak is kijár a csók. A begyűlt pénz a menyasszonyé. A násznagyok is útnak 
indulnak utolsó hívogatásra. 

A vendégek külön-külön gyülekeznek .a két háznál. Reggel a menyasszony 
már teljesen felöltöáve várja az ajtóban a vendégeket, akiket meg kell 5,apolniá", 
de természetesen nerc ingyen. A vőlegény a vőlegényes háznál várja a vendége- 
ket ünneplőben. Itt a vőfény rigmussal búcsúztatja el társaitól és a legény-
élettől. Esküvő  előtt kerek nagy kelt kalácsot, bort, húst, pálinkát visznek a 
papnak. Ez az ő  béré. 
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A vőlegényes ház . két keresztapja elmegy a lányos házhoz és az els ő  
harangszóra felkészül a menet, a másodikra megindul a templomba muzsika-
szóval, kocsin. Külön-külön indul a menet a legényes és a lányos háztól. 
Útközben vígan ,vannak, nemcsak a templomba menet, hanem visszafelé is. 
Ilyeneket kiabálnak például: ' 

 

Ez áz u.ccá, 'de levelés, 
Menyászonyunk, de szerelmés! 
Híj; híj! 

 

Ez áz uccá térdig sáoros, 
Menyásszonyunk most lész páoros C 

TII. 
, 	 . 

Sáorgárépá, piros álma  , 
X

....
.Y. lákodálmá. 

IV. 

igy szém búzá, égy 'sz ém rozs, 
Esküvőre mégyünk most! ' 

 

Aki  ešztét .irigyli, 
Aoldja még az isten ütöt ! 

, 	 \ 

 

Ej, de šokan níznek minköt, 
Aoldjá még áz isten ükét. 

 

Több száol gyújtó páklibá, , 
Jáj, de jó —á lágzibá! 
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Vőlegényünk árány báoráon,  
Tetű  m,áoszik á szákáoláon, 

~ 	 ~ v 

 

Sáorgárépá, petrezselém,  
'Menyásszonyunk földig selém! 

 

Háoromice szilválé, 
Lsúzsá lész á Jancsié.  

A nézőkre ilyéneket mondanak: 

 

Aki ott bent dolgot táláol, 
Az áz utcáon néni. áoldogáol. 

 

Kápufáohoz táomászkodik, 
Bőgősére kíváonkozik ! ... stb. 

Ilyen és ezekhéz hasonló kiáltásokkal igyekeznek a fiatal párt fenyeget ő  go-
noszokat távoltartani. 

A harmadik harangszóra a két menet a templomnál összetalálkozik. 
Ha a mennyasszony el őbb érkezik, akkor beül a templomban a helyére. Ha 
soká jön a vő legény, ki-ki megy elébe. A templomban külön-külön ül a 
násznép; a templom egyik felében a v őlegény, a másik felében a lány násznépe. 
Miután a pap megeskette őket, összefogózva távoznak a templomból. A 
fiatál pár ezután bemegy a pappal az irodába; mert most írják be őket a 
házasok könyvébe. Ezalatt kint a templom el őtt csárdást húznak a muzsi-
kusok, áll a vigalom. Ezután ki-ki hazamegy. A v ő legény násznépe _a vőle-
gényes háznál, a menyasszonyé a lányos háznál ebédel. Ebédre borjúpör-
költet szolgálnak fel savanyúval, kelt kalácsot s bort. A pörköltet a borjú 
aprólékjából „rövid lévre" készítik, jól ,befűszerezik". 

Ebéd után a vőlegény násznagyai elmennek a lányos házhoz a nász-
nagykendőért. Ez egy delén fejkend ő, amit a mellükre tűznek, s visszadobnak 
a vállukra. A kéndőért fizetnek is a násznagyok. Miután megkapták, vissza-
mennek a többiekért. A násznagyok vezette vendégsereget a koma várja az 
ajtóban. A násznagyok leszállnak a kocsiról, belépnék a házba, „megkocolik" 
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az ajtófélfát, s elkezdik mondókájukat: „Keressök azt á fehér galambot, 
melyet a szent egyhá_ozbán á szeretet. láoncáovál összekötötek. Az egyiket 
mektáláoltok, keresök a máosikát. Úgy túdjuk, ide száólt be". Ekkor követ- 

" 

kezik a nőrablás megjátszása, az álmenyasszony szertartása. Nem a menyasz-
šzonyt vezetik be, hanem el őbb öreg szüléket, azután meg a lányokat. Csak 
mikor már türelmetlenkedve kifakadnak a násznagyok! „De ne húzuk-vonjuk 
az időt, mert este lesz ráonk !", csak akkor hozzák az igazi menyasszonyt. 
Közben a kaput bezárják, míg a v őfény meg nem fejti a találós kérdéseket. 
A vőfénynek meg kell harcolni a lányért. Igaz csak szóval, de ez is a régi 
nőrablás nyomát őrzi. A lány keresztapja adja fel a kérdéseket. Például: 
„Mikor van az asszonyon két keletlen juk?" (Mikor csíp őre teszi a kezét). 
„Ki szopott elébb az anyjáná?" (Ádám, .Éva gyermeke). Vagy másik: „Az 
ányáomnák láonyá lettem, áz ápyomnák anyja lettem,  tisztélt engem áz én 
ápáom, ányáomnák áz urá. Tessék megfejteni!" (A lány teherbe esett ;  a 
kicsit az apja tudomásával eltette láb alól. Mikor a törvényszék elé állították 
őket, halálra itélték mindkett őjüket. A lánynak azonban megkegyelmeztek. 
Kapott enni. Az apa nem kapott, mégsem fogyott el, mert a lány szoptatta. 
Ezért lett az apjának anyja stb.). ' 

Ha nem tudja megfejteni a v őfény a kérdéseket, akkor megsúgják neki 
azok, akik tudják. Ha még ezek után sem tudná megfejténi, akkor cigarettát 
vesz, különben nem vihetik el a menyasszonyt. Csak ezután engedik be a 
násznépet. A násznagyok már sürgetik is őket: „Égyél-igyáol, pájtáos, sógor! 
Ajde, osžtán máo megyünk is". 

Erre előáll a vőfény s elbúcsúztatja a menyasszonyt a szüleit ől. A szülők 
az udvaron két széken ülnek, előttük á megmaradt „meténget" tartalmazó 
zsákon áll a menyasszony és a v őlegénye Nagy sírás közt búcsúzik a me-
nyasszony az édesanyjától. Ezalatt a násznép a nyoszolyólányoktól kapott 
meténg koszorút feltéve a fejére felrakja a kocsira a menyasszony hozo- 
mányát tartalmazó tulipános ládát, a kócsagot, a nyoszolyát meg a többit, 
ha még nem vitték el. A menyasszony síránkozva mondja: „Kocirá áogyám, 
kocirá! Kocirá láodáonrn, kocirá, mágánn is felülök á kocirá. Jaj, édes ányáom, 
felnevelő  dájkáom, de hámár elvisznek !" 

Ha valaki ártó személy megakarja akadályozni, hogy a lovak indítsanak, 
akkor a szobában, „a tíkör el őtt szapuval lebútotta a fekete macskát". Ilyenkor 
aztán hiába vágták kétfelé a lovakat, csak akkor indultak meg, mikor ki-
eresztették a macskát. 

A búcsúztató után kocsira ülnek. A fiatalok ülése a meténg hulladékkal 
tömött zsák. Mielőtt elindulnak, egy pohár bort ürítenek ki ketten, s a po-
harat a kerékhez csapják. Ennek a cselekedetnek is az a célja ;  hogy távol-
tartsa, elűzze a gonoszt. A kocsi elején áll a koma és tartja a komabotot, rajta 
az ipa-vette jegycip ő  és jegytakarító (kötény). A. menyasszony abroszát és 
kendőjét is vígan lebegteti a szél. 

Az utat végigdalolják, végig kurjongatják. Csupa öröm az utca, amerre 
haladnak. A kapukban állók és az ablakokból kikandikálók arcáról is csak 
sokára hervad le a mosolygás. ` 
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A vőlegényes háznál közben nagy a sürgés-forgás. A követ jelenti, hogy 
a menet már útban van  és nemsokára megérkezik. A kaput sarkig kitárják, 
hogy a kocsiknak ne kelljen várakozniuk. Nem úgy, mint a lányos háznál! 
Itt már nem kell harcolni a lányért, már hozzák nagy diadallal, már az•övéké. 
A menyasszonyos kocsi a „Szenes ház" — konyha — előtt áll meg. A szenes 
ház ajtajától egy nagy türet (vég) vászon vezet a szobáig. A'szenes ház ajtajában 
áll az anyós. Lesegíti a menyasszonyt, aki megcsókolja az ipát és napát. 
Ezzel befogadják a nemzetségbe. Az ajtón belép ő  fiatal pár szájába - kanálnyi 
mézet tesz a ház asszonya, hogy édesek .legyenek egymáshoz. 

A fiatal pár a „tíkör alatt" ülve beszélget, ölelkezik, csókolódzik. El őbb 
azonban a menyásszony ölébe egy szép kislányt ültetnek, hogy- neki is ilyen 
legyen. Ez a kislány kapja a „jelengetésbe" összeszedett almát, diót. A ven-
dégek hazamennek megetetni, megitatni a jószágot. 

Ezalatt vacsorára terít a ház népe. A vendégek is visszaszállingóznak 
lassan, megkezdődhet a tulajdonképpeni ünnepség. A vendégek oda ülnek, 
ahova akarnak. -A menyasszony és a vőlegény egymás mellett. foglal helyet 
az asztalnál, mellettük a násznagy. Különféle, jobbnál jobb ételek kerülnek 
az asztalra, a „tíklevest ől, a száormáolt kapisztától a különféle süttekig és 
káláocsokig, a nyújtogatott pogácsáig. Csak úgy focsog a zsír a rétes po-
gácsán". A násznagy „elálgya" az ételt. Eléneklik -fennálva a magyar him-
nuszt, majd az „Árpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted" kezdet ű  dalt. Ezután 
jön a köszöntés. 

A vacsora utolsó étele a kása. Utána bejön a bekötözött kez ű  szakácsnő , 
aki pedig' á mondókát mondja, az adakozásra szólítja fel a vendégeket, hogy 
támogassák a kásafőzésben, lám, kezét összeégetett szakácsn őt. Ez az úgy-
nevezett kásapénz*.  

„Hugy szegény szákáocsnénk á levest keverte, 
A, főző  káláonyál a födőt leverte. 

v  
Ahugy ázt hertelen á tűzből kivette, 
Bizon á job kezét szegén megégette, 
Más szegén szákáocsnénk a nagy káláonyáovál, 
Jobkezét forgati szörny ű  fáojdálmáobá, 
De még ami nagyobb, sáontá is láobáorá, 
A födőü ráoesöt á Iáobá újáorá, 
Teháot, jó uraim, bugyeláorist m egnyissánák, 
Kis bánkót, nagy bankót táonyérá ' rákjának, 
Eként orvosáográ pénzt neki ágyánák, 
Hugy mérges sebei hámár gyógyijánák. 
Uraim, nízzök ütet könyörületösen; 
Méltó hugy ű' rájtá szívünk mégessön, 
Hugy kapjon, duktornak kontót fizethessön, 
S száomáorá mindönki báor tíz dinárt vessön". 

* A szövegben, nem jelöltük a hasonulást a mássalhangzók ejtésekor. 
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A vacsora végeztével, miel őtt elkezdődnék a menyasszonytánc, 
a következ őkkel fordult az összegyültekhez a násznagy: 

„Kedvés vendégeink, háoláo áz istenek, 
Hugy méginutasok mis máo mindön embörnek, 
Hugy nem lét hejáobá, ámijért fáorátunk, 
Mer vőlegényünknek, szép mennyaszont hoztunk, 
Et van á menyásszon, rnégm,utasok teháot, 
Mindönki tvoncolhat véle egypáor nótáot,. 
De máj mégizeti a cip ője áoráot, 
Mer mos láobelit dráogvojért csinyáoiik. 
Kíványok nagyon jót a vendégseregnek, 
Nyoszojó lányoknák, cifra vőfínyeknek, 
Rózsaszínű  menyecskéknek, bársonszín ű  öregéknek, 
Az első  cigáonnák kíváónyok igön jót, - 
A máosodiknak hasonlót. 
A harmadiknak égy nagy száoroz fáot, 
Amilyön .á  hóhér évági á nyákáot..

,.  

Más máo, cigvon, húzdd á 'szokot nótáodát, 
Mulássunk egéségére áz új háozáspáornák". 

Vacsora alatt, ha a vendégek közül elkiáltotta valaki magát: 

„Söm• fúró, sem kalapács, 
Puci dudó !" 

akkor a menyasszonynak ugrani kellett \és meg kellett „ápolnia" (csókolni) 
a vőlegényt, azután pedig azt, aki pénzt vetett az el őtte álló üres tányérba. 
A fiatal pár előtt áll a kifúrt „sűttő", takarmány-tök, melyben gyertya ég. 

Vacsora után, amikor a cigányok is megvacsoráztak, a koma zörög az 
ajtófélfán a komabottal, (vagy tányért zörgetnek) s bemondja; hogy kezd ődik 
a menyasszonytánc. Helyet. csinálnak a táncolóknak. A koma feláll egy 
székre vagy asztalra és kiabálja: ' „Széip csikou, jou csikóu, ki vészi még? 
Eládou ! Nem is oj á dráogá !". A muzsikások a következ ő  nótát Játsszák: 

„Hallod-e, te v őlegény, 
Van-e nálad jó kemény? 
Ha nincs nálad jó kemény; 
Nem is vagy te vőlegény, 

( 	 Hallod-e te, . menyasszony; 
Van-e nálad • jó hosszú? 
Ha nincs nálad jó hosszú 
Nem is vagy te menyasszony". 

Harasztiban régen •  az új menyecskét a lakodalmi vacsora után beve-
zették a szoba közepére, s megtáncoltatták, hogy lássa mindenki, nem sánta. 
A koma tartotta a tányért, s aki táncolni akart a menyasszonnyal, az pénzt 
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dobott bele.. A koma közben kiabálta: „ Jou csikou, széip csikou, ki véiszi' 
meg? Nem is ojá dráogá !" A menyasszonyt egymás kezéb ől kapkodták. 

Először a .komákkal járja a táncot a menyasszony, azután a komák 
árulják a menyasszony táncát: 

„Szép cáikó, jó csikó, 
Akinek kell eladó, 

Nem is . olyan dráoga, szóoz forint az áorá!" 

A táncos a tányérba veti a menyasszonytáncra szánt összeget, vagy átadja 
až ajándékot. 

A koma még a menyasszony cip őjét is árulja: „Elveszett á cip ője á 
menyásszonynák! Elveszött á cip ője á rnenyásszonynák! Kí .táláojá még? 
Kí táláojá meg?" 

Hívatlanok is érkeznek maskarában, megtáncoltatják a lányokat, enni-inni 
kapnak s csakhamar eltávoznak. 

A begyült pénzt összeszedik a tányérból és átadják a v őlegénynek. 
Ilyenkorra már a „sütt ő"-be tett gyertya is elalszik és következik a fektetés. 
Az egyik koma a pénzes tányért a fiatal pár után vágja, hogy a házban maradjon 
a szerencse. Ezután muzsikaszó mellett kísérik őket a kamrába. A fiatal 
asszony lehúzza a vőlegény csizmáját, s annak a homlokához koccintja. 
Ilyenkor kiesik .az esküv ő  előtt a csizmába,. cip őbe tett szerencsehívó pénz. 
A vőlegény is lehúzza a menyasszony cip őjét, a menyasszony fejéhez koccintja, 
és közben ezt mondja: „Én ,  á te urád vágyok". Ez a .  jelképes cselekedet azt 
jelenti, hogy a házastársaknak nem szabad egymásról megfeledkezniük. 
A koma, miután ellen őrizte, hogy valóban megtörtént-e ez az aktus, el-
távozik. A vőlegény bezárja az ajtót, a fiatalok egyedül, maradnák, közben 
kint állandóan szól a muzsika egy jó darabig. 

A vendégek tovább mulatoznak. Áll a vigalom. Szabad a tánc: járják 
a libbentős gyors csárdást, rezg ős lassút,. két ugrós, egy ugrós csárdást. Id ő  
múltával a különböz ő  alakoskodó táncokra is sor kerül: a gúnár-táncra,' a 
béka-táncra, a kútbaes őcskére. Vidáman várják a hajnalt, amikor is muzsika-
szóval keltik a menyasszonyt. El őzőleg azonban már polyvával, szalmával 
beszórták az utcát. 

„Régen a lakodalom másódik napja reggelén a násznép muzsikával 
keltette a fiatalokat. Az asszonyok bementek a fiatalokhoz az »ólcsá «-ba, 
befonták az új menyecske haját két ágba, mert nem fonhatta többé egy 
ágba, fejébe tették a főkötőt, így vezették be a szobába". (Garay Ákos nyo-
mán.) 

Az öregasszonyok elbeszélése szerint valamikor a szoba közepén ül ő  
menyasszonyt előbb ,  a koma megfésüli, „sudrásba" fonja a haját, kerek 
kontyot rak a feje tetejére, erre ráteszi a f őkötőt és a tilángli kend őt. Közben 
éneklik: 

„Jáj, .de csinos menyecske l esz eből á lánybó, 
Kerek kontyot fonhátok á hájáobó, 

v  
Esztendőre elveszem, á máosikrá elver em, 
A harmadikra hazafelé kerget őm.” 	• 
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Miután már felvették az új asszonyt az asszonyok közösségébe, meg 
kell mutatnia ügyességét, rátermettségét. A polyvával, szénával behintett 
utat kell feltakarítania. Ebben a m űveletben a koma is segít, mert az ő  szé-
gyene, hogy megeshetett ez a csúfság. A koma kaparja össze a szemetet, 
az új menyecske meg söpri.. A többiek közben ugratják a nagy munkában 
levő  menyecskét és kómát. Miután összegyűjtötték a szemetet, még ott az 
utcán meggyújtják. _ 

Ezután az egész násznép bemegy reggelizni. Ahogy jönnek a vendégek, 
az új asszony megcsókolja őket, amiért ismét ellenszolgáltatást kap. A be-
gyűlt összeg az új asszonyé. Tovább folytatvá a mulatságot, egész nap vi-
gadoznak. Vacsora el őtt až egész lakodalmas nép felkerekedik és elmegy a 
menyasszony szüleiért. Vacsora után az új asszony a rokonságnak kend őket, 
zsebkendőket, abroszokat, szalvétákat, törülköz őket, bicskákat osztogat. A 
násznép ezt nem hagyja megjegyzés nélkül, közben ilyeneket kiabál: „Azért 
ádot á nágybáotyáonák kend őt, mert igen táknyos. Szegény menyásszonynak 
köllött venni, ő  nem túdott." Vagy: . „Szégyölheti mágát, menyásszonyrá 

. szorult, hogy vegyön néki kendőt!” Ilyenkor sokan meg is sért ődnek. 
Ezután énekelnek, táncolnak, például ezt éneklik: 

„Szerelöm, szerelöm, áotkozott gyötrelem! 
Miért nem termett volná mindén fá tetején? 
Mindön fa tetején, 'égerf ő  levelin, 
Hádd szákított volná mindön szögén legén. 
Láom, ' én szákítottam, el is szálájtotám, 
Szölid gálámb helett, vád gá'lámbot foktám". 

közben a vendégek bor után áhítozva -ilyeneket , kiáltoznak: „Ice, ice, 
kétszer tetőzel!", vagy: „Igyáol, Petró, nincs porcijó, rájtunk áz egzekúcijó!" 
A szünet után ismét dalólni kezdenek: 

_ 
„Három élő  fehér szittyó, 
Nem párászt legénnek váló, 
Ispáony uram, kendnek váló, 
Kendnek szolgáol egew Kórógy. 

Azt gondolod, mindig ú' lösz, 
Hogy szeretőm sohá nem lesz? 
Dehogy ' nem lösz, de bizon lösz ! 
Náolád száoszornáol is szebb lösz. 
Mi hászná hosszi pipászáor, 
Há végig foly rájtá já nyáol? 
Mi hásznájá szép menyecske, 
Há nem fekhetök le véle? 

Azt ,  gondolod, hogy én bánom, 
Hogy tetőled ő  köll vá_olnom? 
Én előttem e csák áolom, 
Nem mágád vágy á viláogón !" 
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Szívesen éneklik a következ őt is :  

„Mén á sžekér, mén á szekér,  

Máj á malomba ér, máj á málombá ér.  
Á málombá, á malomba!  
Háorom mo lnárlegén, háoróm. molnárlegén 

 

A málombán, á malomba,  
Egyik szitáol, máosik restaol, 

 

A harmadik grízt csinyáol,  
—res Egyik šzitáol, máosik ~ táol,  

~   

A  hármádik grízt  cšinyáol, 
A  malombán, á málombán,  
Mo lnáorné, csáordáosné, 
Hájcsd el áz urádát !  
Szer�ss még engemet,  
Molnáorné, csáordáosné!"  

(A fenti két dalt id ős Losa Istvánnétól jegyeztem' le.)  
Ha már nem tudnak mit dalolni, ezt mondják:  

„Sáorgárépá, cicóká,  
Az s mingyáo �gy nótá !"  

A játékokra éjfél után kerül sor. Ilyenkor azt mondják: „Menjünk  

béka-táncot járni." Ekkor a férfiak körbeállnak, leguggolnak, kezüket ke-
resztbetéve,s a két láb között a földre támasztva a. földön „bagdalnak". A  

gúnár-táncnál van.. egy gúnár,. kezében sepr űt tart, mögötte sorakoznak a  

tojók. Aki nem. akar 'tojó lenni, arra a gúnár ráüt .a sepr űvel.' Egymás vállát  
fogva tán ćlépésben haladnak, közben ezt éneklik :  

„Mi gúnáorunk fekete,  
Ezt á tempót m �ktötte,  

• Térdig érő  nagy hóban,  

Ráo-ráomáoszot á tojóra.  
Dunáoról fúj a szél,  
Dunáoról fúj a szél".  

Először körbejárnak a 'szobában, azután - az ajtón kimennek, majd 'az  

ablakon térnek vissza. Közben, amit'tesz 'a gúnár, azt kell tenniük a tojóknak  

is. Például bekeni korommal a nem táncolók arcát, azokét, akik nem akartak  

tojónak menni, vagy megcsókolja tizekét stb. Mikor megelégelik a mulatságot,  
hazafelé .irányítja a -szekere rúdját:  

Harmadnap .puha zsíros pogácsára várják a Vendégeket. Isrnét dalolnak,  

táncolnak. A legényes háznál 'utolsó éjjel kocsonyával szolgálnak.' Ez a  

„kitoló". Ezt látva, a vendégek a következ őket kiabálva biztatják egymást:  
„N�  fogágyatok el belőle,' mert ez máor kitoló!"  

Dé mégis csak hazamennek. Távozáskor a kapuban álló kómának adják'  

le az utolsó .  ajándékot a. fiatal pár számára.  
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, A lakodalom után az új menyecske nem hagyhatja el a házat hét napig. 
Még a szüleihez sem mehet, azok sem látogathatják meg. Még akkor sem, 
ha a szomszédban laknak. 

A menyecske egy hétig nem vetheti le magáról azt a ruhát, amiben az 
új házba ment: 
. A következő  vasárnap az egész család együtt megy a •templomba. Az 

új asszony az anyósa mellett ül, az ifjú férj az apja mellett. Most, már nem 
ülhetnek többé a lányok és legények közé; most már „bácsi" és - „néni” lett 
belőlük! 

Az új pár még végiglátogatja a .  volt vendégeket s ezzel vége a dínomdá-
nomnak, megkezdődik a közös élet, a munka, a .nagycsalád törvényei szrint: 

Az első  világháborúig a család, a nemzet együtt .élt: Beletartoztak az 
apán, . anyán, gyerekeken és: azok feleségén illetve férjén, gyermekein kívül 
a nagyszülők és azok többi gyermekei, a felnőtt gyermekek családtagjai. 
Vagyonközösségben éltek: A család feje; aki nem. okvetlen mindig a legid ősebb 
férfi, korlátlanul rendelkezett a vagyonnal..ó volt a gazda, ő  osztotta be a. 
mukát: az egyik férfi kocsis volt, 'a másik a jószágot legeltette. stb. A gazda 
nem dolgozott, vasárnaponként ő  nyírta.a többi férfit. A felesége volt a szakács-

, nő , -ő  főzött, á takarításban viszont redusa = soros asszony .volt.. • 
A menyecske kötelessége egy évig anyósa házában a mosogatás, ivóvíz 

ről — és apósáról való gondoskodás: apósa lábának megmosása, lábbelijének 
tisztán tartása, hajának gondozása, .zsírozása stb. , 

Az ura házában még a legfiatálabbat is tisztelnie kéllett, még ha kisfiú volt 
is, így kellett megszólítania: „Kisebik uram! j űjön csá ede kisebik urára ! 
Háli ked, urára !" Ha olyan kicsi' volt az ura öccse, hogy, még az ágy alatt 

. játszott, akkor is úgy mondatták a menyecskével: ;,Kisebik urárn, j űjön csá' 
ki áz áogy aló,. ha söpörjem ki" 

A férje' bátyját nagy uramnak szólította, a napát ányáomászon-nák, az 
ipát ápáomuram-nak, a sógornőket ánygyomaszon-nak: • - 

A régi időkben a férj halála után a n őtlen. testvér vette el az asszonyt, 
hogy a vagyon ki ne menjen. a házból. 

A fiatalok nyaranta, de sokszor még télen is, családonként a ház végében 
épített „ólcsá"-ban laktak, ahol a kulúp, a .kócsag,  (ruhás láda) meg más 
apróság- fért • csak meg. Télen általában mindnyájan el ől a nagyszobában 
aludtak, többen is egy-egy ágyon. 

Érdekes jelenség: ha ,a legény költözik a lányos házhoz, akkor szinte 
a nevét is elfelejtik lassan, a fiatal párt až asszony lánykori családnevén emle-
getik. Ha például a lány Pet ő  Julis, a legény Nagy Pista, akkor nem Nagyéknak 
emlegetik őket, hanem Petőéknek. 

(Az adatokat Losa Etelkától,,ifj. Losa Istvánnétól, id. Losa Istvánnétól 
és ' a náluk megfordult asszonyoktól gy ű jtöttem össze). 

Ma némileg egyszerűsödött a lakodalom. Az „odadó" (eljegyzés) után 
megegyeznek a szül ők, mikor tartják a lakodalmat. Három, négy, vagy nyolc 
hét múlva szokták tartani, de két hónapnál tovább nem tart a jegyesség. Id ő- 
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közben az. odadóban begyűlt pénzből megveszik a „jegyöt": a lánynak selyem 
anyagot ruhának, fátyolt s  fehérneműt, a fiúnak is ruhát és fehérneműt. A vá-
sárláskor a fiatalokon kívül a szül ők is jelen vannak. A fiú hazaviszi a magáét, 
a lányé pedig a varrón őhöz kerül. Három egymást követ ő  vasárnap a pap 
kihirdeti őket mint házasulandókat. 

A lakodalom előtt egy héttel hívogatnak. Szombaton estére a menyaszony 
összehívja a barátn őit, közeli lány rokonait. Készítik a komabotot. Komabotnak 
egy görbe botot díszítenek fel, szeget vernek bele, hogy rákötözhessék a kébél-
hez való „farhám"-ot, selyemkend őt. Apró. krizantémmal (kársadi rózsa), 
téli zölddel (bukszus ág), fehér pántlikával, mirtuszszal ,díszítik, szépítik a 
botot. Az ünneplő  ruhába öltözött hívogatók, komák kalapjára rozmaring ág 
kerül, erre méteres piros, zöld, kék szalagot kötnek. A csutorát, .a fedeles 
kosarat, amibe szedik a tojást, szintén befonják virággal. A komák száma 
változik (2-4). A komák külön hívogatnak a következ ő  szöveggel : „Szeréricsés 
jónapot kívánunk!! 'Azt üzeni K.Y. gazduram, az ő 'lányának szerdán lesz az 
esküvője, ezért meghívja az egész háznépet szerdán délebédre'(10 órára — ti. 
délig pálinkáznak), hivatalos vendégei legyenek az ő  asztalánál". Mondókájuk 
befejeztével megkínálják a gazdát a csutorából. Ha kifogy az ital, akkor, meg-
töltik a meghívottak a csutorát, hogy a komák tovább möhesserlek hívogatni. 

A hívogatás idején a lakodalmazók mindkét háznál megkezdik az el őké-
születeket, elhívják a közeli rokon 'menyecskéket, darálják a mákot, diót, 
sütik az apró süteményeket, a kalácsokat, tortákat. A hozzávalót meg a tyúkot, 
aprójószágot,. bort már el őbb elvitték a meghívottak. Kedden (ha szerdán van 
a lagzi) az „odadó"-ban részt vett vendégasszonyok egész nap dolgoznak, 
tisztítják a zöldséget, a baromfit, feldíszítik a tortákat, este a férfiak leütik a 
bikát, tehenet, borjút, megnyúzzák, feldarabolják. 'Este mindenki megjelenik, 
aki nap közben dolgozott, s muzsikaszó mellett' mulatnak mind a két háznál. 
A legényes háznál a legénybúcsú ürügyén utolsót duhajkodik a legény (régen 
ez a kocsmában történt, pajtásai társaságában). 	• • 

Másnap jókor reggel a szakácsok nagy kotlákban, kondérokban felteszik 
a pörköltet, a becsinált levest, hogy ebédre elkészüljön. 10 órakor kezdénék 
szállingózni a vendégek. Pálinka várja őket a kirámolt szobákban felterített 
asztalokon. Megebédelnek. A következ őket szolgálják fel az el őtte való napon 
is segédkező  menyecskék: becsinált leves, pörkölt, cékla, másos kelt kalács, 
bor. Az italt a komák kínálják. Rigmust a reformátusok nem mondanak; 
a leves előtt csak ennyit szólnak : „Egészségikre kiványók'!" A katolikusoknál 
van rigmus is. Ebéd előtt a menyasszony két legjobb barátn ője szép, pántli-
kával feldíszített rozmaring ágat t űz a keresztapák és más vendégek kabátjára. 
Fizetni kell érte. Közben a keresztapák a papnak is elviszik .a járandóságót: 
egy tányér süteményt, egy tortát, egy — másfél kiló legszebb húst, egy oka 
bort, egy meszej pálinkát. Mindezt kézben viszik, hogy lássák. Csak a húst 
takarják le. 

Ma a községházán is megesketik őket, de szerintük továbbra is az egyházi 
esküvő  az igazi. Ez az esküv ő  rendszerint délután két órakor van. Mire a 
paptól visszaérkeznek a keresztapák, már harangoznak. is Az els ő  harangszóra 
elindulnak a legényes háztól a menyasszonyhoz, onnan a községházára (el ő- 

- ző  nap _jelentették, hogy mikor jönnek esküdni). A menetet a keresztapák 
vezetik, utánuk a vőlegény egy rokon nyoszolyólánnyal, a menyasszony egy 
rokon fiatalember karján, majd lányok, legényék- következnek. A szül ők a 
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kapuból nézik őket, nem tartánák a menettel. A községházáról rögtön a temp-
lomba mennek. A harangozó a toronyból figyeli s mihelyt meglátja őket, 
rákezdi a harangozást. Útközben • a menetben . a régi rigmusokat • „üv őtözik", 
a lányók „íjjugatnak", -a' féfiak lövöldöznek, szól a zene, táncolnak az úton. 
Ha útközbe esik a menyasszony háza vagy a legényes ház, kiugranak a kapuba 
a szakácsn ők, verik a tepsiket, lábosokat, nagy zajt csapnak, hogy .el űzzék a 
gonoszt. A templomban a menyasszony és a v őlegény az űrasztalához áll, 
a gyülekezet énekel, a pap megesketi az új párt. "A lakodalmas nép -egy része 
és a bámészkodók ez alatt az utcán táncolnak. A szül ők is csak beszaladnak a 
templomba, nem érnek rá végigvárni .a szertartást,. mennek dolgukra. 

Az ifjú pár a templomból kijövet a két tanúval (a fiú két komájával) befor-
dul a pap irodájába,` aláírja.a házassági levelet, az anyakönyvet. Ezután az egész 
menet víg muzsikaszó mellett visszatér a lányos házhoz. Miután elhelyezked-
nek, a lány keresztapja találós kérdéseket ad fel a fiú keresztapjának, koYnáinak. 
Ha nem tudják megfejteni, 100 cigarettát fizetnek. Ilyen és hasonló kérdések 
szerepelnek : „Melyik zsoltárban fordul el ő  - az isten neve? Ki küldött lege-
lőször kérőbe? Császárok, királyok látnak olyat, mi` az? Kinek a »padlásgugó-
ján» lóg a hörcsög?" (Előzőleg már kitették a padlásablakba a hörcsögöt). AZ 
udvaron etetik, itatják a vendégeket, apró süteményt, bort, pálinkát hordanak 
körül., A találős kérdések megfejtése után valamelyik koma (akár a lányé, 
akár a fiúé elbúcsúztatja • a lányt a szüleit ől. A lány nem szól semmit, csak 
megcsókolja á szüleit, testvéréit, és sír. Közben így, ugratják : „Sírjon, aki 
visz, no te sírj !". A búcsúztatás után megindul a menet. Gyalog megy a lány, 
ott van mellette a templomi esküv ő  óta a fiú is, a zenészek húzzák: „Kocsira 
ágyam, kőcsira ládám, felülök magam is..." • 

Mikor a vő legényes ház elé érnek (vagy ha á kultúrotthonban tartják a 
lakodalmat, ott) -elkezdik kiabálni: Örömanya, gyújts világot! Meghoztuk a 
gyöngyvirágot!" Az anyós a konyhaajtóban várja a fiatal párt, kezében egy 
csésze mézet, -kiskanalat tart, mindkét gyermekének a szájába ad egy-:-.egy kanál 
mézet (először a menyasszonynak). Beültetik a fiatalokat a f őhelyre, a tükör 
alá, tesznek alájuk vánkost. Mivel már besötétedett, lámpát,gyújtanak. Apró 
süteményt tesznek eléjük. A vacsora kés őbb -lesz. Addig a vendégsereg ha-, 
zamegy, elvégzi az otthoni munkát, ellátja a jószágot, majd 8 óra után vissza-
tér. Már kezdődik is a vacsora, béfőzték a levest. Este 9 óra van. Mindenki 

. iparkodik helyet találni magának, nincs ültetés. A keresztapa „megkocoli" a 
tányért, -a pap 'imádkozik. Utána eléneklik a magyar himnuszt és az „Árpád 
apánk, ne féltsd ősi nemzeted kezdetű  dalt. A gazda kedves, egészségükre 
kívánja a vacsorát. Megkezd ődik az étkezés. A fiatal pár egy tányérból eszik. 
Behozzák a húslevest. metélt tésztával, ezután felteszik •a kenyeret, hozzák 
a leveshúst, paradicsom- vagy tormaszószt majd leszedik a tányérokat, és 
elmosogatják. Ezután következik a jó er ős; fűszeres pörkölt, uborka, savanyú 
répa, töltött káposzta, a kemencében készült; jó fokhagymás sültek (disznó és 
marha sült, a tyúkokat inkább a levesbe f őzik) és• káposzta saláta., A bort már 
a fő tt hústól kezdve"iszák: A sültek után apró süteményeket tesznek az asztal - 

ra, de" ezt többnyire meg sem kóstolják, várják a tortát, olykor, mázsányi apró 
süteményt készítenek, s ez természetesen nem fogy el,. (ezért még á közéli 

• rokonoknak is küldenek bel őle egy-egy tányérral). Torták, őzhát, 'krémpite,' 
marcipán barack, csokoládé gombóc, édes szalámi zárja a sort. Több mint két 
óra hosszáig is eltart a vacgora. Rigmust csak a katolikusoknál mondanak. Köz-
ben szól a muzsika, de a zenészék is megvacsoráznak. 
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A koma az újból feldíszített komabottal Zörög az ajtófélfán, jelenti, 
-hogy kezdődik a menyasszonytánc. (Ez 1910 óta, van így). Ekkor helyet csi-
nálnak, a koma vagy komák felállnak egy székre vagy. asztalra és elkezdik 
árulni a menyasszonyt: „Szép csikó, jó csikó; ki veszi meg? Eladó: Nem is 
olyan drága,... dinár ára". Közben a zenészek húzzák: 

„Hallod-e te, vő legény, 
Van-e nálad jó kemény.? 

• Ha nincs nálad jó kemény, 
Nem is vagy te vőlegény. 
Hallod-e te, menyasszony, 
Van-e nálad jó hosszú? 
Ha nincs nálad jó hosszú, 
Nem is vagy te menyasszony". 

Két, három óráig állandóan ezt húzzák, újabban esetleg más csárdásokat is. 
A fiúkomája kezdi a menyasszonytánc árulását, a másik koma s a menyasszony 
és a vőlegény anyja viszont leül, ők veszik át az .ajándékokat. A komák az 
első  táncosok, pénzt adnak. Ha nem kél a menyasszony, akkor bekiabálja a 
koma: „Senkinek sé nincs -pézi, csók X.Y.-nak, mer sok disznákát ádot 
áotál á ádrugáon k". A megokolás változik. Rendszerint elevenjére tapint 
az illetőnek. A-vőlegény is táncol pénzért, ajándékért. Mikor nincs érdekl ődő  
még így sem, olcsóbbért ajánlja' a koma a menyasszonyt, v ő legényt. Az ifjú pár 
csak egy-két lépést tesz táncosaival, míg kápós. Pénzért, ajándékért le is 
ültetik a menyasszonyt és a v őlegényt: Ha azt látják; hogy eggyel nagyon. 
sokáig táncol a menyasszony, vőlegény, vagyis nincs vásárló, akkor a vőlegény 
veszi meg a menyaszszonyt, az ajtó felé  táncolnak s utánuk vágják a pénzzel 
teli tányért... Mikor kiment az ifjú pár, összeszedik a pénzt, megolvassák, kivi 
szik az ajándékokat (paplan, "rádió, edény, 'szervizek stb.). A v őlegény és a 
menyasszony néhány közeli rokonnal átmegy a lányos "házhoz, most ott 
kezdődik a menyasszonytánc. Ha _ viszont közösen szervezték a kultúrotthon-
ban a két ház lakodalmát, akkor menyasszonytánc csak egyszer van. 

Menyasszonytánc el őtt sokszor megtréfálják a menyasszonyt. Ellopják a 
cipőjét, hogy ne tudjon táncolni. Hogy mégis táncolhasson, azt mondják, a 
suszter csinál neki másikat - például húszezer dinárért. Ha erre nem áll rá, 
hoznak neki rossz papucsot, klumpát, végül pedig megkönyörülnek . rajta, 
visszaadják a cip ő jét. 

Menyasszonytánc után megjelennek a bekötött kez ű  szakácsasszonyok. 
Jajgatnak, sírnak. Ezeknek `is dobnak a tányérjukba pénzt, ami ismét ą  me-
nyasszonyé lesz. Ezután'visszamennek a fiú házához, a menyasszony az anyja 
vagy napa segítségével leveti a menyasszonyi ruhát, átöltözik .menyecskének, 
a keresztanyja piros kend ővel beköti a fejét. Ezután még mulatnak, az öregek 
pedig lassan hazamennek. 
" 	Éjfélkor friss ételt szolgálnak fel. Hajnalban teát, kávét, égetett pálinkát 
készítenek a vendégeknek. Szól a zene, mókáznak, táncolnak. Dolgot is adnak 
a menyasszonynak, világos reggelre tisztára kell sepernie a pelyvával fel-
szórt utcát. ` 

Hajnalban muzsikaszóval köszöntenek: „Jó seggélt kívánok, megjöttek 
a nagykórógyi betyárok." Virradatkor jönnek a másik házból a „koszok", 
maskarák; paprikafüzér a nyakukban, pálinkás üveg a tarisznyájukban, mu- 
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zsikások kísérik őket, a vonójuk tele van tüzdelve ezresekkel. Tréfálkoznak, 
mókáznak, iszogatnak a vendégek. 

Reggel visszaszállingóznak az éjszaka pihen őre tért vendégek is. Akik egész 
éjjel fent voltak, most már nem fekszenek le. Megreggeliznek. Megbeszélik, ki 
akarja „a falut járni". Aki vállalkozik rá, pénzt dob a zenészeknek. 

A végig kitartó lakodalmasok, főleg a férfiak, a lakodalom harmadik nap-
ján' csoportosan,' zeneszó mellett, táncot ropva körüljárják a már hažatért 
lakodalmasokat. 'A vendégeket az udvarra kitett asztalon vágott, sózott retek, 
bor, aludttej várja. Hogy nagyobb legyen "a mulatság, diót öntenek az udvarra, 
a nem éppen józan vendégek pedig dülöngélve felkapkodják. Az aludttejjel. 
kikenik" egymást. Paprikafüzért akasztanak észrevétlenül egymás nyakába, 
vagy drótkampóra illesztett kitömött nyúlb őrt hátul a kabátjukra. 'A zenészek 
is velük mennek mindenhova, pedig már azok is alig állnak a lábukon. A falu-
járók mindent elcsénnek, ami csak a kezük ügyébe akad, a tyúkokat is lelö-
völdözik. Rétfaluban falujáráskor befogták a lovakat a: disznó kopasztására 
használt tekn őbe, „koplozóteknyő"-be, a jóalakok beleültek, így látogatták 
sorra a lakodalmasokat. Borral, kaláccsal kínálgatták őket mindenhol. Táncol-
tak, mókáztak. Néha kissé eldurvult a tréfa. Miután bejárták a falut, vissza- 
térnek a vőlegényes házhoz, ahol pörkölt és bor várja őket. , 

Este 8-9 óráig együtt van a társaság,' közben meg is. vacsoráznak. 
Egyesek a részegségt ől, mások az álmosságtól haza szédelegnek. Végül teljesen 
szétszéled a társaság.. 

Következő  nap a komák .nótaszó mellett visszahordják az asztalokat 
a rokonoknak, ismerősöknek. 

'Az esküvő  után következő  első  vasárnapon a vőlegényes ház meghívja 
a két komát ebédre (régen ilyenkor vittek a fiatalasszonynak piros szalaggal 
feldíszített 'guzsályt), el őzőleg azonban a fiatalok elmennek a templomba. 

(Személyes élmények és. Fábián János [Bratyó] kórógyi lakos elbeszélése 
nyomán) . 

(1973) 

4. A JÚGOSZLAVIAI MAGYAROK RÉGI NÉPI ÉTKEZÉSÉR ŐL 

A népi étkezés is —. - a szegény földművesek, napszámosok, kubikosok 
étkezése .- függvénye az ételt kéšzít ő  ember szociális helyzetének, társadalmi 
hovatartozásának. 

Az étkezés' és az ételkészítés alapján következtetni lehet a fentebb emlí-
tettekre. A Szegény emberegyszer ű, kásás, krumplis, kukoricás ételei osztáy-
jellegűek, szémbenállnak a gy tehetősebbek húsban; édességber}, gyümölcsben 
és választékos módon készült. inyencségekben gazdag étrendjével. Egészen •a 
II. világháború végéig verében és. varjún kívül másféle hús csak ritkán került 
a szegényebbek asztalára, csak vasár- és -ünnepnapokon, esetleg vész idején. 
A kenyér szolgált leginkább .az éhség elverésére, vagy 'magában, vagy kis 
szalonnával, sok hagymával megcsalva. A krumpli, kukorica — még a hurkában 
is-, a hájdina, a köles, a gabonaliszt, a bél őle készült száraztészták, a túró 
jelentették a legtöbbet -használt alapanyagot. A kelt kalács, a sós pogácsa; 
rétesek már luxusnak számítottak: A lakodalomban is ezek járták. Cukrot nem 
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is láttak, nemhogy használtak volna. A só is nagy értéknek számított a „petró" 
mellett. Amikor a gyereket a szatócshoz, a boltba szalajtották, csak sót, pápri-
kát, gyufát, kékít őt vagy „petrót" hozattak velé. A kevés zöldségfélét a vetemé-
nyesket t szolgáltatta. A gyümölcsfélék közül többnyire az .  apró, savanyú alma 
és á szilva került fogyasztásra. 

Az osztályjelleg mellett korhoz kötöttség is tapasztalható az étkezésben, 
étkezési kultúrában. 

Az ételek alapanyagában is megfigyelhet ő  a korhoz kötöttség. Ma pl.'nem 
olyan gyakran és kizárólagósan élnek a földm űves háztartások krumplival, 
kukoricával, gabonafélékkel, babbal; ma már a zöldfőzelékek, fűszerek s nem 
utolsósorban a sokféle gyümölcs és húsfélék, s a cukor is elfoglalta méltó 
helyét az ételek alapanyagának rendszerében. Ez természetesen öszefügg a 
földműves nép szociális helyzetének pozitív változásával is. 

Az ételkészítési módban is érezhet ő  a változás. Míg a századfordulóig 
a parázsban, parázson és nyárson, majd kemencében sültek voltak kedveltek, 
addig ma a legmodernebb technológiával készült étkeket tálalják a háziasszo-
nyok. 

Az étkezési kultúrában is érezhet ő  a korhoz kötöttség. Mátyás királyról 
feljegyezték, hogy igen ügyesén és szépen tudott enni kézzel, nem csepegtette 
össze magát. A bicskával - vagy fakanállal s alá tartott kenyérdarábbal, közös 
tálból való étkezés-is csak az öregek emlékezetében él már, noha a II. világhá-
ború előtt általános szokás volt falun. „Valamiko is együtt ettek, de nem yót 
úgy, mind mos, hogy külön tánygyérbul esznek. Eccere leütek az asztalhó és 
akko ety tálbul ettek fakanálnál". (Székelykéve) 

Az étkezésre a foglalkozás is hat. A juhászok kiváló pörkölteket f őznek 
a birkából, a bárányt nyárson sütik, a halászok a halkészítésben mesterek, 
mind sülve, mind hallé alakjában, s a vadászok is sajátos módon készítik el 
a vadhúst. 

Mint ahogy a nyelvben is közismert a kisebb-nagyobb eltérést mutató 
tájnyelv, .úgy az ételkészítésben is tájegységek szerinti eltérés mutatkozik. Ez 
a különbség jelentkezhet a felhasznált nyersanyagban, pl. csak a Muravidéken 
ismerik .és készítik á hajdinakását, a bácskai konyhában sok étel alapanyaga 
a túró, a tejfel, a tarhó, a bánáti székelytelepek lakóinak kedves étkük a kuko-
ricalisztb ől készült málé, gánica stb.. A különbségek, az eltérések eredhetnek 
helyi tradícióból, más társadalmi osztálytól és más étkezési szokású szomszédos 
néptől való eltanulásból, de nem egyszer az egyéni változat kap szociális 
elismerést és terjed el nagyobb területen. 

Ezek után nézzük meg néhány nagyobb jugoszláviai tájegység régi étel-
repertoárját. 

Bar-anya—Drávaszög 

„Hétköznap' reggelire leginkább tejet, szalonnát,,héjas krumplit szalon-
nával, dinsztelt káposztát szalonnával ettünk. Vacsorára inkább a déli ma-
radékot ettük meg vagy este főztünk." (Darázs, Dobos Eržsébet, 75 éves). 

; ,Hétköznap reggelire ,pörcöt csinálunk salátával. A szalonnát lábosban 
megsütjük, a zsirjába sót tegyünk, a fejes salátát megforgatjuk benne." (Darázs, 
Varga Sándorné, 65 éves). 
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„Hétköznap leginkább krumplit, babot, tésztát főztünk.” (Darázs, Dobos 
Erzsébet, 75 éves). 

„Hétköznap a szárazbab a leggyakoribb ételünk. Különösen télen, 
amikor van disznóhus frissen vagy füstölve." (Sepse, Lófend Rozália, 76 éves). 

„Paprikás krumplit, sült ,krumplit, tésztákat szoktunk még hétköznap 
főzni." (Darázs, Varga Sándorné, 65 éves). Sok halászlevet, sült halat is 
fogyasztanak. ' 

'Leves: „Hétköznapon az egyik legrégibb. leves, amit f őzni szokunk, a 
táskaleves. Rétestésztát készítünk, túrót szórunk •rá, a tésztát visszahajtjuk, 
elvagdossuk a táskákat, megsütjük, majd forró tejjel leöntjük és hagyjuk 10-15 . 
percet dagadni." (Bodola, Csitári Anna, 78 éves). 

Kásás étel: Zsíros kása: Zsíros, sós vízben megfőzzük a kását. Mikor 
sűrű , kitálaljuk, hagymás, paprikás .zsírfal leöntjük és apró szalonnadarabokat 
teszünk rá. 

Tésztás ételek: Paprikás zsírral készült tészta : A kif őtt tésztára paprikás 
zsírt öntenek. 

Rántásos _tészta: A kifőtt tésztára lisztes rántást öntenek. (Darázs). 

Túrúspácé : A kinyújtott tésztát megkenjük hagymás. zsírral, sós tojásos 
túrót teszünk rá két sorban, ráhajtjuk a tésztát, kis táskákat formálunk kézzel, 
derelyemetsz ővel szétvágjuk. Sós lében kifőzzük, bennehagyjuk a lében; 
majd hagymás, paprikás zsírt adunk hozzá. Levesként fogyasztják. (Sepse). 

Kötött gombóc: Gyönge tojásos ,tésztát vékonyra sodrunk. Megzsírozzuk, 
pirított grízt hintünk rá, • összegöngyöljük a' tésztát, kb. 15 centiméteres da-
rabokat vágunk bel őle, kihúzzuk, csomóra kötjük, kifőzzük, a lében hagyjuk. 
Zsírban pirított hagymát, petrezselymet, kis. piros paprikát öntünk bele. 
,Tejfelezzük. (Csúza). 

A kukoricaételek repertoárja igen gazdag volt .a Drávaszögben. 
Málé: A megszitált kukoriéalisztbe búza lisztet keverünk, leforrázzuk, 

szétnyomkodjuk. Közepébe tiszta vizet öntünk és órákig állni hagyjuk a 
vetett ágyban, hogy megédesedjen.' Megfőzzük. (Bodola). 

. Kukoricakása: kukoricalisztet sós vízben megfőzni; mikor megfőtt, 
zsírral leönteni. 

Prósza : Kukoricalisztet hidegen bekeverni vízzel és sóval. Tepsiben 
melegíteni zsírt, beleönteni a kukoricatésztát. A rotyogó zsírban sütni a süt ő- 
ben. (Bodola). 

Csipásmálé: Kukoricalisztet este bekeverni kis búzaliszttel, tejjel. Sózni, 
cukrozni. Egy éjjel áll. Zsíros tepsibe vékonyra kiönteni, sütni. (Sepse) 

Körhöly gombóc: Sós vízben a máléanyagot keményre főzzük. Gombóco- 
kat formálunk belőle, paprikás, hágymás" zsírba szaggatjuk, kisütjük. (Sepse). 

Gánica A máléanyagot kifőzzük és tejbe szaggatjuk. (Sepse). 
Kálomista hurka: A nyers kukoricakását és a vékony szalagokra vágott 

húst megsózzák, megpaprikázzák, kézzel "a bélbe töltik, megabálják, kicsit" 
füstre teszik. 

Galuska: A csirkepaprikásba kukoricalisztb ől készült galuskát tesznek. 
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Krumplis ételek 

Krumplicsipi: -Hagymát kell pirítani, s amikor a hagyma. pirulni kezd, 
rátenni á vagdalt zöldségzöldjét és az összevágott krumplit. Megsózni; papri-. 
kázni, hozzáadni hüvelyes. paprikát.és paradicsomot. Hosszú lére felönteni 
és csipetkét főzni bele. (Bodola). 

Pecsenye krumpli: A szeletre vágott tisztítótt krumplit zsírban sütjük, 
tepsiben. (Darázs). 

Héjas krumpli lerniben, szalonnával: A krumplit a . kemence vagy lerni 
fenekén héjástól megsütjük. Mellé szalonnát észünk • hagymával. 

Sós- vízbe krumpli: Krumplit, sót; hagymát, hüvelyes paprikát, piros 
paprikát, petrezselyem levelet. összef őzni. (Darázs). 

Krumplisterc: Héjasan megfőzni a krumplit, megtisztítani, szeletekre 
vagdalni, majd hagymát pirítani s apró paprikát. tenni rá.- Hozzá kondor-
pörcöt adni. (Darázs). 

Kalácsok 

Kőttes: Kelt tésztába különféle töltelékeket tesznek: mákot, diót, ci-
nrétet, kakaót, szentjánoskenyeret. 

Rétes: A sóját maguk készítette tésztába különféle tölteléket tettek: 
mákot, diót,. túrót, grízt, almát, „töröktököt" =süt őtököt, vagy káposztát, 
majd . csigaalakban csavarták. 

Fenéken sült pogácsa: baranyai specialitás: a lisztet, sót, zsírt, aludttejet 
összedagasztjuk, elnyújtjuk, kiszaggatjuk. A kemence fenekén sütjük. 

• 

Szlavónia 

„Síró babcsát, törött babcsát főztek a rígi öregök kedden, pintökön, 
nagypintökön,. újesztendőkor. Akko, hogy úgy .forogjon a píz, mint a bab 
a fazékba, ha for". • 

„Régön nyáron félnyócko vót a frustuk. Töpört őt — süt szalonát, 
tojást, lágy kinyérel sz őlőt; szilvát ett mindönki. Télen 9-10-kor édös ,levet, 
áztatot kinyeret ettek, töpört őt. .(Kórógy). 

Levesek: Babojólévcsét (paradicsom) főzünk, ecetes lévcsét (savanyú 
rántott levest). 

Kukorićáételek 

Cicvara: A vízbe sót, zsírt tettek, s ha forrt, beleszórták a kukorica-
lisztet. Hígra főzték, úgy mártogatták kenyérrel. 

Próhacsinge : Kukoricaliszt, -  víz, zsír, só, kell hozzá. Mindezt keményre 
meggyúrni, gombócot (csingét) szaggatni bel őle a vízbe.' A vízbe hagymás 
rántást tenni, úgy enni: 
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Ganca : A kukoricalisztet vízbe tenni, hozzáadni sót, zsírt, majd s űrűre 
főzni és zsíros kanállal kiszaggatni. Hagymával ették. . 

• Görhöny Kukoricalisztből sóval, vízzel pogácsát 'gyúrnak, hamuban 
sütik. 

Kelt próba : Élesztővel, tejjel, 2-3 tojással, cukorral tésztát készítünk 
kukoricalisztb ől • Kelni hagyjuk,, majd kisütjük. 

Liszt es ételek 

Csipödött gambóca: A csipedettet vízben kifőzték, zsírban sült kenyér-
- morzsára szedték, esetleg leöntötték paprikás zsírral is. 

Kesz őce: Korpábó`1 " erjesztett savanyú 'lé. 
Kötött gambóca: Két tojással, vízzel, liszttel tésztát gyúrtak, elnyújtották, 

paprikás zsírral megkenték, megszórták grízzel, ráhajtották a tészta másik 
felét, elvágták, bütyköt kötöttek rá. Vízben kif őzték, kiszedték, paprikás, 
hagymás zsírral meglocsolták. A megmaradt zsírt. a lére öntötték. Leves 
is volt, meg 'tészta is. Általában csütörtökön f őzték. 

Pujujúska: Lisztet sós vízbe főzni, elkeverni, "paprikás zsírba szaggatni. 
Szőlőőrzéskor főzik a lányok. 

Húsételek 

„Malacot süttek , nyárson, csorgatták a kinyérre, a verebeket is nyársra 
huzták, a malac alatt megsütték, csorgótt rá a malac zsírja". (Kórógy) 

Pacsa (kocsonya). Régen nagyon szerették. Szilveszterkor csak ezt adták 
asztalra. Lakodalomkor kitoló volt. 

Kalácsok 

„Pogácsát, zsíros, nyútogatott pogácsát, réteseket cerpuja (süt őharang) 
alatt süttek. A szabad t űznél széjjelkotorták a parazsat, káposzta levelet 
tettek le, erre a pogácsát, csigaalakú ,rétest, leborították cerpujával. Még 
lakodalomban is csak rétes és pogácsá 'volt'''. 

Rétes : " Szlavóniában grízes volt a legkedvesebb sütemény a pogácsa 
mellett, de volt mákkal, dióval és túróval töltött is.. 

Nyútogatott pogácsa: 3-4 lévél rétestészta kell hozzá. A levelet zsírral 
locsolták, hajtogatták mindaddig, míg olyan nem lett, mint a kerek szahány 
(tepszi). Egymásra rakták á 4 levelet, nagy kockákra elvagdosták, a tetejét 
megzsírozták, megsózták, sütötték. • s 

Parasztpogácsa: Víz, só, liszt kell hozzá, meggyúrni, kerekre elnyújtani, 
rátenni a kenyérsüt ő  lapátra,, megzsírozni _a tetejét, sütni a kemencében. 
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Krumplis ételek 

Firhangos gombóc = hajában főtt krumpli. 

Péraszuszogó : A feldarabolt krumplit vízben megf őzték,, a levében 
összetörték, lisztet tettek rá, keményre f őzték. Paprikás zsírba mártott ka-
nállal szaggatták tálba. 

Pérapöcs = krumplinudli. 

.Piszkura: A főtt krumplit elnyomkodták; liszttel összegyúrták, el-
nyújtották, kockára vágták, lekvárt tettek rá, gombócot csináltak bel őle, 
a többiből pedig núdlit. Prézlis zsírral leöntötték a kif őtt tésztát. 

Szahánypéra: tepsiben sült krumpli. Szombati étel. 

Káposztás ételek 

Szlavóniában a bab mellett a legkedvesebb és á legváltozatosabban 
készített ételek káposztából készültek. 

Főtt kápiszta : Savanyú káposzta véres hurkával, esetleg csíkkal. Télen 
vasárnapi ebéd volt. 

Kápisztalév : „A kápisztalév csíkkal szerdai étel volt". 

Bácska 

Levesek 

,Bableves: megfőzik a babot és külön főzik hozzá a húst. 

Cibereleves: 3 nagy marék korpát, egy marék lisztet, vizét összekevertek, 
betették a kuckóba, hogy savanyodjon. Mikor megforrt, megtisztult, vettek 
belőle levesnek, vízzel pótolták. A levest befőzték zöldséggel, répával ;  

Fokhajmaleves : A tésztalébe zsírt, paprikát, tört fokhagymát teszünk, 
nem rántjuk be. 

Kukoricás étélek 

Tökös görhe: Lereszeljük a tököt. Leforrázzuk a kukoricalisztet, s amikor 
kezd kihülni, beletesszük a tököt, zsírt, ami az abálóból maradt. Tepsibe 
öntjük s kemencében sütjük. 

Prósza: Megkeverjük a kukoricalisztet tejjel, megkenjük a tepsit zsírral, 
beleöntjük, kisütjük a kemencében. „Olyan vékony lepény, vólt, mint "az 
ujjam. 

Málé vagy görhöny vagy gibenyica: Olyan, mint a prósza, , csak vasta-
gabb. Tököt kevernek" bele. 

"Kukoricakása: Mikor. kiszitáltuk" a kukoricalisztet, Ott maradt a dara, 
azt megfőztük, megcukroztuk. 
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Kukoricapogácsa: Kukoricalisztet tejjel, tejfellel olyan keményre ke- 
vertek, hogy ki lehessen szaggatni. Tököt is reszeltek bele. 

Ganca. : A kukoricalisztet vízben megfőzik, kanállal kiszaggatják, prézlivel, 
mákkal vagy szentjánoskenyérrel meghintik. 

Mamaliga: A kukoricalisztet vízben főzik, hideg tejjel leöntve fogyasztják. 

Krumplis ételek 

Krumpli pecsennye:  Héjastól beledaraboltuk a krumplit a tepsibe, rá 
kolbászt, hurkát, és kisütöttük a kemencében. Azért héjastól, hogy minél 
kevesebb menjen kárba. 

Krumpliderc: Kevés vízzel megfőztük a krumplit, lisztet szitáltunk rá. 
Mikor,besűrűsödött, hagymát pirítottunk zsírral, s abba mártogatva a kanalat, 
kiszaggattuk a krumplit. (Gunaras). 

. Pirított tarhonya. krumplival: A tarhonyát zsírban pirítjuk, paprikás 
krumpliba keverjük. 

Hajába krumpli: Mikor megsült a kemencében, tálba teszik, letakarják. 
Paprikába sült krumpli: A zöldpaprikát csak megtöröljük, nem mossuk. 

Tepsibe zsírt teszünk. Mikor már serceg, beletesszük a krumplit. Mikor 
félig megsült, beletesszük a paprikát, 1 kg krumplihóz 5 paprika kell. Reggeli 
ételnek használják. 

Káposztás ételek 

Szárma: Rizsával és tarhonyával készítik, vöröshagymát is tesznek bele. 
Akkor legjobb, ha tízszer melegítik. 

Káposztasaláta: Zsírban dinsztelt káposztára forró ecetet, cukor és só 
keverékét öntik. 

Torma is szolgál lereszelve s ecettel, cukorral, zsírral ízesítve salátaként. 

Húsok 

Gunarason birkahúsból levest is főznek, s kedves ételük a birkapaprikás, 
még lakodalomban is. 	• 

Pörkőtt paprikás: Apróra vágott sonkát megpirítunk. Kevés lével fel-
engedjük, ,  fűszerezzük, mint a paprikást. 

Paprikás:' A. hús közé krumpli helyett savanyú káposztát tettek. (Te-
lecska). 	 • 

Kocsonya: Bőrös aprólékból (füle, farka, köröm, csülök) főzik, paprikát 
tesznek bele. Farsangkor, karácsonykor fogyasztották. (Telecska). 
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Bab 

Babpaprikás: ' A paprikásba babot főznek. 
Lisztes ételek 
Gölődin: A kenyér haját kockára vágva" zsírban megpirítjuk, kanálvert 

tésztába keverjük, vízbe szaggatva kif őzzük, egy kis rántást is teszünk rá. 
Rántásos ganca: Árpalisztből főzzük, vizes kanállal kiszaggatjuk a rán-

tásba. 	 ' 

Gömöjés tészta: Gömöjét (sós túró kiszárítva az eresz alatt) lereszelünk 
és a főtt  tésztára szórjuk. 

Kalácsok 

Kedves csemege a \  herőce, csőröge. 
Dudakalács: Kőtt mákos' kalácsot sütünk nagyszöll ővel. Olyan vastagra 

csináltuk, mint amilyen széles a tepsi vol t. Régente ez volt torta helyett. 
CGunaras). . 

Vajáljas tészta: láz írós vajat liszttel, tejföllel pirították, ézt tették f őtt 
tésztára. 

Csiramálé: A Luca napján csíráztatott búzából készítették, nem várva 
meg, hogy a zöldje kinőjjön. Megdarálták a- főtt fehér csírát, cukorral éde-
sítették. 

Német lepény: Fánktésztát puhábbra hagyni, négyszögletesre ,szaggatni 
kézzel, középén bevágni, olajban kisütni. Rendszerint búcsúra készítették. 

Tarhós rétes: Élesztővel tésztát gyúrunk, olyan gyengére, mint a rétes. 
A birkatarhóba 2-3 kanál lisztet teszünk, beletesszük a tésztába, a két végét 
jól összekalapáljuk, hogy a tarhó ki ne folyjon. 

Korpás rétes: A bodorkorpát összekeverték cukorral, cimettel, zsírral, 
megtöltötték vele . á rétestésztát. 

Tejfölös lepény: Lisztből, cukorból, tojásból tésztát készítünk, ráöntjük 
a tejfölt, kisütjük. 

Lángos: A kemence fenekén sül kenyértésztából; 3 centiméternyi vastag 
lepény. 

Fonyott kalács: Tej ,, élesztő, cukor, só, liszt hozzáadásával tésztát gyú-
runk, meleg zsírral bedagasztjuk, szépen összefonjuk az ágakat, a kemencében 
sütjük. 

Pite: Palacsintatésztából sütik tepsiben. 
Pampuska=fánk; minden társas összejövetel kedvelt tésztaféléje. 

Bánát 

Ezúttal, csak a székelytelepek (Hertelendyfalva — Vojlovica, Székelykeve 
— Skorenováć, Sándorégyháza ' — Ivanovo) étkeit vizsgáljuk . meg kisség 
közelebbről, noha a többi település is éppen olyan érdekes adatokkal szolgál, 
mint ez a három község. 
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„Hétköznap azt ettek, ami volt, faszujkát (babot), pityókát (krumplit),  

levest, málét, túrót”.  

Levesek: 'Fogyasztottak pityókalevest, tésztalevest, faszujkalevest, káposzta-
levest, sávanyó- levest, cibr. élevest (ami úgy készült, hogy hagymát apróra  

vágtak, vízben •feltették, ecetet tettek rá, f őzték.)  

Kukoricaételek  

Pitán : 'Tejfeles tejjel keverték meg a terebúzát (kukoricát), beleöntötték  

zsíros tepsibe, sütötték. 	 - 

Kőtt pitán: Élesztőt tettek a pitán tésztájába, a kemencében káposzta- .  
levelén sütötték meg.  

Bosztányos pitán : A reszelt sült tököt (bosztányt) .összekeverték tere-
búzaliszttel, sót, zsírt tettek bele, beöntötték a tepsibe, tetejére .búzalisztből  
pirét csináltak, avval kenték a tetejét, 'hogy el ne repedjen. • 

Málé: AZ üstben felforralták a 'vizet, belekeverték a terebúzalisztet,  

hozzákeverték a sót, kiborították a lapitóra (deszkalapra), vettek egy szál  

fehér cérnát, azzal szelték. Sütöttek hozzá tojást, vagy vert tejjel ették.  

Mindenhez málét használtak, még a csürkemártáshoz (paprikáscsirke) is.  

Túrót is tehettek a máléba, ha megmelegedett, finom volt.  

Cibre : Korpát, kicsi terebúzalisztet, komlót összekevertek; vizet rá,  

feltették' a kuckóba, ,ott savanyodott 1--2 napig. A tüd őbajos meggyógyul  
a. cibrétől. Egy darab kenyerét is tettek bele, az volr az anya, attól másnapra  

megsavanyodott.  

Alivánka: Aludtejjel keverték össze a terebúzalisztet, sót hozzá, hígra  

hagyták, zsíros tepsiben sütötték.  

Gölődin: Kukoricalisztb ől készült, goxnbóc.'  

Túrus'málé : A főtt máléba lukat csináltak, beletúrót, összenyomkodták,  
parázson megsütötték, a túró elolvadt benne.  

Bab  
• 

„Főztünk faszujkát, hol sárgát, hol tarkát, de rántva nem volt reá, zsír  

nélkül".  

Krumplis ételek  

Sült pityóka : A pityókát leszeleteljük-a tepsibe, tetejére szalonna, kolbász,  

oldalas kerül. Sütjük. Télen csináljuk.  

Kubikos szárma : Hajában főtt krumpli.  

Rántott pityóka : Zsírban hagymát, zöldpaprikát pirítottak, arra karikára  

vágott krumpli került, majd víz, mely elforr. Hús mellé ették.  

Tésztagaluska : Krumplival . készített, kanállal szaggatott főtt tészta.  
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Húsok 

Rántott hús: Piros paprika nélkül készített paprikás. 

Tejes ételek 

Tejbe laska: A tejet felforralták, a tésztát belef őzték, akkor rizskását, 
cukrot adtak hozzá. Ez volt a legfinomabb étel a vendéglátáskor.,, 

Tejfeles túró: Oltót teszünk a frissen fejt tejbe, mikor megaluszik, 
felöntjük a szűrőbe, leszűrjük, lesózzuk. Másnap már esszük tejfellel. 

Birkatúró: A juhász csinálja. Mikor hazahozzák, lecsurog, felszeletelik, 
lesózák egy edényben, letakarják, lenyomtatják egy k ővel, deszkával, Amikor 
kiszárad, lédarálják, sózzák, összegyúrják, edényben lenyomkodják, vízesruhát, 
két ujjnyi vastag tésztát, agyagot rá, hogy leveg ő  ne érjé, majd papírral le-
kötik. 

Orda: Oltott birkatejb ől felfőzőtt túró. Tésztára tették. 

Fűszerek: Csombor, tárkony, kapor, biszijók (bazsalikom). 

Kalácsok 	• 

A székelytelepeken különösen kedvelt a fánk, k őtt tészta mazsolával, 
cimettel, mákos, túrós kalács, rétes túróval, mákkal, bosztánnal és a' tiszta, 
sima kalács. 

Kokonya: húsvéti kerek, kelt kalács, tetején madárkákkal díszítve. 

Kürtős kalács: Fán sült kalács kőtt tésztából. Megzsírozták a kerek 
fát, rátekerték a tésztát, parázson sütötték. Ünnepi kalács volt. 

Lángos: Kényértésztából készült lepény, zsírozva, tejfelezve ették. 

Alkalomhoz, rituálékhoz kötött ételek 

Az ételeket illetve az- ételrepertoárt meghatározott alapanyagból és 
meghatározott módon kellett készíteni bizonyos alkalmakkor (lakodalom, 
keresztelő, halotti tor, aratás, szüret) vagy ünnepeken, esetleg bizonyos ri-
tuálék , alkalmával. 

A hagyomány ilyenkor megköti a készít ő  kezét, mert a társadalmi ellen-
őrzés igen nagy. A rituálékhoz kap ćsolódó ételeknél nincs újítási lehet őség, 
míg az alkalomhoz kötötteknél némi szabadság mégiscsak van. 

Baranya-Drávaszög 

Nagypénteki étrend: Régen egész nap pattogatott kukoricát, sóval, 
vízzel gyúrott, a sparhelt tetején sült tésztát ettek. Ebédre sóba-vízbe krumplit 
vagy babot főztek: Utána mákos, mézes tésztát fogyasztottak. Vacsorára 
maradékot ettek. 
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Karácsonyesti étrend : Este bőjti maradék került az asztalra : sóba-vízbe 
fő tt bableves, mákos tészta mézzel. Éjféli mise után kocsonya és szárma' 
volt. (Darázs). 

Szilveszteresti étrend: Csibepaprikás, utána tollas pogácsa. (A zsíros 
pogácsába tollat szúrtak a család tagjai. Akinek a tolla megégett sütéskor' 
az abban az évben meghalt). — (Darázs) Néhol, halpaprikást főztek bog-
rácsban, metélt tésztát adtak hozzá. (Sepse). 

Újévnapi étrénd : Reggel azt ettek; ami éppen volt a háznál. Ebédre 
nanóbab, főtt disznófarokkal, hogy sok pénz legyen a házban. Utána rétes 
(Darázs). 

Fársangi étrend : Disznókörömb ől főtt kocsóxya. (Bodola) Ebédre bab-
leves disznóhússal, fáxx.. A megmaradt zsíros ételt a , cigányoknak adták. 
(Darázs). 

Lakodalmi étrend 

Első  nap: reggeli: Kocsonya marhalábból, fonatos kalács. 

Délben: Paprikás, mákos, diós. rétes. 

Vacsora: Leves baromfihúsból és marhahúsból, paradicsomszósz,. torma 
a főtt húshoz, sűlt hús, káposztasalátával, céklával. Tészták. 	• 

Éjfélkor: Becsinált leves, -  esti húsmaradék, koćsonya, paprikás, sütemény. 

Második nap : reggel: Kocsonya (kitoló !) ' kávé, kenyér. (Darázs). 
Délben: Paprikás, kocsonya, túrós rétes. 
Este: Húslevés, paradicsomszósz, torma, f őtt hús, sült hús (disznó, 

baromfi), káposztasaláta, sütemény: 
Éjfélkor : Szárma, paprikás, sütemény. 
Harmadik nap : reggeli: éjféli maradék (Sepse). 
Ebéd: Paprikás, szárma, túrós rétes. 

• Este: Baromfileves, paradicsomszósz a főtt húshoz, pecsenye káposzta-
salátával, sütemény. (K ő ). 

Bácska  

Nagypénteken és nagyszerdán bodagot, héjában főtt krumplit; sóba-vízbe 
főtt' levest, pattogatott kukoricát ettek. 

Húsvétkor: Szentelt sonka, kolbász, fonott kalács volt Gúnarason, . 
báránypaprikás, kelt kalács Telecskán. 	 • 

Karácsony este: vajjal főzőtt, bableves, vajjal készített mákos tészta. 
Éjféli mise előtt betették a kemencébe a szármát meg „a pásztorok kolbászát"; 
mire a miséről megérkeztek, készen volt az éjféli vacsora. (Gunaras). 

Gyerekágyasnak régen csak kuglófot, fánkot, rétest, göl ődint vittek. 
(Gunaras). 

Lakodalomban régen csak birkahúsleves meg paprikás volt. GurábUi, 
rétes meg sült tök került asztalra édességként. (Gunaras). 
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Luca-napkor : Luca-pogácsát sütöttek (tollat szúrtak a pogácsába, ha 
sütéskor megégett a toll, az illet ő  meghalt abban az évben). (Gunaras). A 
Luca-pogácsába, ami voltaképpen zsíros pogácsa volt, pénzt is tettek, Lu-
ca-pénzt; ez azé lett, aki megtalálta. (Telecska). 

Disznóvágás • fánk nélkül nem múlhatott. el. • 
Újévre szárma és rétes (többnyire túrós, • korpás, mákos) készült. 
Csépléskör: ebédre húsleves, tökkáposzta főzelék, birkapáprikás; uzsonnárá 

kenyér, szalonna járta. . 
• 

Farsangkor minden nap szalonnát sütnek; ha ezzel kenik- az ekét, zsíros 
lesz a föld.. Utolsó nap fánkot sütnek. CTelecska). 

Búcsúkor töltött paprikát. főznek. (Telecska).• 

Bánát, székelytelepek 

Nagypénteki étrend: Kókis (pattogatott kukorica), tej, sz űz pityóka, 
leves, hering parázson sütve. 	' 

Karácsony esti étrend : Mákoscsík mézzel, alma, dió. 
Szilveszter este: Galuska (töltött káposzta). 
Újévnapi étkek : Kocsonya, galuska, sült malac. 
Farsangkor zsíros ételeket fogyasztanak. Farsang után 2 'hétig b őjtölnék. 

Minden - hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton sz űz pityókalevest vagy 
szűz csipetkét, kókist, tejbekását, túrót esznek. 

Lakodalmi étrend : 'első  nap húsleves, disznópaprikás, szilvakompót 'vagy , 
káposztasaláta, kelt kalács. 

Következ ő  reggel: savanyú leves, galuska, pecsenye. 

Ha végezetül összéhasonlítjúk az egyes tájegységek étkeit, azt mondhatjuk, 
hogy a szegény emberek étélei között nem volt nagy különbség a felhasznált 
alapanyagot illetően; a táji különbség csak az elkészítés módjában jelentkezett. 
Az alapanyagok között mindenütt a kukoricaliszt, a krumpli, a gabonaféle 
dominált., A húsfélék és a tejtermékek kisebb szerepet játszottak a szociális, 
gazdasági viszonyoknak megfelelően. 

(19;76)  • 

5.' MESÉK ÉS NÓTÁK NYOMÁBAN 

Beszélgetés Bite apóval 

Egy. enyhe téli nap délelőttjén nekivágtam a Szabadka melletti Szala-
tornyának (Stara Torina), mert már sokat hallottam a nagy id őt megért, 
mesélőkedvű  Bite apóról. Jó másfél órás gyaloglás után be is kopogtattam 
a kis parasztház ajtaján. A ház lakói szívesen fogadtak, mikor megtudták, 
hogy apóhoz jöttem. Bevezettek hozzá, mert apó a másik 'szobában tanyázik. 
Május óta ágyba. kényszerült, nem bírt a lábára állni. Ő , aki mázsás terheket 
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cipelt valaha; most az összeaszott, csont-b őr testét sem bírja vonszolni. 
Nehéz • érzés fogja el az embert, mikor látja ezt az összetöpörödött, lesová-
nyodott, megvakult, az élethez mégis tíz körömmel ragaszkodó testet ott az 
ágyban, amint egymásután dalolja nekem a szebbnél szebb nótákat. A „Ruzsa 
Sándor"-ról szóló dalok állandóan visszatértek, s úgy örült neki apó, hogy 
én is' szívesen hallgatom • őket. Hányszor megkérdezte, kezem után tapóga-
tózva: „Teccik-e, kisasszonkám; vagy minek tisztöjjem?" „Danojjak-e még?" 
Biztatásomra azután szinte ömlöttek ajkáról egymás után, vegyes össze-
visszaságban, a népdalok, m űdalok, betyárballadák, magacsinálta, saját 
Magát. -  és a már. rég meghalt párját kifigurázó nóták. 

Légszívesebben a következ őt énekelte: 

._Hej, kocsmárosné, kijé ez a pejló idekötve? 
Rúzsa Sándor ennek a gazdája -
Most gyütt ide, nincsen fél órája! 
Kocsmárosné, mondja meg:' 
Vagy gyüjjön ki, vagy aggya meg magát! 
Ki se jön, meg se agya magát, 
Kinek teccik, vigye el a lovát! 
Ki se jön, meg se agya magát, 
Kinek teccik, vigye el lovát! 
A lovamat nem adom, 
Csak az iszákomat sajnálom, 
Az. iszákomon ván egy zsebem, 
Abba fekszik kilencszáz forintom. . 
Vót egy lovam, "attam érte száz forintot, 
Átugranám véle most is ezt a házat. 
Rúzsa Sándor ugrik is .mán, etünt, 
Mint a Bürü falevél az 'ág közt. 
Fekete főd termi a jó buzát, 
Sürü erdő  neveli a betyárt. 
Sürü erdő, sömlyén a közepe, 
Rúzsa Sándor most is., alszik benne. 

.Mikor megtudta Bite apó, hogy lejegyzem a dalait, a lelkemre kötötte, 
az alább következőt pontosan írjam le, mert ezt ő  költötte. Íme: 

Nincsen pénzem, da ,majd lesz, ,  
Ha Kispiacon vásár lesz, 
Eladóm a keselylábú lovarnat, 
Ej, de kimulatom magamat!'  

Bite bácsi eladta a szamarát, 
Még az éjjel kimulatta magát; . . 
Tentás Panna mén utána jajgatva: 
Hun a szamár ára, vén akasztó? 

Kocsmárosné, hozzon egy kis pálinkát, 
Tentás Panna csillapícsa haragját! 
Kocsmárosné, hozzon egy kis pálinkát, 
Tentás Panna csillapícsa haragját! 

r 

.87 



Nem kő  nekem sem pálinka sem bora, 
Csak a szamár ára, vén akasztófa. 
Nem kő  nekem sem pálinka, sem bora, 
Csak a szamár ára, vén akasztófa. 

Eladó a Bite bácsi tanyája, 
Hát a főggye ki van-e -mán táblázza? 
Sejem szoknyát visel a felesége; - 
Az állomnak terem az egész főgye. 

De nem bírja már apó a sok dalolást, .elfdgja a köhögés. Jól megrázza 
a kis öreg embert, csak úgy fuldokol bele. Mikor megnyugszik, bocsánatot 
kér: „A 98-at ligálom, nem csuda ez a köhögis, leteszi az embert a nagy ü.d ő . 
Nem élek mindig mint Ciceló, pedig tulhás sem vótam soha. Nem llátot 
engem senki .betegen! Ötvenhét aratást levégeztem én, tizenhat esztendeig 
részes vótam, .bandagazda vótam tíz kaszával, de soha beteg nem vótam." 

Ezután inkább a csendes beszélgetésre . térünk át. Egy-egy mozaikot 
kap ki életéb ő l, közben, ha eszébe jut, ismét nótába fog. Csapong a. fantá -
ziája. Hol itt, hol ott köt ki. Beszél például arról, hogy amikor ő  kisgyerek 
volt, „Szabadka még nem vót úgy kicsiszolla. Mindenütt csak. kis házak 
vótak. A házak vert falbul, fődbül vótak, nádtetejesek, még tapasztott sem 
töttek rájuk, egy ház sem vót. emeletes Szabadkába. A városháza is egy kis 
nádtetejes vót, ott, ahun. most is van. A házak alatt vótak a piacok, a városháza 
mögött esett a korpapiac. Nemcsak korpát, hanem mindent árutak ott. A 
gabonapiac kint á. Villányállomásnál vót, a Bajai. temet ő  mögött. Fa, szalma-
piac a Zentai temet ő  -körül vót, itt -tűzifa; szár, gabona meg ki tudja, mi 
-kerüt ki. A Zombori temet őn túl vót a disznópiac, lúpiac, vásár. Falaszter, 
tégla .nem vót lerakka. Sár akkora vót, hogy akadoztak el a kocsik..Máma 
szebb egy falu, mint Szabadka vót abba az üd őbe. Pedig Szabadka törvénszéki 
Város. lett vóna. Mer három nagy város vót akkor,. Pest kényessége, Szöged 
városnak pénzessége, Szabadkának bora vót híres. Ha Szabadkán a rabot 
elitélték, akkor kérdezték, hogy . akar-e fejebbezni, -ment az ügy S'zöged 
városába akkor, mer annak vót kurijája. Palicson sem. vót semmi, csak a 
kiskocsma. A nádas, az ,vót Szabadkáig, egy ház se vót útközbe. Ha asszonyok 
be akartak mönni, összeszedel őcködtek öten-hatan, úgy mentek botokkal. 
A szöged?kapu még riem vót meg; de a vasút, a má igön. Fakapu vót ott 
akkor, egy őr nyitta, csukta, hogy .a vonat el. ne üsse á kocsikat. 

A, nép más - vót akkor, mint most. Most civizáltabb a nép, többet tud 
egy tizenhatéves gyérmök, • mint akkor egy ötvenéves asszony.. Nem 'vótak 
szögény oskolás gyerekök, kevés vót, ha vót. A többi, az mind nagyúri nem-
zetbül való vót. Mer akkor még íltek és virágzottak a nömösök. A nömösöknek 
valaha nem vót törvénye, nem vót bírója. Ha évitte a szép tehenet, mehettél, 
csak jól elvert. Ilyen nömös vót Vójriics Lukács Moravicán: Nem vót olyan 
bérös, akit meg nem vert, de azután egy peng őt adott neki. Eccer beszegődött 
hozzá egy bérös, aki szögin nömös vót. De nömös vót. Azt mán a Vojnics 
Lukács nem tutta. Mongyák a bérösnek a többiek, hogy hónap megveti az 

- úr. Dehogy — mongya az hisz d.ógozok ! Másnap ki akarta próbálni az 
urat. Mikor az arra járt, kiállt . a -barázdábul, ráült a csoroszlyára, ének őt: 
Az ur rávágott. A bérös meg fővette a botot, add ki az urnak, kergette. A 
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többi fét. Este, mikor kieresztettek, megetettek, 'az úr kiüzent, az új bérös 
mennyen be. 	 , 

Bornyuszájú üngöt hurcoltak akkor, egy járomszöget dugott be az üngbe 
a bérös, alul bekötötte az ujját„bemönt. Az ajtót beriglizte. Az urnak pisztoly 
vót az asztalon. Most? Egyönknek meg k ő  halni — 'mongya a bérös. A 
járomszöget ki a kezeszára mell ől. „Ha kegyed nemes, én is az vagyok!” 
Tizenöt esztöndeig ott szógált .aztán, • sose verte meg . az úr." 

De a nők is ki voltak szolgáltatva 'az uraknak. Ennek bizonyítására rögtön 
el is énekli Bite bácsi a következ ő  nótát, ami. balladának is beillenék. 

Kint a pusztán szántok-vetek 
Kezem-lábam fázik, 
Pedig. vélem-,az uraság vigadóba játszik.. 
Becsületem. feláldoztam, 
De én ezért nem átkozlak. 
Miért is átkoználak? 
Hisz az a pénz patikára az anyámnak kellett. 
Bimbó voltam, leszakasztott az uraság, 
Ugy eldobott, mint valami elhervadt virágot. 
Az én nevem penészvirág, 
Ujjal mutat rám a világ: 
Sirok, .ahol nem látnak, . 
Kővel dobnak, karjaimba zárlak. 

Gyermekkorában ő  is játszott, mint a többi gyermek. Télen „koresilya• 
vót lólábszárbul, szög vót, egy fába, azzal a lábunk között hajtottuk a kor-
csilyát." Az iskolába is eljártak, de sokszor el is_ kerülték, különösen tavaszi 
időben. Nem fű lt a foguk a kis katekizmushoz; bibliához, nagy katekizmushoz., 
De rendes, időben azért hazaértek .  enni .. . 

Arra á kérdésre, hogy miket ettek annak idején a szegényebb házakban, 
Bite apó elmondja, hogy télen savanyú káposztát olajjal, sült tököt, sült 
céklát,. sült krumplit, szalonnát. Abban az id őben — mondja — nem sü-
tötték ki a. hájat zsírnak, - hanem a szelemenbe, pajtába akasztották, s .  azzal 
kenték a fatengelyes kocsikat.. „B űtbe repceolajt, sárgarépát, vajt ettek. 
Mert nagyon szögin ház vót, ahun nem vót tehén, három-négy liter vajt 
,köpűtek mindig. Cibere is vót a kuckóban, savanya, korpábul, beleütöttek 
tíz-tizenöt tojást, add ki neki, mind egíszbe vót benne a tojás, víkon rántása 
vót csak. Bűtbe kiforráták az edényeket, hogy ne legyenek zsírosak. Máskor 
járta még száraztészta, bableves, krumplileves, rántotta. vajjal, 'zsömlét is 
darabótak - bele." 

Míg erről beszélt, eszébe jutott valami, mert megkérdezte t őlem hirtelen, 
hogy legeltem-e már életemben.. Majd azt Bizonygatta, hogy • ő  ezt már meg-
tette. „Ezernyóccázhatvanháromba vót. Egy álló esztendeig egy csepp es ő  
se' esett. Évetettek, de még tavasszal is a porba vót a mag. A kulákoknál 
1863-ba is vót azér búza. 18 garasért attak egy vékáva, de apám - nem tutta 
kifizetni. Nyóc garas vót akkor a napszám., de két krajcár lett egy garas. Egy 
üdős embörnek nyóć  garasér kölletett egész nap fordítani meg kapálni. 
Nohát akkor legeltem én. Nem vót egy falat ennivaló már régen. Kilénc-tíz 
éves vóta:m, bodorparét ettünk á mez őn. De szettünk is egy-egy nyalábbal, 
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anyám otthon megabálta a levelet, aztán egy icce tejet szerzett, ráöntötte • 
és azt ettük. Egész aratásig mindig éhösek `vótunk. Mikor már páré se vót, 
apám levágta a tehenet. Apró falatokra vágták, kitérítették a ponyvára szá-
radni, akkor két-három darabot attak belüle. Egyszer a . város. kihirdette, 
adnak prófuntot az éhöseknek. Apám is bemönt. Három napig ácsorgott 
ott, annyian vótak szögények. Harmadnapra kapott három prófuntot. Mikor 
kijött, levágta a kiságyra a zsákkal: »Nem mék .prófuntér többé!« — mondta. 
»Inkább levagdalók mindent.» Aki szögény vót, az akkor nagyon szögény vót." 

Ha már 1863-ban vagyunk, csak egy ugrás visszafelé: 1848. .Bite bács, 
elmondja; amit az apjától hallott : „48-ban Szabadkán igön megijettek 'á népeki 
mer híre járt, hogy a nímöt öldösi a népet.. Szalattak hát ki merre. látott.  
Mikor Palicsra értek, azt kérdezték, van-e itt, aki parancsol. Öreg Jaksa 
Imre vót akkor 'a dohánbíró. Mondták neki, hogy aggya oda a kisbírót, 
hogy elvezesse a nímötöt, de ne á' Kanizsai-úton, mer a kanizsai járás tele 
van jószággal. El is vezete őket a Zentai-úton, osztán kompon át a Tiszán. 
Apám nem menekűt a nímötök elöl. Benne űt a dinnyefődbe, a nímöt hu-
szárok meg ott nyargalásztak mellette, nem bántották." Még csók annyit 
mond 48-ról, hogy „akkor verte ki a nímöt Kossuthot, aztán ötven esztendeig 
vót király a nímöt." 

Gyermekkorának • emlékei közül legélénkebbek a Rózsa Sándórra vo-
natkozók. Kilenc éves lehetett, mikor Rózsa Sándort . szervt ől-szemben. 
látta . „Nem vót az nagy embör, 'ölég széles, vót úgy testbe, szépen tartotta 
magát, fűsűte a bajuszát, takaros embör vót, huszár őrmester vót a katona-
ságnál. Szép ruhát, felöltőt, csizmát, nadrágot •hordott, nem járt az sose 
gatyába. Sokszor megfordút •itt Kulán (palicsi határ) Baksiéknál. A testvérje, -
a • Simony, á. Kispiac ódalába vót egy v őgy, Ott' egy kis rossz házba lakott, 
oda is sokszor élátogatott. 'Eccer két csend őr'azelőtt egy órával vót Simonynál, 
mikor megérkezett Rúzsa Sándor, megkérdi tüle Simony: »Mit szónál, ha 
ide jönnének?« -  »Majd megkínánám üket .  pisztolymaggal!« - .é vót • a szava 
rá, evett és ément. Baksiéknál itták sokszor egész éjjel. Mi gyerekök csak 
a lovaikat szerettük nézni, eper nagy dolog. vót a gyerköknek, ha láttak egy ' 
patkót luvat. Nem félt az a csend őrtül se, mert nem vót szabad űtet lElüni. 
Elevenen kellet. éfogni. Ü agyonlütte a csend őrt, • de üt . nem vót szabad.. 
Azért mert lenyergéni Baksiéknál is. Ki vót ' adda az országba, aki Rúzsa 
Sándort megfogi, nagy uraságot kap, de lüni ,  nem szabad." 

Ezután több történetet mesél Rózsa Sándor vakmer őségéről. Például: 
„Zentának vót egy nagyon büszke kapitánya. Igön-igön szerette. vóna meg -
fogni Rúzsa Sándort. Fülibe jutott •ez Rúzsa Sándornak is. Aszóngyá 'áz 
embereinek: »MEnnyünk be az Afődre!» Ugy is töttek. Zenta alatt az ereszke-
dőbe vót egy kocsma, ott állapottak meg. Megtudta ezt • a zentai kapitány. 
»Lovasok gyünnek Zenta felől.« — szalad be a kocsmáros. Rúzsa Sándor 
feleli: »Hagy gyüjjenek!» Ruzsa Sándor el is lütte,.• dúrr a kapitányt. Ki-
fizette a cehhet s odavetette a kocsmárósnak : »Üzennyen be Zentára, vigyék 
el ezeket a dögöket! Ha keresik Rúzsa Sándort, a halasi_.határba megtalálik.« 
Mer azt beszíltík, hogy a halasi erd őbe lakotta Megszorongatták ezután a • 
csendőrök a feleségit, mér vót neki felsége, két szép gyeröke is vót, az egyik 
asztalos, a másik is valamilyen mestör l őtt. Hajnalig_ lüv ődöztek a•csend őrök 
ott hejába, de mikor kezdett hajnálodni, asz mongya a feleséginek: »Nyerged 
fő  a ' lovamat.» Aztán a konyhaajtón kinyomta a. lófejit és kivágtatott. 
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1 	 ' 
De Rúzsa Sándornak ë kéllett pusztúni, hejába pártóta a szögény em- 

böröket. Ráday 69-be kiüzent neki, hogy mer nyen be hozzá, •megteszi 
biztosnak `az egész Csongrádba, mer ü • ismerheti a rossz emböröket és - ü 
összefogdoshati. Be is mönt önkéntessen, meg is tötte biztosnak, mer elitélte 
húsz esztendőre rabnak, -de csak tíz esztend őt tőtött le, mer meghót. Nagy-. 
e nyeden vót eltemette. Az vót á keresztyibe vágga: 

Rendőr, ne fij ! 
Itt fekszik Rúzsa Sándor fej nékül,  
Tízet tőtött, tízet meg meghagyott. 

Mesélik, hogy mikor meghót, levágták a fejit. Pesten a muzeúmba. van a 
feje.. Sajnálták is a •szögények, mikó mehallották á halálát!"  

Bite apó virtusos legény • lehetett annak idején, virtuskodásáért „a 
látók," kivizsgálása után. még .  a félegyházai börtönt is meglakta. A gamós 
bot volt a hibás. .A legények akkor gamós bóttal jártak mindenfele, különösen 
vasárnap a kocsmába, ahol a gerenda alá t űzték, s amikor szükség volt rá, 
"hirtelén előrántották. A gamós . bot meggyfaág volt, a szegedi földr ől lopták, 
mert , csak ott volt megfelel ő, . azután lótrágyába dugták egy hétig érni. Ott 
szépen megpirosodott: Ezzel intézték el. azután a •nézeteltéréseket. " Igen 
gyakran halálos kimenetelű  volt az ilyen leszámolás, az élétben maradottak 
pedig a börtönbén vágták utána a fát. 

Mikor eljött az ideje,' ő  is párt választott, .de amíg a 23. esztend őt be 
nem töltötte, vagyis „mig a háróm + sorozaton körösztül nem mönt", addig 
csak összeálltak, amikor pedig meg bírtak esküdni, akkor meg is' esküdték. 
Erre emlékezve énekli a következ ő  dalt: 

Bíró, bíró; szabadkai bíró, 
Mind •a két szömedet szegye ki a- holló. 

- Miér írtad be a nevemet katonának? . • 
Engöm még a lányok` is mögsajnálnak, 
De mögbántam, hogy mögházasottam, 

- Szép legénységem gyászba borítottam. . 
'Mer má - néköm nem szabad szeretni, 
Nem szabad lányokat megölelni. 

Apó „roppant •gépéšzös embör", 'sokfele megfordúlt, sok mindenr ől 
.hallott. A bűbájosokról,. garabonciásokról is, nyári éjszakákon, a bandában. 
De ő  maga is ismert egy ilyen b űbájost, Baká Misát, aki egyébként dudás 
volt, a szegedi földön lakott, oda • járták 'hozzá a betegek, megrontottak. 
„Még kötni és ódni is tudott. Egy embört a dinnyaf ődhő  kötött, de -  az is 
tudott ..kötni. Kileste Baka Misátr és Megkötötte a f őgyin - egy náp és egy 

- éccakára, pedig Baka ütet csak egy napra kötötte meg, de ü rárepet őt". 
„A lakodalomba ha mög akarta ijeszteni az asszonyokat, telieresztette 

a házat vízzel, .az asszonyok felugráltak á padra, pédig, semmi se vót. Vagy 
öt-hat dinnyák csüngtek az asztalról, magbul öt-hat perc alatt (olvasmány 
hatása!). A 'rontás ellén a konyhaajtó fölé - egy nádkívét tetetett." 

Olyanról is tud, aki a boszorkányok :múlatságán résztvett, s őt dudált 
is nekik a . Gellért hegyen. „Nadály Imre Ludason vót csordás, de dudát 
itt. Eccer •éjött hozzá valaki: »Imre bácsi, éjön este dudáni? Arannyal, 
ezüstel fizetünk». Csak kés őbb tutta meg, hogy boszorkány volt.. Éjfélig 
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dudát nekik, táncóták nagyban. Mikor vége lött a mulatságnak . éjfélkor; 
ük dudátak. Attak "neki táncost is. De hejábá rángatta, mer egy nágy üres 
csónyik vót. Ellükte magátul. Három hét mulya gyütt haza a Szen Gellér 
hegyrül. Három. hétig nem is vót csordás. Mesélte, hogy ahun vót, arany 
pohárbul ivott. Pedig csak ökörköröm vót. Ettül` kezve, ha azt montad neki: 
»Dudájon kend!« — nem akart. Ha dudát, nem akarta. abbahagyni." 

Az alábbi érdekes történetet Varga Jóska apjától hallotta, annak a. iá 
került össze egy garabonciással. „Varga Jóska üd ős embör, itt a Halomi • 
sorba lakott. Eccer gyütt Horgosrul, egy gyerköt lát ülni az árokparton, 
megállt. »Te, nem gyünnél el hozzánk kanásznák?« »De igöri.« F ővette a 
kocsira, éppen nyomtatás üd ő  vót. Ehozta a 'gyerköt,, de széles egy világér 
nem tutták a házba vinni alunni.- Az csak elhajitott egy pokrócot és ott aludt. 
Akármikor mént megnézni a gyerköt, nem tutta fekve érni. Garabonciás 
köjök vót. -Eccer aszongya: »Idösapám, látom, hogy kend nagyon kemény 
embör. Mos . neköm e kell menni estére. Egy nagyon jó botot vesz a kezibe, 
ás egy jukat, belefekszik. Kelet felül gyün egy fekete bika bömb őve, nyugat 
felül egy szőke, az én vagyok. Itta juknál összecsapunk. A feketének a hátusó 
körmit üsse. Ha . meggyőzzük •ketten, akkor örökös fia maradok kennek, 
akkor még a hajszála se görbül meg.« Úgy is történt. Addig törték a feketét, 
.míg győztek. Utána nyomtattak. Hazamennek. A gyerek lefeküdt a kazal 
mögött, de előbb -az apja lelkére köti, míg a nap fő  nem .gyün, ki ne jöjjön,. 
mer akkor nem lesz, garabonci ás: De Varga Jóska arra ment. »Most vége, 
én faja nem löszök. Hét országon kergettem a fekete bikát, miért gyütt ken, 
még a nap rám nem sütött: Most e k ő  mennem a fekete bikát kergetni.« 
É is tünt." 

A másik garabonciás-történet az öregapjával esett meg.. „A Kelebijaji 
rétbe vót kápiszta termeszt ő  ember öregapám,.nagy természetű  . vót. Eccer 
beszerkedzett hozzá egy köjök. Olyan picikét evett az, egy tojást meggyúrt 
neki öreganyám asz háromszor-néccer ette. Ott üdögélt a fiatal gyerök az 
ablak alatt. »Na gyerkök, mennyünk kápisztát ütetni <— mongya öregapám. 
A kápisztafőd a parton vót, leszóltát a rétbe. A gyerek aszongya: »Ne ma, 
hónap jó .esős lesz.« Nem hitte. Egy polyvahordó -kosár kápisztát ütettek. 
Anyám meséte, kivött a gyerök egy kis könyvet, a kápiszta felett kezdett 
óvasni. Erre olyan es ő  Jött, hogy a kápisztát kimosta. Máskó meg• anyám 
Tóni bá.csiva ércent minden reggel a rétbe, mer két csikajuk vót ott. Oszt 
ott mindig elaluttak, mikor meg kiértek a rétbül, akkor felébrettek. Oragapám 
-meg eccer ment a gazda szállására egy üngbe, 'egy gatyába: A gyerök eccer 
aszongya: »Megszalajtom most Mihály bátyámat!« El ővette a könyvet. 
Ovasott. Eleredt az es ő , de csak 'ott, ahün ű  szalatt. Még a gatyakorcába se 
vót Száraz. Olyan vizes lett. Hat hétig ott tanyázott a gyerök, de olyan kevesett 
evett, mint egy esztend ős • gyerök. Egy nap kivezette a csikókat, aszongya 
öregapámnak: »Egyikre üjjön kén, a másikra én. Itt a kantár, vágja a fejébe. 
Zsuzsa néni varrjon két kis vánkost, mer a lovak hidegek lösznek. A lába 
közétegye üket. Hét országon megyünk körösztül, de öt perc múva itthon 
lösz arany hintón.« De öregapám nem mönt .:Mikor émönt - a gyerök a két 
csikóva , széles e világon mindent főforgatott." 

Mesélt volna tovább is, Bite apó, • de er ősen be alkonyodott.' Azzal bú-
csúztunk el, hogy a nyáron tovább mesélget. Csak még életben találjarri! 
Hisz ő  maga mondta: „Nem élök mindig, mint Ciceló." 

(1952). 
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6. A BETYÁRVILÁG EMLÉKEZETE VIDÉKÜNKÖN 

. A betyárvilág gyökerei a messze múltba nyúlnak vissza, szinte a mohácsi 
vésszel kezdődnek vagy talán még előbb,' az 1514-es Dózsa-lázadással. Az 
igazi betyártípus azonban a XIX. század terméke. A betyárvilág 1800 tájától 
1890-ig tart. A fénykor ..az 50-es évek ideje. A XIX. század els ő  felében még 
szilárdan .áll a feudalizmus a nemesi vármegye urainak jóvoltából, holott 
1770-1780 táján már egy népes, á török pusztításokat, az önállóságért vívott 

• küzdelmeket ;  a pestist némileg kihevert, a nagyüzemi gazdálkodás eredmé-
nyeképpen már szinte gazdag, ,, a műveltségben . Európával lépést tartó Ma-
gyarországot látunk a Monarchia keretein belül. A marha-, a juh-, a disznó-
tenyésztés fontos gazdasági ág s jövedelmez ő  is a XIX. századi háborús 
konjunktúrában. A megtérmelt javakat a kereskedelem juttatja el' a megfelel ő  
helyekre. A vásárok a helyi adás-vevés központjai. Messze földön híresek . 
Szabadka, Újvidék,. Kúla, Temesvár, Debellács, Eszék vásárai. A vásározás 
pedig; jól tudjuk, ember- és árúmozgással jár. • 

A nagyüzemi gazdálkodás már racionálisabb agrotechnikai eljárásokat 
alkalmaz, de még a robotra alapoz. A munkaer őt a jobbágyság szolgáltatja 
a zsellérekkel együt. A • jobbágyság kb. 60%-a föld nélkül, földjét ől meg-. 
fosztva vagy, a természetes szaporulat. következtében elaprózódott, a meg-
élhetéshez elégtelen földecskéjén teng ődik. A jobbágy így alapvető  termelő-
eszközétől megfosztva, jogilag földesurának, megyéje nemességének alávetve, 
tőlük szémélyében is függve ki . van . szolgáltatva uraságának. 

A sok és sokféle szolgáltatás, a növekv ő  terhek, az előíráson felüli robot, 
az' úrbéri r.endEZés alkalmával történ ő  szemérmetlen földrablás, egy szóval 
a földesúri kizsákmányolás, a megyei tisztvisel ők zsarolásai, a katonafogás 
a jobbágyság egy részét zsellér sorba taszítja, s mivel nem találnak munka-
alkalmat, megélhetés nélkül kóborolnak. 

Egyfelő l a sok baj, gond, nélkülözés; nyomor és elkeseredés, nem utolsó 
sorban a szabadság utáni vágy, másfel ő l' pedig a kereskedők, a földbirtokosok 

'anyagi jólétének látványa és tudata a betyárkodásba hajszolja a szerencsét-
leneket. Az áruforgalmat lebonyolító vásárok mint a helyi adás-vevés köz-
pontjai nagy ember- és árumozgásukkal szinte csábítják a. betyárokat. Részint 
azért, hogy megbosszulják , szegény társaikat, a jobbágyokat és zselléreket, 
részint és elsősorban pedig azért, hogy ők maguk is részesüljenek a könnyen 
szerzett anyagi javakból. Lelkiismeretfurdalás nélkül kifosztják a pénzes 
kereskedőket, urakat. 

Az 1830-as évek közepére úgy elszaporodtak a betyárbandák, hogy csak 
nagy katonai er ők igénybevételével lehetett felszámolni a betyárcsoportokat. 
A szabadságharc bukása után bontakozott ki a legnagyobb mértékben a 
betyárvilág. A honvédek közül sokan bújdosni kényszerültek, betyársorsra 
jutottak. Az uralkodó osztály szinte hajtóvadászatot rendezett a betyárok 
ellen pandúrjaival, a katonai jár őrökkel, a zsandárokkal. Végigrazziázták 
á buvóhelyeknek alkalmas területeket, réteket, mocsarakat, szigeteket. 
1852-ben a polgári statárium helyébe katonai rögtönbíráskodás - lépett. Ha 
elfogták valamelyik betyárt, . könyörtelenül kivégezték, felakasztották. Sor-
sából . nem tanultak a többiek, mindig jöttek helyébe újabbak a földnélküliek 
tömegéb ől, hisz .a „terror nem változtatott semmit a betyárok gazdasági-tár- 
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sadalmi alapjain, csak a lehetőségeket szűkítette`` — ,állapítja meg Szabó 
Ferenc A délalföldi betyárvilág c. könyvében. 

A nép szerette a „pajkosđkat", a betyárokat. Istápolta, rejtegette őket. 
Egyéni vagy csoportos lázadásnak, a földesurak, a bécsi udvar elnyomó 
politikája elleni hősi tettnek fogta fel betyárkodásukat s szinte népmesébé 
illő  hősökként tisztelte őket. A rokonszenv jeleként az erd őkben, a mocsa-
rakban, a lápokban, a folyók kiöntéseiben rejt őző  szegénylegényt nern árulté 
volna el senki még az aránylag magas fejpénzért sem, pedig a betyárokkal,' 
cimborálókat szigorúan büntették is. Ha mégis akadt besúgó vagy betyár 
után fürkész ő, akkor azt megvetették és kiközösítették. 

A szájhagyomány szerint többféle betyárt különböztetett meg a nép. 
Az igazi, á derék betyár, útonálló szegénylegény a népi -emlékezet 

szerint a szegénység pártfogója, halált megvet ően elszánt, . vakmer ő , hetyke, 
.szilaj, jó lovas, .kedveli a lovas bravúrokat, ötletes, fortélyos  mind a zsák- 
mányszerzésbén, mind a menekülésben, nem veti meg a bort, de a szebbik 
nemet sem: B űnei ne_m súlyosak: jószágot hajt el éjjel az uraságtól, lovat 
szakít ki a ménesb ől 's távol a tett színhelyét ől eladja, vándorkeresked őket 
foszt ki, tehetős gazdákat sárcol meg. Emberöléshez csak végszükségben 
folyamodik, mert jól tudja, hogy, ezzel magára vonja a közösség ítéletét, 
kitaszítják a közösségb ől, a bandából. 

A népdalok, népballadák, népi elbeszélések szerint e betyártípus kül-
sejére jellemző, hogy fiatal, daliás, nyalka,' magára sokat adó, csinos arcú, 
fekete göndörhajú, kis hetyke, bajusszal rendelkez ő, szép férfi, š mint ilyen, 
a nők kedvence.: Kedvese segítsége nélkül sokszor pórul járna. B ő, szedett 
gatyája, hófehér, lobogó bornyúszájú inge, fekete kislajbija, vállra vetett 
cifra szűre, sarkantyús sz űk csizmája, derékra kötött fokosa, ólmos ostora, 
kancsukája, vállon hordott kétcsövű  puskája, darutollas vagy árvalányhajas 
kalapja csak emeli szépségét, kackiásságát. Mindezen felül Még nagyerej ű  
is. Becsületszavának pedig értéke, súlya van. 

Adatszolgáltatóim szerint az igazi, derék betyárok a tönkretett jobbágyok, 
'zsellérek, a .szökött . katonák és nagy számban . a szilaj, félrideg állattartást 
űző , a nomád világ utolsó hagyatékaként itt maradt pásztorok közül kerültek 
ki. Azokból a pásztórokból, bojtárokból lett igézi betyár, akikben az anyagi 
bajok ,mellett a kalandvágy, a virtus is dolgozott; s akiket a szabad élet csá-
bított el a pásztorkodás unalmasnak vélt napi teend ői mellől. Egyik-másik . 
kedves, könnyűvérű, nők körül legyesked ő, hányaveti betyárt a hírnév, a 
szabad élet, a könnyű  pénzszerzés utáni vágy űzi, hajtja egyik kalandból 
a másikba. i 

A futóbetyár rendszerint személy szerint üldözött, körözött személy, 
akinek az élete állandóan veszélyben forog: 

A fenti két típussal . szemben a dúlókat, a rablókat — számos adat-
szolgáltató szerint — nem szerette a nép, irtózattal figyelte gonoszságaikat, 
mert úgy érezte, a dúlóknál a puszta zsákmányszerzés a cél s ennek érde-
kében pusztítanak, rombolnak, ahol csak megjelennek, s még az oktalan 
gyilkosságtól sem riadnak vissza. 	. 

Á népi szövégek, balladák, prózai elbeszélések, emlékezések, s őt még 
a földrajzi nevek tanúsága szerint is a betyár, a zsivány, a haramia elnevezés 
csak a népellenes hivatalnokok nyelvében azonos jelentés ű ; a nép nyelvében 
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e ,fogalmak nem fedik egymást. Míg a zsivány és a haramia a nép köztuda-
tában jellemtelen, gonosz, antihumánus ember, addig a betyár becšületes, 
a szegények istápolója, az urak, a megtollasodott keresked ők ellensége, s 
mint ilyen, osztályjellegű; antifeudális, osztrák ellenes harcos is. 
' A nép a . betyárokról szólva emleget még: 1) gyalogbetyárokat akik 

fegyverrel és 'tarisznyával a .vállukon járják a világot, 2) fegyveres lovasbe-
tyárokat, 3) kocsin járó betyárokat,  akik fedeles kocsiban közlekedve békés 
utazóknak álcázzák magukat. A kocsiban `a széna alatt lappang a fegy ver: 
Éjjeli „kiszálláskor" a . kocsi kerekét; a lovak lábát rongyokkal tekerik be, 
hogy ne üssenek zajt. Rendszerint 3-4 ember tartozik egy csoportba: Ha 
megtámadják őket, munkamegosztásuk értelmében egy hajtja a lovakat, 
'egy "tölti  a fegyvert, kettő  pedig lő  a támadókra. 4) Kapcabetyárokat is emle-
getnek, ,akik közönséges zsiványok. Vannak még 5) útonállók, 6) házásó 
betyárok" és 7) lókötők, &kik főleg ősszel és tavasszal dolgoztak, mert akkor 
elmosta az eső. a nyomokát. A házásók, lóköt ők, útonállók más állandó fog-
lalkozás mellett alkalomszerűen éjjel dolgoztak. Sokszor nem is sejtette 
róluk senki az effajta ténykedést; még úri betyárok is akadtak köztük. 

A betyár kapcsolata a világgal a legkülönfélébb társadalmi osztályokból 
kikerülő  orgázda, továbbá .a kupec, aki a lopott jószágot vásárra hajtja, a 
passzus, a járlatlevél hamisító, aki lehetővé .  teszi az állat eladását a szükséges 
papír bíztosításávál, illetve a megbízható ismerősök, rokonok, és végül, de 
nem utolsósorban, a kedves, aki hő  szerelmében minden áldozatra kész a 
szeretett férfiért. 

.Az üldözött, a menekülő  betyárnak menedékét nyújt a szeret ő  otthona, 
rokonsága, az órgazda tanyája és a pusztai; réti csárda a nádasba vezet ő  
rejtekfolyosóival és tűzröl pattant csárdásnéjával. , A veszélyre figyelmeztet 
a sokféle jel. A gyanútlannak nem mondanak  semmit ezek a jelek, de až 
üldözött, a bujdosó tud olvasni belőlük. Tudja, hogy veszélyt jelent a fel-
eresztett kútágas, a kerítésre kiakasztott élénkszín ű  ruhadarab, a karcolás, 
a rovás a fatörzsön, a fa kérgén,' az oszlopon stb. - 

A betyárok természetes búvóhelyéi Bácskában, Bánságban a Tisza-
mente -szabályozás el őtti vízjárta rétségei, a Szabadka környéki puszták, a 
tanyavilág, a romfalvak; egyáltalán a nádasok, a zsombékos területek, a vi-
zekben, mocsarakban megbúvó szigetecskék, Szlavóniában és Baranyában 
pedig a Dráva árterületei, mocsárvilága, a s űrű  tölgyesek, a hátak, vizes, 
lápos térségek, a lapisok, a csahérok azaz a bokros hátak. Az odvas. fák törzsé 

' , a kincsek elrejtésére szinte kínálta magát. A hatalmas tölgyek odvas üregei 
nem egyszer rejtették él a bujdosót is a nem kívánatos szemek el ől. A Mura-
vidéken is az erdők bújtatták a szegénylegényt és a lopott jószágot. 

A földrajzi nevek tanúsága szerint Szabadka, Ludas, Bácstopolya, Zenta-
gunaras, Moravica, Bogojevó, Bajsa, Pacsér, Féketics, Martonos, Mohol, 
Horgos, Telecska,' Ada, Zornbor, Kanizsa, Zenta, Örményháza, Hetény 
vidékén, tanyavilágában volt betyártanya; Rózsa Sándor, szigete (Ludas), 
Betyárv őgy (Topolya), 'Bitófajér (Bogojevó),. Akasztófa déle (Kupuszina), 
Akasztófa d űlő  (Zenta), Buszi csárda (Bajsa). Móravica mellett egy egész 
települést neveztek el Angyal-Bandiról, á környék betyárjáról, aki a roglaticai 
völgyben, a Nagyárokban tanyázott. Baranyában is . számos földrajzi "név 
őrzi a betyárok nyomát. Ilyen a Gyilkos-ér foka, Poroszló foka, Rablófok 
(Kopács), Csárdasik (Vörösmart). Szlavóniában a Pala ćsa nevű  nagy ki- 
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terjedésű  mocsár különösen kedvezett á betyároknak. A Muravidéken a 
Dráva kiöntései, a gesztenyések, tölgyesek, rrtások (írtások) szolgáltak búvó-
helyül: Pandurrét, Kalapincsa csárda- (Lakosban a betyárok menedéke), . 
Gorica (betyárok menedéke Dobronakban). 

A nem' kívánatos elem ekt ől a kincstár, a vármegye többek. között a török 
alatt elpusztult falvak helyén visszamaradt puszták betelepítésével próbált 
védekezni; Szlavóniában, Bácskában és Bánátban is kötelezik a nagyobb-
helységeket a hozzájuk tartozó, a szomszédjukban lev ő  .elnéptelenedett, a 
betyároknak kitűnő  búvóhelyet nyújtó romfalvak, pusztaságok betelepítésére. 
Szabadkát pl. elég sokáig kellett gy őzögetni, mire elszánta" magát, hogy • a 
városhoz tartozó, a környékén lev ő  pusztákat betelepítse. Szlavóniában és 
a Muravidéken is ez"volt a helyzet. A telepítéssel a betyártanyák, a búvó-
helyek száma' minimálisra. csökkent,. pedig jól tudjuk például, hogy Rózsa 
Sándor és • Bogár Imre számtalanszor megfordult a • Szabadka környéki 
pusztákon. Horgos, Kavilló, Zentagunaras, Ludas volt a rejtekhelyük. 
1.950-ben még beszéltem olyan nagyon öreg ludasi bácsival, aki állítólag 
még látta Rózsa Sándort s beszélt` is vele .-Telecska környékén Angyal Bandi 
volt az úr, Szlavónia és Muravidék mocsaraiban, tölgyeseiben viszont a 
dunántúli Sóbri Jóska azaz Zsubri pajtás, Séta Pista, Patkó Bandi, Patkó 
Pista, Csali Pista, Barna Józsi, Barna Péter, Varga Laci, Milfai Ferku, -Bene 
Vendel, Savanyú Józsi s a többiek érezték otthon magukat. Mindnyájuknak 
volt mindenütt rejteget ője, segítője, besúgója, sőt orgazdája is. A csárdák, 
a fogadók szolgáltak bázisul, a szép fogadósnék tartották 'a kapcsolatot a 
külvilággal. 

Minden nemzedéknek megvolt a külön betyárhőse: 
Vidékeinken még ma is, több mint 100 év múltán, több országos hír ű  

betyárt emleget a nép. Dalok, nóták, ponyvaballadák, históriák, történetek, 
szimpatikus vagy megborzongató tettek h őse még ma is Jugoszlávia-szerte 
a „puszta fejedelme", a Szeged-Alsó város-i Rózsa Sándor, továbbá Angyal 
Bandi, a bakonyi betyár Sobri Jóska alias Pap József (vagy ahogyan Szla-
vóniában emlegetik': Zsubri pajtás), az alföldi Bogár Imre, a .somogyi Patkó 
Pista és Patkó Bandi, a lókötő  makói Barna Péter és a somogyi Séta Pista. 
A dúlók közül pedig a Szlavóniában több kegyetlen gyilkosságot .elkövet ő  
Varga Laci, Szárity vágy .  Szávity Milos és Egyed János, meg az útonálló 
Csaruga' Jovó, aki Vukovár és Sid között fosztogatta a keresked őket és pénzes. 
nemeseket, valamint . .Laca betyár. Muravidéken Milfaji, Bene ' Vendel, 
'Savanyú Jóska, volt híres. Mégis Rózsa Sándor és Zsivány nev ű  lova ma 
is a leghíresebb. 

A számtalan történetben, dalban, balladában szerepl ő  Rózsa - Sándor• 
megfordult az egész Bácskában. A moholi tanyavilágban is volt cinkosa,

•az Orompart alatti Cs.incsák-szálláson volt egy bázisá, Zentán a Kanizsai 
úton, az Apci csárdában sokat mulatott, de Horgos; Martonos, Ludas, Ada,. 
Bácstopolya, Telecska, Pacsér, Csonoplya, Zenta, Feketics is gyakran be-
fogadta a rejtőzködőt. A bánáti Ürményháza, Hetény öregjei szerint ott 
is járt Rózsa Sándor; vaskerekű  kocsin, két másilr társával sikeresen vette 
fel a harcot nyolc csend őrrel. A baranyai Kisk őszeg is emlékezik rá mint 
kedves vendégre. 

A perzekútorok szerint a betyárok országútja: Kecskemét,. Szabadka, 
Szeged, Kikinda között 'húzódott. Amint látjuk, vidékeinken ki-ki csaptak 
„az országútról". . 
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Rózsa Sándor mellett Moravicán, Pacséron kedvelt h ős Angyal Bandi, 
de' nem Ónodi, a nyíri betyár, hanem egy ismeretlen nev ű, Angyal Bandi 
álnéven szereplő  személy. A szájhagyomány szerint a Roglaticai-völgyben; 
-a Nagyárokban tanyázott, az uraságtól kommenciót kapott, ezért .nem is 
bántotta az uraságot. Viszont azt is mesélik róla, hogy egyszer a Vojnicsoknál, 
Fernbachoknál vendégs*g volt, állt a bál, amikor betoppant Angyal Bandi 
és összeszedte a vendégekt ől az ékszereket. Bosszúból tette, mert őt mint 
úri származású személyt nem hívták meg ... Co is pártfogolta a szegényeket. 
Egyszer a pap nem akart eltemetni egy szegény embert, mert nem rendezték 
az egyházi adóját. Angyal Bandi maga elé hívatta embereivel a papot, béle-
fektette az előre megásott sírba s élve akarta eltemetni. Sírt, könyörgött, 
fogadkozott a pap, hogy többet ilyet nem tesz, mindig segíteni fog a népen, 
mire megkegyelmezett neki a betyár. Angyal Bandi halála a szokásos betyár-
halál -- adatszolgáltatóim szerint is : a lova lába megbotlott, ő  lezuhant, 
eltörött a lába, a ló ráesett, nem bírt felkelni, üldöz ői utólérték, de nem adta 
meg magát egykönnyen, lövöldözött az utolsó .töltényig, végül is elfogták, 
elítélték. • 

Bácskában a legendásak mellett kisebb, helyi betyárokat is emlegetnek. 
Zentán Karjú János kocsis betyár -- azaz olyan szegénylegény, aki kocsival 
járt rabolni — Rózsa Sándornak adta ki magát; Rózsa ezt megtudva, meg-
ásatta vele a sírját, lelőtte, s eperfát ültetett a sírja fölé. Bajsán Buszi János 
helyi futóbetyárt emlegetik,. aki a Bajsa és Kula között elterül ő  völgyben, 
nádasban a rólá elnevezett Buszi csárda környékén fosztogatta a híres kulai 
vásárról hazatér ő   kereskedőket. Hirtelen  jkezű, kegyetlen embernek festik 
le, aki az emberölést ől sem riadt vissza, a szegényeket sem kímélte. A Kis 
Híres nevű  bajsai betyár is mulatott a Buszi csárdában. A feketicsi szegény-
legény, Balog Miska az 1860-as-70-es években Rózsa Sándorral vólt össze-
köttetésben, a földalatti folyosókban- rejtegette az elhajtott lovakat, ' onnan 
szállították az árut a nádasokon át más vidékekre. Péterrévén Kánya Kál-
mánra emlékeznek. 

Bánátban az 1820-as években Becskereki Peti azaz: Palatinszki Pista 
szökött katona fosztogatott öt tagú "bandájával, Törökbecsén pedig egy Jóka 
Imre nevű  személy tevékenykedett 1850 táján. 

Baranyában á mindenütt ismert és megénekelt h ősök — többek között 
Séta Pista, Patkó Pista — mellett még Laca betyár alias Durkovi ć  Laca 
nevét is emlegetik (pl. Laskán). 

A Muravidéken Rózsa Sándor, Sobri Jóska, Bogár Imre, Angyal Bandi 
mellett a vásárhelyi Szabó Pál alias Csali Pista, az urak megvámolója, az 
agyafúrt Varga Pista szökött katona, gránátos, Sobri bandájának tagja, 
Nándi Jancsi, Milfai Ferku, Bene Vendel, Savanyú Józsi emléke él 'a ha-
gyományban. 

Szlavóniában az ormánysági Subri-Zsubri pajtás (tisztességes nevén 
Pap József) emléke élénken él még ma  is, halálhírét nagyon sokáig nem 
akarták elhinni. De népszer ű  a somogyi Patkó Bandi, (kinek még a lovát is 
számon tartják, ti. Bársony nev ű  lova is szerepel a szövegékben), továbbá 
testvére, Patkó Pista, (az 1830-as évek fortély)s, bátor betyárja, akinek nyoma 
veszett), Csali Pista, Séta Pista (aki a szabadságharc táján m űködött), Barna 
Péter, Zöld Marci bandájának tagja, és mindenek felett Rózsa Sándor. 
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A közönséges gyilkos Varga Lacit, Dombi Pistát, ' Szávity Milost, Egyed 
Jánost is emlegetik, különösen pedig az utóbbi kett őt, a kórógyi papnál 
történt véres eseményei ,kapcsolatban. Helyi betyárok voltak még - Csigla, 
Csapai, Kontra András, Farkas. Pétör, Zombori Jóska. Csaruga Jóvó uton = 
állóról is több történet szól, 'egyebek közt a fájáról is, amelynek csúcsáról 
állítólag a határt kémlelte s amely nem régen száradt ki. 

1863 tavaszától az éhinség miatt szinte naponta lehetett hallani ország -
szerte lopásokról, rablásokról, bosszúállásokról, vásárcsók fosztogatásáról. 
Az 1869-ben felállított, Ráday Gedeon vezette kegyetlen kormánybiztosság, 
majd až 1884-ben szervezett csend őrség a közrend ellen vét őket kézrekerí-
tette és elintézte. Az 1890-es években lezárult a betyárvilág, de sokáig élt, 
sőt még napjainkban iš él az emberek tudatában a betyárkodás erkölcsi-társa-
dalmi pozitívuma, az elnyomókon való bosszúállás, a bátor szembeszegülés. 
„A negatív elemek hamar feledésbe merültek" —' írja Szabó Ferenc a már 
idézett könyvében. 

1 
Források 

Saját gyűjtésemen kívül felhasználtam a következ ő  műveket: 
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Bálint Sándor: Történetek a- szegedi betyárvilágból, Szeged, 1961. 
Katona Imre: Sárköz, Budapest, 196 
ifj. Kodolányi János: Ormánság, Budapest, 1960. 
Dömötör Sándor Őrség, Budapest, 1960. 
A magyarság néprajza IIh, Budapest 1943. 
Kiss Géza: Ormányság, Budapest; ,1977. • 	. ' 
Bálint Sándor: A szegedi. nép, Budapest, 1968. 
Bálint Sándor : Szegedi szótár, Akadémiai Kiadó, 1 .957. 
Magyarország története — 1790-1849. Budapest. 
Pataki András; Laca betyár, Magyar Képes Újság, 1976. 
Matijevics Lajos: Angyal Bandi a telecskai szájhagyományban, Tanulmányok,' 

1974. 
Penavin Olga—Matijevics Lajos —Mirnics Júlia: Topolya és környéke helynevei, 

1975. 	 . 

Gáray Ákos kéziratos gyűjteménye a Néprajzi Múzeum adattárából. 

• (1978) 

7. INTERETNIKUS KAPCSOLATOK 

Németh László mondja egy helyen: „Nyelv, népköltészet, történelem . 
millió erecskén folyatták belénk a környezet életét ..." A népek érintkezése, 
-együttélése egyszersmind nyelvek és kultúrák érintkezése. Különös en áll 
ez kontinensünknek ebben a kelet-közép-európai sarkában, „a sok arcú 
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és mégis, egyazon dunai tájban", a mi soknemzetiség ű  közösségünkben, ahol 
évszázadok óta együttélve egyazon égöv alatt, hasonló természeti adottságok 
között, ugyanazon veszélyek forgatagában, szinte egyforma életmód és szo-
kások szerint; a műveltségnek ugyanazon fokán : a népi, paraszti réteg más-más 
nyelvet beszélt ugyan, de állandóan érintkezve természetes módon hatott 
egymásra, s egy műveltségi tömböt alakított ki. Itt, ahol évszázados együtt-

. élésről van szó, a népi kultúra egyes jelenségeinek határai nem — vagy 
csak nagyon ritkán -- esnek egybe a nyelvi, etnikai, földrajzi 'határokkal. 
Az összehasonlító kutatások kiderítették,-hogy a sokszor kibonthatatlan 
eredetű  népi' műveltség nem szétválasztja, hanem éppen összekapcsolja a 
népeket. Nagyon,' szép példáját találjuk ennek a népi öszetartásnak Szlavó-
niában, a, horvát -- magyar népi érintkezések eme kulcsfontosságú vidékén 
á testvérbarátság nemes szokásának évszázados hagyományában. A szlavóniai 
4 magyar falu (Rétfalu, Kórógy, Szentlászló, Haraszti) lakosságát a török 
veszedelem óta évszázadokon át ápolt testvérbarátság f űzte össze ,a szom-. 
szédos horvát lakossággal. A török alatt , a Vuka-folyó menti magyarok a 
mocsarakban bújtatták a vešzedelem elmúltáig a távolabb, 20-25 kilóméterre 
lakó horvát lakosságot a mocsárrengeteg szigetein, rejtekhelyein, . ahova 'a 
török már nem merészkedett be. Közösen, együtt próbálták menteni életüket 
és kis szegénységüket a török martalócoktól. IZés őbb pedig, egéšzen napja-
inkig, a testvérbarátságot fogadott családok utódai több napos vendégeske-
déssel ápolták és ápolják a hagyományokat. 

A népi kultúra a középkorban, a feudalizmus idején jóval egyszer űbb 
volt, földrajzilag is igen kevéssé tagolt, kisebbek voltak a különbségek az 
anyagi kultúra világában: A horvátok és. a magyarók népi kultúrájának archaikus 
rétegei igen közel állnak egymáshoz, számtalan azonos elem található bennük, 
s „a teremt ő  együttélésnek" ebben a kultúrában számos nyoma fedezhet ő  fel. 

Néhány alapvető, itt is, ott is meglevő  társadalmi jelenség szinte napja-
inkig felfedezhető, világosan nyomon követhető . Pl. a nem és kor szerinti 
munkamegosztás. A fontosabb, nehezebb, több er őt kívánó termelő   te-
vékenység a férfié (vadászat,' halászat, a föld megmunkálása, a termény 
betakarításában a nehezebb fizikai munka; az értékesebb, nagyobb állatokkal, 
pl. lóval, ökörrel való bánás, ezeknek az őrzése stb.). S ebb ől eredően: a 
férfiak vezet ő  szerepe, a férfiági vérségi rokonsági rendszerek, az apajogú, 
patriarchális rend következetes, sokszor kegyetlen megtartása, a férfiágon 
való. örökösködés" (ha n ő  az egyetlen örökös, fiúsítani kell!). Továbbá: a 
vérbósszú, a közös védekezés a küls ő , ellenség ellen, pontos házassági sza-
bályok, a párválasztás alapja nem a szerelem, hanem a közösség, a nagy-
család, a zadruga érdeke, a társádalmi - vallási helyi endogámia megléte, 
a vőség (domazet) intézménye' (a vQ a' feléség családjába költözve elveszti 
minden jogát előbbi' családjában, még a szolgának is jobb hélyzete, ván 
mind anyagilag, mind más tekintetben, mint a v őnek). A levirátus itt is,, 
ott is megvan a közös vagyon 'védelmére: a . gyermekek = munkaer ők! 

ki nem adliatók.a családból, ha az anya megözvegyült. Még a sororátusnak 
is felsejlenek a nyomai a szegény férj vagyonban maradásának szolgálatában, 
s nem utolsósorban említhetjük a zadrúgát, a vagyon- és házközösséget mint 
életfármát. Csak némi különbség mutatkozik a délszláv és a magyar zadruga " 
között. A délszláv zadrugában a -vagyon közös tulajdon, a magyar nagycsa-
ládban a családi vagyon a családfő  kizárólagos rendelkezése alatt áll. Elihatja, 
elpocsékolhatja, nem vonható érte felel ősségre. 
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A nemek és korok szerinti munkamegosztást mutatja az a tény, hogy a 
természet erőinek, a fű, fa gyógyító er őinek ismerője és felhasználója, az 
ilyen irányú hasznos cselekmények végz ője, a rontó mágia tudója és alkal-
mazója, az ördög barátja, szövetségese az id ősebb nő, de csontkovács, csont- 
rakó csak férfi lehet. A népmesében 'sem szerepel férd' boszorkány, a segít ő , 
jószándékú állatok is többnyire n őneműek, viszont az állatok beszédét csak 
férfi érti karácsony éjszakáján. A hagyomány őrzője, tevőleges ápolója a n ő , 
a férfi a patriarchális család feje, a hagyomány megtartatója. A táncban is -
a férfi a vezet ő, ha vegyes körtáncról van szó. A történeti énekek, h ősénekek 
csak férfiak szájáról hallhatók, a magyar betyárról is régen csak férfiak 
mondtak balladát, a h ősmesék is a férfi mesemondók kedvelt darabjai, de 
férfitól még nem gyűjtöttek nőt sirató éneket vagy bölcs ődalt! 

A .  föld megművelésében sem mutatkozik sok eltérés a szlavóniai horvát 
és magyar zadrugában. Az eszközök is körülbelül ugyanazok voltak, pl. 
faekével szántottak, ezt csak a századfordulón váltotta, fel a vaseke. A ma-
gyaroknál érdekes az ortak-rendszer. A faekével való szántáshoz ugyanis 
6 ökörre volt szükség; ha valahol nem volt annyi, akkor kölcsön kértek. 
Azokat, -akik így együtt doigoztak, ortakoknak mondták. Egyébként a szán-
táshoz is legalább 3 ember szükségeltetett. 

„Lakása a köznépnek nem a legjobb" — mondja 1832-ben Hoblik 
Márton Verőce megye lakóiról. A ház gerendaoszlopokra épült - monda-
nánk mi -, a természeti adottságoknak, a földrajzi környezetnek megfelel ően. 
„Cserénnyel fonyott és agyaggal sárzott, el ő-hátul szobából, középkonyhából 
álló hajlék, kürtőtlen konyháját kivévén szobájiban, termeiben keveset lakik, 
kivévén a téli időket, a házas párok udvarjáik térén épített kamarákban 
• (kiljer, mellyeknek sem ablakaik, sem kályháik nincsenek). télen, nyáron, 
egyformán hálnak. Házi eszközeikr ől keveset lehet szólni, asztalai, ágyai 
székei tölgyfából tulajdon keze miveit mutatják, szekrényeiket vásáron 
veszik, öveg, cserép edény nálok gyéren van" — írja Hoblik Márton. 

Ehhez csak azt fűznénk, hogy a szlavóniai magyaroknál a feudalizmus 
szegényes körülményeinek megfelel ő  tornácos, három osztatú ház a szom-
szédos horvát községek és a XVIII.-XIX. század gazdasági körülményeinek 
hatására módosult. A zadruga most már némileg önállósult családok egyen-
rangú egyesülésévé vált s a horvátoknál kialakult modell megfelel őbbnek 
látszott. Így a magyarok is megépítik a fiatal házasok számára a kamarákat, 
az ólcsák sorát a kiljerek mintájára. A házhoz lazán melléépített alacsonyabb 
tetejű, udvarra nyíló, külön ajtajú, füsttelen, de fűthetetlen, ablaktalan 
ólcsák kényelmetlensége még mindig jobb volt, mint a közös szoba nyugta-
lanító függősége, egészségtelen zsúfoltsága. A szlavóniai magyar ház formája 
mellett terminológiájában is mutatja a szláv hatást: borona baruna, deszka, 
gerenda, harcbár, kapak, (= istálló tétőnyílása), kamara, kubura (=háztet ő  
szegése), kulúp (=hever ő), próstya (=kerítés), pecera (=pálinkaf őző), 
zabat (=első  tűzfal), pilínyös- (=pelyvás kunyhó) stb. 

A főzés, étkezés sem mentes a szomszédság hatásától: A szenesház 
nyitott tűzhelyén Szlavónia magyarjai is használták az alul széles, felül 
keskeny, magas rézbakrácsot, melyet mid ők, mind a horvátok a cigányoktól 
vásároltak. Volt még kaszró, vastigany, kerek tepsi, azaz 'száhány, cerpuja, 
azaz sütőharang, kapinya (=vízmerít ő  tök), resta (=rosta), vindöl (=bödön 
zsírnak) stb. 
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A fűszerek közül a magyarok is használták a szerb borsot, a törött , 
paprikát, a szomszédoktól tanulták el az ételek ízesítését különféle ételízesít ő  
füvekkel, babérlevéllel, hagymával, - cérnapaprikával, paradicsommal. A 
kerek szahányban sütött pogácsafélék, rétesek szintén a szomszédoktól el-
tanulva kerültek az asztalra. A bab, káposzta sokféle elkészítése is szláv 
'hatást mutat. 

Itt is, ott is közös, hogy a n ők, gyerekek nem ültek asztalhoz a nagy-
családban; a nők férjük mögött álltak, készenlétben várták, hogy kiszolgálják 
férjüket. A gyerekfélék ott ettek, ahol • helyet találtak, küszöbön, földön 
ülve. A sokatokról írja" Kondor Lajos 1857-ben a Vasárnapi Újságban: 
„Férjeik a nőket szigorúan tartják, ezek 'a családi asztalnál sem ülnek velük, 
hanem a tányérból merítve 'hátuk mögött esznek". Josip Lovreti ć  1897-ben 
pontosan olyan életet, életmódot, házat, berendezést ír le a Vinkovac melletti 
Otok horvát faluban, mint amilyet a szlavóniai magyar falvakból ismerünk. 

Az öltözködés, a régi viselet a szlavóniai magyaroknál is egyszer ű  volt, 
- az önellátás szabta lehetőségekhez igazodott éppen úgy, mint a szom-

szédos horvátoknál. A maguk sz őtte vászonból telt ki mind a fémi, mind 
a női viselet. Hoblik Márton írja: „Öltözete az idevaló köznépnek vászon 
gatya, ümög, bocskor, kalap, posztó mellez ő, térdig érő  fejér szűr". A nők 
ruházata fehér vászon volt. A fémi viseletben is a fehér szín dominált. Gyász 
idején is ebben jártak, tehát a szlavóniai magyaroknál is megvolt a fehér 
gyász. Ebben is egyeztek a szomszédos horvátokkal, nemcsak a szinte azonos 
szabásminták szerint készült fehér házi vászon öltözetben. A horvátok azonban 
még napjainkban is viselik ezeket a ruhadarabokat, a magyarok , viszont a 
XIX. századi pólgárosodás óta „kiszínesedtek", több luxuscikket alkalmaznak. 

De nemcsak a szlavóniai magyarság és horvátság kapcsolatait lehet 
nyomon követni, hanem a muravidéki magyarság és horvátság, szlovén 
szomszédság kapcsolatait is. Rokon jelenség például 'a magyar lakodalomban 
is szereplő  pozsovics N pozovics=vendéghívogató neve és szerepe; a la-
kodalom utáni elhálás; az új asszony elbújtatása a lakodalom második napján 
érkező  rokonai elől; a női ruházatban, a férjezett n ő  viseletében nemrég 
még használatos, háztet őszerűen formált, erősen keményített, m űvésziesen 
ráncolt és hajtogatott fehér fejkend ő, a pacsa, melyhez hasonlót Dalmáciában 
Konovlje asszonyai hordanak még ma is. 

A kapcsolatok hatását nemcsak a múltban regisztrálhattuk; napjainkban 
is nyomon követhető . Hodoson pl. a helybeli szlovénok egyik igen szép és 
érdekes szokását, a „borovo gostüvanje" nev űt átültették magyarra és feny ő-
lakodalom néven 1958. farsangjánakutolsó napján el ő  is adták, olyan sikerrel, 
hogy azóta mindén farsang utolsó napján megrendezik a feny őlakodalmat, 
s lassanként kezdik feledni a szlovén eredetet, magyar elemekkel gazdagí-
tották. 

• Fólytathatnánk tovább a felsorolást, de talán ez a bizonyító anyag is 
elegendő  az évszázados együttélés szülte kölcsönhatások érzékeltetésére. 

(1981) 
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III. 

FOLKLÓR JELLEGŰ  
KÖZNAPI TUDAT,  

FOLKLÓR JELLEGŰ ' 

TUDOMÁNYOK  

~ 



1. Természeti tudat, népi 
természettudomány 



NÉPI METEOROLÓGIA A JUGOSZLÁVIAI 
MAGYAROKNAL 

Az embert ősidők ótá érdekelte az időjárás. Különféle természeti • je-
lekből, jelenségekb ől igyekezett következtetni a várható id őjárásra illetve a 
termésre. A természetben tapasztalt jelenségek és jelek meglesett össze= 
függése, az összefüggésekb ő l kikövetkeztetett eredmények emlékezetbe vésése 
igen. fontosnak bizonyult- á létfenntartásban. A szerzett tapasztalatot az 
apák továbbadták fiaiknak, akik ellen őrizték a 'régi megfigyeléseket, 's ki-
igazították, .ha nem találták helyénvalónak.• Így alakult ki lassan-lassan a 
népi tapasztalatokra épül ő  - „idő járási . előrejelzés". Igaz, nem. mindig vált 
be —. de hisz 'ez még a modern, gépi el őrejelzéssel is megesik —, árn arra 
jó volt, hogy a gazda felkészülhessen a földm űves munkákra, a pásztorkodást 
befolyásoló 'természeti jelenségekkel való küzdelemre, s mentse azt, . amit 
még meg lehet menteni, ha rosszak á jelek, - ha elemi csapás volt kilátásban. 

A népi meteorológia tudása szóban terjedt, de a .kalendáriumok, örök 
naptárak, csiziók is segítették terjedését. Jól tudjuk, hogy mindén valamirevaló 

- párasztházban a gerendán a biblia, az énekeskönyv társaságában ott lapult 
a kalendárium is. • A kalendárium-szerkeszt ők' pedig felhasználták az év-
százados tapasztalatokat, de maguk is adtak hozzá. -Röviden, többnyire verses 
formában, egy-két. sorba s űrítve fogták össze az illet ő  naphoz fűződő  népi 
tapasztalatot. Például: 

„Ha Katalin kopog, 
A karácsony locsog". 

A kalendáriumból merített tudásnak, az apáról fiúra szálló megfigye- 
léseknek; a jelekb ől való olvasás tudásának nagy hasznát vették, hisz a ter-
melés a múlt századokban, egyéb tényez ők mellett nagy mértékben függött 
az időjárás szeszélyeit ől is. 

Vidékeink embereinek emlékezetét kutatva, Jugoszlávia minden táján -
hallottuk .a paraszti kultúrába szervesen beletartozó és sokszor internacio- 
nálisnak tűnő  időjósló, rigmusokat, szólásokat, hiedelmeket, tanácsokat. 
Ezek. végigkísérik az év tizenkét hónapját.. 

Január — Vízöntő  hava . 
A bak csillagkép jegyében áll. A nap 1-én, újév napján reggel 7 óra 

32 perckór kél és 16 óra 03 perckor nyugszik, a hónap utolsó napján viszont 
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már 7 óra 12 perckor megjelenik az égen és csak 17 óra 43 perckor .tér nyu-
govóra. Lassan hosszabbodnak a nappalok, rövidülnek az éjszakák. A havi 
középhőmérséklet —1, °C. A földművesek szerint nem is lenne jó, ha 
melegebb idő  járna, mert „A • januári meleg isten csapása",, és: „Januárt 
has eső  veri; erszény, hambár megszenvedi". A középh őmérsékletet tekintve 
erre mifelénk ez az év leghidegebb hónapja. A farkasordító, a csontig hatoló 
hidegek ideje, mikor még a bor is megfagyhat a borospincékben a hordókban, 
s majd úgy kell „zsákban hazahordani és kilóval kimérni" — tartja a néphit. 
A • hideg sok betegségnek lehet kiváltó oka, de közvetve is gyengítheti a 
szervezet ellenállóképességét. Az esetleg váltakozó, ingadozó h őmérséklet 
következtében a szörtyögő, 'trombitáló, krákogó betegek ilyenkor zavarják 
a :koncerteket, színházi el őadásokat. A tisztítatlan, fagyos, jeges utakon kéz-
vagy lábtöréstől félve balanszíroznak az id ősebbek, 'a gyerekek meg nagy 
lendületet véve futnak neki a sok lábtól kifényesített csuszkáknak, különösen 
a külvárosokban és falvakban. A városban a reggeli sötétségben az óvodába, 
napközibe cipelik. a szül ők az álmos kicsinyeket: 

, De ez a hónap jelenti „A téli esték almaszagú unalmá"-t is. Azonban: 
.,, ... eljött a Mesélő  esték titkokkal pattogó melege" is. A hónap els ő  napja, 
az új év kezdetének napja  tele van babonával, hagyományos és mágikus 
jellegű  szokással. Újév napja pl. a koledálás és á koledáló pogácsa sütésének 
ideje vidékünkön, a jóslások és a gyümölcsfák felköszöntésének napja, mert 
a fa bő  terméssel hálálja meg, ha nem feledkeznek meg róla és felköszöntik. 
De újév napja és az egész hónap az egyéni és a társadalmi számvetés és 
tervkészítés ideje is. Az újévi ünnepek alatt kell kihevernünk az otthoni 
vidám ,szilveszterezést, eltüntetni a'vendégek távoztával ott maradt csatateret, 
kiszellőztetni a füstöt, melyet vágni lehetne, elmosni a töméntelen mosat-
lant, a félig üres üvegek és poharak halmazát, felmosni a sz őnyegre, a par-
kettre kifolyt borpatakokat, elfeledni a beszerzés gondját, idegességét, a 
čipekedést, s alaposan megfogyatkózott pénztárcánk, fenyegetését, hogy 
még 30 napig ki kell tartanunk, lakni és enni kell, s közben a gyereket téli 
pihenőre kell küldeni, ha máshova nem is, de legalább a nem is olyan olcsó 
korcsolyapályára .. . 

Egyébként ez a hónap a disznóvágások és a kocsonyakészítés; a  csü-
lökkel főzött bableves, a szárma, a töltött , káposzta ideje. is. 

De lássuk az egyes jeles napokhoz fűződő  hiedelmeket. 
Újév napján: ha csillagos az ég, rövid lesž a tél, ha piros a hajnal, 

akkor szeles lesz az esztend ő . Kopácson azt tartják, ha süt a nap, sok hal 
kerül 'a hálóba. Szerércségben mondják, ha olvadni kezd, sok bor terem. 
Másutt azt tartják, ha újesztendő  napján szép, fényes az idő, jó esztendő  lesz. 

Ma/zár napja: Szeptemberben olyan lesz az id ő , mint ezen a napon. 
Ha derült az idő, jó gyümölcstermés várható. 

6. Vízkereszt: Ha esik az, es ő , férges lesz a mák. Ha hideg van, rossz 
termés várható. Ha , csorog az eresz; hosszú télre kell számítani. Ha fúj a 
szél, szerencsés lesz az év. Ha fagy, sokára tavaszodik, ha enyhe az id ő , 
hamar jön a tavasz. Ha a kerékvágásban víz fakad, jó term ő  idő  várható. 

6. Háromkirályok: Ha erre a napra eláradták a patakok, jó bortermés 
lesz — állítják Lendván. 
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13. Veronika: Ez a leghidegebb nap. 

18. Piroska: Ha fagy, még 40 napig fagyos id ő  várható. „Ha Piroska 
napján fagy, 40 • napig el nem ' hagy:" 

Fábián és Sebestyén: Ez az első  tavaszt jelz ő  inap. Megindul a 
gyümölcsfák nedvképződése. 

Ágnes: Ha derült a. nap, jó lesz a termés, ha borús, zimankós, rossz. 
lesz a termés.. „Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince." 

Vince: „Ha fénylik Vince,, megtelik a. pince. Ha csepeg, csurog, 
kevés lesz a borod." 

25. Pál: „Ha Pál fordul köddel, ember hullik döggel." A Pál napján. 
fújó szél háborút jelent, jó lesz felkészülni rá ajánlják Baranyában. Ha 
Pál napján szép az idő , akkor még annyi hideg napra lehet számítani, mint 
amennyi eltelt. Pál-forduláskor a tél ellenkez őre fordul, vagy jégtör ő , vagy 
jégcsináló lesz. A tiszta idő  jó termést ígér, a hó vagy es ő  drágaságot. Ha 
az ember meglátja az árnyékát, hosszú télre kell . számítania. Ha nedves ' 

szél támad, betegség fenyeget. Pál-fordulás: felé kenyér, fele tél. Ha ezen 
a napon kijön az'. ürge a lyukából, jó id ő  lesz, tartják sok helyen. 

A csízió* a következ őket' ajánlja .  januárra: 
„Boldogasszony havában igyál jó bort, és ha vagyon, édes italt. Az 

ürmös bor melyednek fájása ellen igen jó, borssal és füvekkel timporált 
étkek hasznosak, azonképpen az eleven gyömbér. Megeheted a kövér disznó 
petsenyét, kolbászt és ludat mustárral avagy borsos etzetfél. Eret ne vágass. 

Ha meny-dörgést hallasz e Hónapban, kegyetlenéknek halálát jegyzi. 
Kis-karátson napján a reggeli veres ég hadat és pokol id őt jelent. De 

mikoron fénlik Vintze, akkoron telik -meg a pintze. Mikoron fénlik Szent 
Pál, minden termés szépen áll: havas pedig avagy es ős ha lészen, mérték-
letes esztendőt jelent. Felleges ha lészen avagy ködös, hirtelen halál várható. 

.Kémény kegyetlen hidegü hóban született gyermek nedves és hideg 
term,észetü lészen, tiszta önnön természetiben, de nagyra vágyó, kevély, 
igen akaratos, minden szépség szeret ő, tobzódó, tékozló, maga-mutogató 
nyájaskódó a szép személyekkel, de haszontalan . részeges lészen és kártyás, 
az Attyától maradtat hamar fel-önti e közre és meg-emészti". 

Február — Bőjt-elő  hava 

Tizennyolcadikáig még a Vízönt ő  jegyében áll, attól kezdve pedig 
március harmincig a Halak csillagkép befolyásolja. Ez a hónap 28 vagy 29 
napos. Havi középhőmérséklete mifelénk 0,9 C. Elsején a nap 7 óra 02 perckor 
kél, 16 óra 46 perckor nyugszik. Lassan hosszabbodnak nappalok, rövi-
dülnek az éjszakák. A hónap utolsó napján már virgoncabb a napocska, 
6 óra 27 perckor kél és 17 óra 27 perckor nyugszik le. A hold is megjárja a 
maga útját, a hónap utolsó hetében pl. újholdként mutatkozik. 

* .Királyhegyi János: Cisio az az az astronomiai tudománynak rövid értelemmel valo 
leírása, Buda, 1852. 
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Február. még sok rossz időt, csikorgó hideget tarfogat a tarsolyában, 
embernek, állatnak gondot és bajt okozva. Az idősebb személyek csontjai 
előre megjósolják a kemény időt. . 

Veszett farkas, róká kószál, tizedeli a nyájat, a, tyúkólak lakóit. De ennek 
így kell lenni, ez a ,dolgok rendje! Nem sokáig., :  mert ;;január," február fú 
és havaz, úgy lesz tavasz". .„Január, február, itt a. nyár, nem kell már a nagy-
kabát !” 

Az elemi csapások is kísértenek ebben a hónapban;. árvizek, belvizek 
okozhatnak gondot, fejfájást. . 

.. A vadászok váltakozó szerencsével . járják a földeket, ugyanakkor gon-
dozzák, óvják, táplálják a vadállományt.: 

A gyerekek, a sportoló fiatalok a befagyott tavak, folyók jegén a korcso-
lyázás mellett egy újfajta szenvedélynek hódolnak, a jégsiklón való száguldás 
szenvedélyének. Ez a jégvitorláshoz .vagy szélsiklóhoz hasónló :szerkenty ű  
korcsolyákon rohan utasával, néha 100 km-es sebességgel .is, há jó hátszelet 
kap. 

Februárban még itt-ott tartanak a kiárusítások, utolsó alkalom az olcsó 
vásárlásra. 

A falusi háztartásokban még tart a disznóölés. ideje, a gazdaasszonyók 
konyháján főnek a csülökkel ízesített ételek, sül a szalagos farsangi fánk, 
s a nehéz ételek okozta kellemetlenségeket kikúrálandó, fogy a torma, a téli 
fekete retek, hisz 'a tapasztalat szerint „a retek 'reggel méreg,• délben étek, 
este orvosság". 

A városi háztartásokban a halételek jelentik a mélyh űtött főzelékfélék 
. mellett a változatosságot. 	 . 

Februárban a' szobába szorulva még olvasásra is jut id ő, különösen' az 
idősebbjének. Ilyenkor a könyvtárlátogatásra is akad mód. 

Lássuk ezek után az egyes. napokhoz 'füz ődő  hiedelmeket. 

Február 2. Gyertyaszentelő  Boldogasszony — Gyertyaszentel ő  : 

„Gyertyaszentelőn ha esik a hó, fúj a szél, 
Nem ‚sokáig tart a tél" . — állítják Szlovéniában. 
„Ha fénylik gyertyaszentel ő, a ruhádat vedd el ő" 	tanácsolják Ba- 

ranyában. 
Általában azt tartják, ha enyhe, napos az id ő, a medve megfordul a 

barlangjában, mert még hideg lesz. Ha kijön a medve a barlangjából, meg-
látja, hogy süt a nap, akkor visszafordul, lefekszik, mert még 60 napighideg 
Lesz. A kígyók, békák, cserebogarak gyertyaszentel őig lefele mennek a földben, 
akkor megfordulnak és jönnek felfele — mondják Vörösmarton. 

Szlavóniában úgy tudják, hogy ameddig gyertyaszentel ő  napján besüt 
a nap, a házba, íaddig fog beesni, behadarni a hó. Ha enyhe, napos az id ő , 
hidegebb lesz, mint előbb volt.' Ha megcsordul az eresz, rossz termést, rossz 
tavaszt jelez, de az egész napos es ő  bő  termést ígér. Ha hideg van ezen a 
napon, hamar kitavaszodik. 
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3. Balázs: Ha esik, nyáron jég veri el a termést. Baranyában ez a nap 
madárüző  nap. Egy tőkét megmetszenek a sz ő lő  négy sarkában, hogy ne • 
bántsák a • madarak a termést.  

S. Ágotá : A  házi férgek •kiűzésének napja. 

6. Dorottya: „Ha, Dorottya szorítja, Juliánna tágítja." 

10. Skolasztika: Ekkor kell oltóágat szedni. 

12. Eulália: Az ekkor' vetett mag jó termést hoz — vélik Szlavóniában. 

'14. Bálint: Ha Bálint napján megszólal a pacsirta, s azt mondja: 
„Csücsülj be !", akkor •még hideg lesz — a feketicsiek szerint. Ha veréb-

lákodalom van,' összegyülnek a verebek jó id ő  várható. Ekkor kell Szlavó-
niában az állatokat párosítani, ,tyúkot ültetni. 

19. Zsuzsanna: ; ,Zsuzsanna elpisáli a havat".— tartják Baranyában. Ahány 
nappal előbb szólal meg a pacsirta, annyival hallgat el utána a- hideg miatt. 

22. Péter ti  ,Üszögös Péter: Nem • szabad szántani, vetni, mert üszkös 
lesz a búza. Egyébként is ha esik vagy köd van, üszök várható. Amilyen az 
idő  ezen •a napon, olyan lesz József napkor." Péter üti az .üszögöt, jön a 
melegebb idő ." (Székelykeve) • 

24. Mátyás — Jégtörő  Mátyás: Mátyás ront, ha talál, ha- nem talál, 
csinál (jeget). Mátyás, Gergely két rossz ember (nagy hidegek szoktak olyankor 
lenni). Tapogatva jár, mint róka a jégen Mátyás után (mért olvad). A Mátyás 
napon fogott hál, Mátyás csukája szerencsét .hoz. Mátyás ,kiereszti a kankó 
ujjábul a pacsirtákat — mondják Szlavóniában, jön a jó id ő. . 

Ha Mátyás napján hideg van, fagy, akkor még 40 napig fagy. Ha meleg 
az idő , újra hideg lesz. A feketicsiek • szerint „Mátyás kipiszkáli a kutyaszart 
a 'hóbúl".. • . . 

Ekkor kell zöldséget vetni,.-nem eszi meg a féreg. Árpát vétni is• most 
'kell. Egyébként ha Mátyás jeget' talál, gyenge lesz a termés. 	• 

'A Mátyás napi tojás csak enni — s nem-ültetni való, mert az ilyen tojásba • 
belefullad a csirke, vagy nyomorék lesz. 

28./Román: Ha derüs az id ő, akkor jó.  termésre van kilátás. 
Egészségügyi tanácsok a csízió szerint: 

• „Bőjtelő  hóban meg-őrizd magadat minden hevesitő  nedves eledelektő l, 
káposztától, salátától, • és goromba- nehezen emészthet ő  husoktól.. Lágy pur-
gátzió után, vágsd a főhöz szolgáló eret a hivelyked megett, szemedre gondot 
viselj, hogy meg ne homályosodjanak, ahoz pedig szolgál a 'kömény mag, 
kapor és Ápium mag. Reggeli hányás, azonképpen a `föröd ő. is jó. Ludhust 
és .kék káposztát eltávoztasd, étkeid füvekkel legyenek timporálva;. a sebes 
.hidegek ártanak. 

Fársáng keddén plántálván, valamennyit fénlik a . Nap, annyit' fénlik 
az egész hosszu b őjtben: ha jó reggel fénlik, a.tavaszivetéseknek jó termését. 
mutatja. • 

Beda azt irja, (ha hihet ő  dolog) hogy a melly Gyermek B őjtelő  hónak 
estin születik e világra, annak 'a teste hólta után épen marad mind itéiet-' 
napjáig, éš.el nem rothad; azon. képen épületre -való fa, kit azon nap le -vágnak, 
soha meg sen rothad:: 



Valamelly Gyermek Bajt-el ő  hóban születik e világra; .sima száju lészen., 
kérkedékeny, tsátsogó, mindenkor .tsak szeles gondolatu, és más embereket 
vakmerőn itélő  szomjuhozó, és' mindenkor jó tselédes gazda lészen, -  egész • 
életinek , rendében bujdosás kell kedvének." • 

Március -- Böjtmás 	Tavasz elő  hava 

Lássuk,'mit mondanak márciusról. Ha márciusban dörög és vihar ke-
rekedik, általában sok vihar lesz az esztend őben. 

Nem régen (12-én) volt Gergely napja, az idén nem rázta- meg a sza• 
kállát, tehát jó idő  lesz. Ezen a napon vetik a hagymamagot, de ezen a napon 
kellett vetni a búzát, a rozsot, a kiskertekben pedig a babot, a borsót, meg-
felelő  helyre pedig a palántának valót. 

17-e guzsalyütő  nap -- mondják Szlavóniában, azaz be kell fejezni a` 
szövést, fonást, mert jön a tavaszi munka. 

19-én, József napkor kihajtják a marhákat, ilyenkor szokták kiereszteni 
a méheket (az idén már előbb kierešztették őket!) A megfigyel ők szerint 
amilyen idő  van ezen a napon, olyan lész 40 napig. Ha szivárvány tündöklik 
az égen, jó termés várható. Amilyen az id ő  József napkor, olyan lesz Péter-Pál-
kor és szénahordáskor. Egyébként: 

Sándor, József, Benedek, • 
Zsákban,  hózzák a meleget. 

— mondják mindenütt. Ez az igazi tavaszkezdet, állítják adatszolgáltatóim. 
József után már kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet. 

Ekkor vetik a krumplit, a csíráztatott hagymamagot, most dugdossák 
a fokhagymát. 

Ezen a napon nem adnak ki semmit a házból, a gazda sem megy sehova, 
hogy a méhek rajzáskor el ne kószáljanak. 

21-én . Benedek napján ha dörög az ég, 40 napig szárazság lesz. Ekkor 
kell vetni a füvet, ültetni a fokhagymát. 

22-én végleg felhagynak a fonással, szövéssel. 
24-én Gábor napján vetik a káposztát. 
25-én Gyümölcsoltó Boldogasszonykor kell a gyümölcsfákat tisztítani, 

oltani, ekkor még lehet palántának valót vetni. A derült id ő  jó termést jelez. 
Már a hal is felveti magát a vízben, érzi a tél, a hideg elmúltát. 

Ezeket :említik Jugoszlávia-szerte adatszolgáltatóink, de mit ír Szaitz 
Antal Mária 1797-ben Vátzon kiadott 25 esztendőre szegődött házi s mezei 
szolga, avagy az asztronómiai tudomány szerint, a csillagoknak s több égi-
testeknek 25 esztend ős kalendárium formában való rövid leírása c. munkájában : 

„Martius, Bőjt-más hó, 
Bőjt-más hóban eret ne vágass, semmi Purgátziót ne végy hozzád, 

édes italt igyál, és édes étkekkel élj, egyél mustárt és tormát etzettel: föröd ő  
hasznos. Ha e Holnapban meny-dörgést hallasz; széles és- b ő  időt jelent. 
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Idő  nyilatkoztató beteges l őjt-más hóban született Gyermek, szerény 
és minden dolgaiban gyors lészen, isten-fél ő, nagy igazságszerető, tökélletes 
jámbor életű, nyájas, jó erköltsű , és bölts lészen, minden rendbéli dolgaiban 
fölötte okos, és kedves .  az  emberek között". 

Március havában a Kos csillagkép uralkodik. A nap március 1-én 
6 óra 20. perckor kél, 17 óra 26 perckor nyugszik, de 15-én . már 5 óra 54 
'perckor kidugja a fejét s csak 17 óra 46 perckor tér nyugovóra. Márciusban 
már a halak is felvetik magukat. Az emberek közti beszélgetés témája is 
egyre gyakrabban az id őjárás: Már mindenki türelmetlenkedik, nyugta-
lankodik, alig várja a napfényt, a zöld füvet, a színpompás kerti- és mezei 
virágokat (nem a melegháziakra vágyik többé, elég volt bel őlük a télen), a 
méhek döngicsélését, a vándormadarak visszatértét. A hónap elején azonban 
még türelmeseknek kell lennünk, a télet ugyanis általában november kö-
zepétő l március közepéig, azaz, március 21-ig szokták számítani a csillagászok. 
A meteorológia,viszont hívatalosan március 1-t ő l beszél tavaszról. Akárhogyan 
is van, . a március már tavasz illatú, melegebb is az el őző  hónapnál, hisz a 
várható középhőmérséklet 6 Celzius fok körül lesz. 

Márciusban az időjárás még nem állapodott meg, a „tavasz ravasz" — 
mondják Baranyában. Egy-egy napra még megkísérel visszatérni a tél. A 
népi tapasztalat ezt így sommázza: „Fú és havaz, úgy lesz tavasz". A már-
ciusi hóról különbözők a vélemények. Egyesek szerint olyan a hó, mint a 
zsír, termékenyíti a földet. Mások viszont azt állítják : „A márciusi hó még 
akkor sem jó, ha zsákban viszik keresztül a határon, mert ártalmas a vete-
ménynek." A fiatal lányok pedig mindnyájan egyértenek, ' hogy a márciusi 
hóban mosdás megszépíti az illetőt, kozmetikúst helyettesít. „Márciusi hó 
. csudát tesz" — állítják. Szaladnak is ki, hogy miel őbb elvégezhessék a má-
gikus cselekményt, ha hulló hópihéket látnak. 

De nemcsak a hó, az eső  is megjelenik a hónap folyamán. Csak bosszú-
ságot -okoz. „A márciusi es ő  méreg". 

A szép, napos id őrő l az a vélemény, hogy „még a hóttakat is f őtámassza". 
Azt tartják, hogy ha a súlyos beteg idáig kibírta, akkor még az őszig „elhúzza", 
hisz tudott - dolog, hogy ősszel hullanak az emberek. 

A köd sem szívesen látott vendég márciusban, rosszat jelent, ti. amelyik 
napon köd száll a tájra, a rá következ ő  századik napon jég veri el a vidéket. 

A száraz) március b ő  gabonateirm,ést és sok bort jövendöl. 
Hogy mi minden történik és történhet március 'havában, azt á csízió 

és a naptárszerkeszt ők így foglalják össze: 

„A zúzmarás Télnek hidegi oszolnak, 
de hogy hosszú a b őjt, Sokan panaszolnak". 

Elmúlt az ideje a déli alvásnak; inkább van ideje vetésnek, 
szántásnak, s jókor földeken 'a sz őlő  munkának". 

„Márciusban fecskék, gerlicék érkeznek, 
Daruszóval mezők szépen zengedeznek, 
Kökörcsin, Tulipán tavaszt jelentenek,. 
A földm,üvelésre gazdák készülnek". 
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„Lassan a föld indul, sz őlőd lássa képed, 
Meccőkéseddel ott forogj oltvánnyal. 
Hernyót fádrul tisztéts, kertben láss ki gyakorta, 
Tisztétást kéván, kert falod omlott, építsd". 

„Tisztogasd gizgaztól a faiskolákat, 
Párosíts, nemesítsd az ép gyümölcsfákat, 
Gereblyézd, kapálgasd a zöldséges ágyat, 
Szellőztesd ki, ha nap süt, a melegházat. 

Szánts, vess, boronálgass, a köles, len 
Alá jól trágyázd meg földjeidet, ember, 
Nyithatod a szőllőt, a magasabb részen, 
Vigyázz, hogy a méhed el ne haljon éhen ! 

Közelget József is vídam, orcájával, 
Majd megvigasztalja kies tavasszal 
Kiket megbúsított a farsang farkával". 

„Márciusban vagyon b őv nedvésség testben, 
diétát tarts te is italban s ételben". 

Március mindenféle, nyavalyákat indíthatna, 
ugymint himlőt, vereshimlőt, ragadó heves betegségeket, 
hidegleléseket, hurutot, náthát és fluxusokat 

Valóban március a földműveseknek a tavaszi munka kezdetét jelenti. 
Folyik a szántás, vetés. A gyümölcsösökben, a sz őlőskertekben is sürögnek-fo-
rognak az emberek, ha az id őjárás megengedi. A falusi háziasszonyok, ha 
még foglalkoznak ilyesmivel, abbahagyják a télen folytatott szobai munkát, 
a fonást, szövést. Ki kell menni a kertbe, el kell vetni a borsót, a répát, a 
zöldséget, a hagymát, a palantának való magokat, s a drága pénzen értékesít-
hető  korai krumpli és a bab is a földbe kerül. De a tavaszi nagytakarításra 
is sort kell keríteni, s őt még a piacozásra is. Piacra kell vinni a tavasz els ő  
hírnökeit, . a spenótot, a madársalátát, a korai zöldhagymát és más egyéb 
zöldet, hogy a téli nehéz ételeket könnyebb, vitamindús ételekkel lehessen 
felváltani. Piac múltáv-al, hazafele menet be kell még nézni a mez őgazdasági 
boltba is, noha nagy a tolongás, mindenki maghoz akar jutni. A legtöbben 
ugyanis tartják magukat a babonához, hogy vet őmagot addig nem jó adni 
senkin k, amíg mi nem vetünk, mert odaadjuk a szerencsénket. Ha mégis 
megtennénk, akkor bal kézzel adjunk és közben mondogassuk: „Szrencsém 
maradjon meg nekem!" 

-A hónap első  szerdáján a méhészek kiengedik a méheket, a jószágot is 
kihajtják a legelőre. 

A nők is mintha megfiatalodtak volna. A beszélgetés témája a munka-
közösségekben, iskolákban a n őnap megszervezése, a n ők felköszöntése, 
szerény megajándékozása. A márciusi napokban, a n ők között a tavaszi divat 
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sem éppen elhanyagolt téma. Az üzletek kirakatai kinálják a tavaszi divat. 
újdonságait. Ember, azaz, nő  legyen a talpán, aki meg tudja őrizni pénz-
tárcáját .: . 

Mozgalmas hónap a március! 	 S  
Lássuk az egyes jeles napokhoz kapcsolódó hiedelmeket. 

4. Kázmér: Patkányüző  napnak tartják Baranyában. 

7.' Tamás: „Tamás jobb, mint három más." 
10. 40 vértanu napja: időjárása 40 napig. tart. Ha fagy e napon, még 

40 napig fagy lehet. 
12. Gergely: Gergely megrázza a szakállát 	mondják, ha esik á hó. 

Gergely és József között vetik a lent Szlavóniában. 

17. Guzsalyütő  nap: Be kell fejezni a szövést, mert jön a tavaszi munka. 

19. József: Ez az első  meleg nap. Kieresztik a méheket, kihajtják a 
marhákat. Amilyen az id őjárás ezen a napon, olyan lesz 40 napig. Ha szi-
várványt látni az égen, jó termés várható. A Muravidéken úgy mondják,_ 
amilyen- az idő  József napkor, olyan lesz Péter Pálkor és szénahordáskor. 

Ekkor kell vetni a krumplit, a csíráztatott hagymamagot, eldugdosni 
á fokhagymát. József napkor nem adnak ki semmit a házból, a gazda nem 
megy sehova, hogy a méhek el ne repüljenek rajzáskor. A Bácskában azt 
mondják, József után kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet: 

József napkor  illik mindenkinek megfürdeni és tiszta fehérnem űt fel-
venni: 

19. Benedek: „Sándor, József, Benedek, 
Zsákban hozzák a meleget." 

Ha dörög, 40 napig szárazság lesz. Ekkor kell füvet vetni, fokhagymát ültetni. 
22. Laetare : I Guzsalyütő  nap, végleg felhagynak a fonással. 

Gábor: Ekkor vetik a káposztát. 
Gyümölcsoltó Boldogasszony: Most kell a gyümölcsfákat tisztítani, 

oltani, palántának magót vetni. Ha kijön á medve, megszólal á béka, 40 
'napig még tél lesz. A derült id ő  jó termést jelez. A hal is már felveti magát 
a vízben -- halljuk ,Palics, Ludas halászaitól. 

A' csízióban ez áll e hónapról: 
„Bőjt-más hóban eret ne vágass, semmi purgátziót ne végy hozzád, 

édes italt igyál, és édes étkekkel élj, egyél mustárt és tormát etzettel; föröd ő  
hasznos: Ha e holnapban meny-dörgést hallasz, szeles és b ő  időt jelent. 

, Valamennyi köd vagyon Martiusban annyi 'zápor lészen az esztend őben, 
és valamennyi harmat vagyon e hóban, annyi hóharmat lészen Husvét után, 
és annyi. köd Kis-asszony havában. E hónak két utolsó péntekén, amely 
fát levágnak, soha meg , nem horgad. A tiszta esztend őt mutat. . 

Idő  nyilatkoztató beteges b őjt más hóban született Gyermek, szerény, 
és minden dolgaiban gyors lészen, istenfélő, nagy igazság szerető  tökélletes 
jámbor életü, nyájas, jó erköltsü és bölts lészen, minden rendbéli dolgaiban 
fölötte okos, és-kedves az emberek között." 
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Április — Szent György-Hava— Tavasz-hó 

Április még több tanácsot igényel, hisz az a hónap már Szerit György 
hava, „fosos hónap", esik, havazik, licspocs mindenfele, az áprilisi szél is 
seprő  nélkül takarítja az utcákat -- mondják adatszolgáltatóink. 

Varázsige a Naphoz 

Köszönet arany arcodért, 
Vigalmas virradtodért, 
ég kékjére keltedért! 
Fodor vizek alól felkeltél, 
fenyves fölé felhágtál, 
aranyos kakukként felszáltál, 
ezüstös galambként gördültél 
égbolt ékes kékjére, 
tegnapi tág tanyádra, 
örök ösvényedre. 
Kelj fel mindig időben, 
a mai nap után is, 
ajándékot adj nekünk: 
egészséget, épséget, 
adjál, amit adni tudsz: 
vadászzsákmányt vállunkra, 
halat hegyes horgunkra, 
békén járd meg ívedet, 
mindennapos utadat ;  
ösvény végén öröm várjon!" 

(Finn népköltészet, Rab Zsuzsa fordítása) 

A finn népi költő  örömmel üdvözli a Napot és szeretné más  napokra is 
biztosítani áldásos hatását. De nemcsak az északi tájak embere örül a tavaszi 
melengető  Napnak, hanem minden ember, mert a komor tél végét jelenti. 
Mi itt délen szintén nagyon várjuk már az éltet ő  napfényt. Április 1-én 
már hamarabb,• 5 óra 21 perckor kezdi meg pályáját a nap, s este 18 óra 
07 perckor fejezi be.. Április 15-én viszont már 4 óra 56 perckor gyönyör-
ködhetünk a napkeltében – ha idejében kiugrunk az ágyból-, s 18 óra 
25 perckor veszünk búcsút a napsugaraktól, ha ugyan közben az irigy felh ők 
el nem takarták őket a szemünk elől. Erről a bolondnak, szeszélyesnek, 
változékonynak, kiszámíthatatlannak tartett hónapról ugyanis sohasem tud-
hatjuk előre, mivel lep meg bennünket. A „fosos"-nak is emlegetett áprilisban 
pillanatonként változhat az id őjárás. A jó gazda azonban még az es őnek is 
örül; mert azt tartja: „Áprilisi es őzés kergeti a fagyot". Megtöri a mindent 
Lepörkölő  tavaszi fagy uralmát. Azt is tapasztalta a földm űves évszázadok 
során, hogy ha nedves az április, b őséges termés várható. Ezt így fogalmazza 
meg a népi kalendárium : „Április hónap ha nedves, aratás lesz b ő  és kedves", 
vagy: „Ha esős április, megtelik a pince, a cs űr!" Azt is mindenki tudja, 
hogy a lucskos április es ője májust jelez. 

Egyébként a b ő  esztendőnek, a gazdag termésnek más jelei is felfedezhe-
tők e hónap folyamán: „Ha muslincák, szúnyogok sz őlőfakadás előtt don- 
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ganak, bő  esztendő  lesz". „Ha a' cseresznyefa virágos, virágos lesz a sz ő lő  
is, tehát jó termés várható". „Ha szent György napján a varjú elbújhat a 
vetésben, akkor jó arátást várj!". A május elseje el őtti éjszakát is jól meg-
figyelik, mért ha ilyenkor esik az es ő, bő  termés lesz, de ha hideg van, esetleg ,  
még fagy is, ne várj termést. AnMál jobb, ha a tavasz melegét ől kicsalt lepkék 
megfagynak, legalább nem tesznek kárt. 

Az 1579-ben megjelent kalendáriumban a szerkeszt ő  így biztatja a 
földművešt az esetleg elmaradt munka befeezésére: 

„Szánts, vess eleget, dudolással nyomjad ekédét, 
Ilyen sétálás gyönyörüségre megyen!" 

Egy későbbi kalendárium áprilisban már befejezettnek tekinti a mezei 
munkát, inkább a kerti munkára serkent, hisz itt az ideje a veteményes 
kerttel, a gyümölcsössel, sz őlőskerttel való foglalkozásnak: 

„Szántó boronád nyugodt régen, kis talicskáddal, 
Rozsdás késeddel menj ki dologra vigan". 

Az 1881-ben Zomborban kiadott Bácskai naptár szerint: 

„Nyesd a barackfákat, irtsd' a kerti férgeket, 
Most ültesd, akkor lesz szép sűrű  sövényed. 
Szöllőt is bujtathatsz még, most legjobb karózni. 
A palántát lehet ki szabadba hozni. 
Többet .arát, ki most hengerel, 	azt mondják. 
Az apró jószágnak buzgón viseld gondját. 
A pulyka fiakat csak napos id őben 
Szabad sétáltatni az új legelőben". 

Áprilisban, ebben a 21-tő l Bika csillagkép uralta hónapban az egész természet 
megújhodik, megjönnek a fecskék és más vándormadarak, madárdaltól 
hangosak a reggelek, kisbárányok ugrándoznak a friss, gyenge füvet kínáló 
réteken, bár azt állítják a tudósok, „ha már márciusban táncra kerekednek 
a bárányok, áprilisban újra akolba rekednek". 

„Áprilisban a fák szépen virágoznak, 
A ' fülemilécskék s a pacsirták dalolnak, 
Kakukkok is bővén módjuk szerént szólnak, 
Mint álnok madarak mások alá tojnak" — írja a kalendárium. 

A gyerekek is kiszabadultak a szobafogságból. Ha az utcákon vagy • 
tereken földbe vájt cip ősarokkal, lyuk fölé görnyedve, üveggolyókat görget ő  
fiúkat és sántaiskolát ugráló kislányokat látsz, biztos lehetsz, hogy április 
van; tavasz hónap. De a feltámadt b őjti szelek, melyekről Vérbászon azt 
tartják, hogy seprő  nélkül takarítják az utcákat, meg az árvizekr ől, bel-
vizekről érkező  hírek sem hagynak kétséget a tavasz megjöttét illet ően. 

117 



A beteg ember számára is most növekednek a gyógyító füvek, most kell 
a betegnek- .  a fürdő : 

„Minden fű  most nevekedik, 
Élj orvossággal, ha tetszik, 
Testnek ártalmas véredet 
Gyakran . fürdőkkel vert tőled." 

A csízió. szerint: „Szent György havában eret vágathatsz, ki használ mind 
fejednek, . mind melyednek, a köpölyözés is hasznos; ne egyél semmiféle 
gyökeret, tiszta bort igyál, kiben álljon sarlóf ű . Haslágyitó sirupot igyál, 
a tehén húsnak békét hagyj, bárány-hust egyél, kecskegödölyét, tyukhust 
és folyó-viz béli halakat. A föröd ő  hasznos". A nehéz ételekt ől tehát tartóz-
kodjunk. Ha érvágásra szánná el magát valaki, tudnia kell, hogy erre a leg-
megfelelőbb nap: április 4., 9., 15. és 19. 

Az emberi természetre is kitér a kalendárium-szerkeszt ő : „Senki 'áprilisi 
szemmel ne tekintsen"— vagyis ne szeszélyeskedjen. Az 1800-as kalendárium 
szerkesztője még a következőket is érdemesnek tartja megjegyezni áprilissal 
kapcsolatban:- ( 

„Sok gyenge orcának fátyol a fedele, 
Hogy meg ne durvítsa ' a tavasz mord széle. 
Kár, hogy sok szíven nincs ily vékony takaró, 

'Hogy által látszanék jót vagy Hosszt akaró". 

A háziasszonyok is némileg megkönnyebbültek, a család élelmezésében 
egyre gyakrabban jelenhet meg a bárányhús, a tojás, a gomba, a sajt,. a 
sokféle tejtermék, a saláta, a különféle zöldféle a fólia sátorok alól, az itteni,  
keltészetekb ől, de a tengerpartról, esetleg Macedóniából is. Különben zöld 
csütörtökön zöldfélét kell főzni, hogy jó termés legyen,. tartják Dobrodolban. 

A hónap 24. napja, .Szent György napja a termésvarázsló mágikus cse- , 
lekmények végzésének, a napkelte el őtti harmatszedésnek, a betegségeket 
távoltartó fürdésnek napja, no meg a jószág tavaszi rétre való kihajtásának 
napja, egy szóval tavaszkezd ő  nap. 

A csízió szerint „virághozó, vigasztaló Szent György-havában született 
Gyermek furtsa fejü, goromba erköltsü, tökélletlen, kába, vakmer ő, haragos, 
kegyetlen ember, vérszomjuhozó erejében, és elméjében igen bizakodó, 
gyilkosság, bujdosás, vér-ontás kell kedvének, és a szép személyekkel igen 
nyájaskodó lészen". 

Ezek után következzenek až egyes jeles napokhoz fűződő  hiedelmek. 

1. Júdás felakasztásának napja: nem jó kezdő  nap. 

12. Hugó száz nap: az év századik napja. Előtte ne kezd el a sz ő lő  
metszését. Ezen a napon vetik az indás növényeket, virágokat palántáznak.- 
Ez a tisztogatás napja. A lakásban féreg űző  nap, az emberek, lovak meg-
fürdenek, a tehenet is leöntik. Baromfit nem szabad ültetni. 40 napig a 
Hugó-napival ellentétes id őjárást várhatsz. 
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14. Tibor: Megszólal a kakukk meg a pacsírta. H2 kizöldült a rét, jó 
szénatermés várható. Ebben az id őtájban van virágvasárnap: 40 napig olyan 
lesz az idő , mint ezen a napon. El kell vetni a salátát, hagymát, a krumplit, 
a virágokat. 

Zöldcsütörtök: zöld növényt kell főzni, hogy jó termés legyen (Dobrodol). 
Nagypéntek: tisztálkodnak, hisz nagypénteken mossa a holló a fiát. 

Megúsztatják a lovakat, legalábbis lemossák őket, hogy betegek ne legyenek. 
Tüzet visznek 'a méheknek, hogy frissebben gy űjtsenek. Ha esik az eső , 
ez nagy szárazság jele, férges lesz a dió meg a makk (Szlavónia). 

Az ezen a napon ellett állatot nem kell meghagyni, mert sovány marad. 
Ekkor lehet vetni a kora tavaszi növényeket. Nagypénteken napkelte el őtt 
egy kapcadarabot meggyújtanak és körüljárják vele a házat, hogy a füstt ői 
a kigyók elmeneküljenek. 

Nagyszombat: ugorkát kell vetni. 
Húsvét: ha esik . az es ő, sok búza terem, de kevés rozs. 

Szent György: Tavaszkezdő  napnak tartják, kiterelik a csordát. 
Ha előbb megszólalnak a békák, korán kezd ődik a nyár. Ahány nappal el őbb 
szólalnak meg, annyival el őbb jön meg a dér Szent Mihály előtt. Ekkor kell 
Vetni a kukoricát. Az e napon talált virágot meg kell szárítani, mert kiváló 
gyógyszer. Nem szabad kiteríteni a vásznat ezen a napon, mert az ördög 
felcsavarja a fára. (Szlavónia). E naprá virradó éjszaka, napkelte el őtt harmatot 
kell szedni, hogy meg ne rontsák a teheneket és jól tejeljenek -- mondják 
a Muravidéken. Harmatszedés közben . azt mondogatták: „Viszek is, hagyok 
is" 

Baranyában ekkor vetik a dinnyét, ugorkát, hogy sokat teremjen. Mákot 
is lehet még vetni, ha még nem kuruttyolnak a békák. Vetés közben ne 
beszéljünk, "mert kukacos lesz a mák. . . 

Márk Ha megszólal a béka, a pacsirta, jó termés 'lesz. Indásokat 
kell vetni. Nem szabad sütni. Ha ködös Márk, árvizek, jéges ő  várható,' 

28. Vitális: 40 napig olyan időt várhatunk, mint amilyen ezen a napon 
volt: 

30. Széna Kata: ,Amilyen az időjárás, olyan lesz kés őbb •is. A jó idő  
jó termést, a rossz rossz termést jelez. 

Ha •a május 1-re virradó éjszaka esik az es ő, bő  termésre készülj; ha 
fagy, üres marad a zsákod — állítják a Muravidéken. 

Május. — Ikrek hava 

A legszebb hónapja az esztend őnek. Hirtelen melegre fordul az id ő-
járás. A Nap már reggel korán, 4 óra tájban- a Földre irányítja melegít ő , 
termékenységre serkent ő . . sugarait, s áldásos -tevékenysége egészen este 7 óra 
tájig tart. Ennek a mintegy 15 órás naptevékenységnek meg is van a látszatja. 
Az,áprilisi bolondos idő  után a talaj_ felmelegedése a mágok miel őbbi földbe 
juttatására ösztönzi az embert. De hogy kikeljen a piciny magocska, meg-
induljon a ' vegetáció, ahhoz es őre is szükség van, nemcsak napsugárra. 
Ezért mondja a nép, évszázados tapasztalatokat' fogalmazva meg: „Májusi , 
eső  aranyat ér". Szabadkán az es őkívánást nagyon szemléletesen és szinte 
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költői formában fogalmazták meg: „Bárcsak akkora es ő  esne, hogy a kis- 
kacsák lehajtott fejjel uszkálnának az ég alatt!" Ha van napfény, es ő, akkor 
„május á legjobb nevel ő  hónap". 

Nézzük meg most az egyes jeles napokhoz füz ődő  népi tapasztalatokat, 
tanácsokat. 

Május 1. Fülöp és Jakab napja: E nap időjárása megmutatja, milyen 
lesz a jövő  tél. Nem ajánlatos borsót vetni ezen a napon, mert megeszik a 
csigák. Kendert kell vetni. 

2. Zsigmond napja: Uborkát kell vetni ezen a napon. 
4. Flórián napja: Ha most vetik el a kukoricát, b ő  termést ad. Nem 

szabad tüzet gyújtani a mez őn! 
S.. Gotthárd napja: Uborkát kell vetni. 
6. Szenti János napja: Kiváló alkalom babot vetni. 
12-14. Pongrác, Szervác, Bonifác: A fagyosszenteknek nevezettek 

közül az első  Pongrác. Amilyen az időjárás Pongráckor, olyan lesz Orbánkor. 
Nem ajánlatos, sőt nem is szabad palántálni. Fagyosszentek után kell vetni 
az uborkát, a babot, a paradicsomot. A Pongrác napi es ő  jót tesz a mez őnek, 
de árt a sz őlőnek. 

21. Konstantin: Még lehet palántázni és tököt vetni. 
25. Orbán napja: Orbán lecsípi a kukoricát, mert még ő  is fagyosszent. 

„Amig Orbán a kemence hátán ül, addig nem hagyjuk el a nadrágot" — 
mondják a Muravidéken. Ezen a napon rajzanak a méhek. Ha esik az es ő , 
jó termés lesz. 

28. Madarak napja: Ettől a naptól kezdve nem szabad kendert vetni. 
31. Petronella: Ha derűs napra ébred Petronella, jó kendertermés lesz. 
Mit ajánl a csízió május havában? 
„Május havában jó eret vágatni, kivált azt, . mely szolgál a gyomor, tüd ő  

és oldal-fájdalom ellen, orvossággal élhetsz, és purgátzióval hasznos a kád 
förödő, és az irós vaj édes téjjel egyetemben. Igen hideg italt ne igyál, 
semmi állatnak a fejét és .lábát ne egyed, vizellet indító orvossággal élj, 
hívesítő  parékat főzess apró bojtorjánnal, a te borodba "vess ürmöst. Úgy 
igyad, forrásból éhomra innya hasznos. 

Ha fénlik Orbán, örvendezzünk és mondjuk: „Trink, Orbán!" — Ter- 
mett a szőlő, és bor is jó lészen. De ha a nap ess ő  lészen, tartsád a korsódat 
a víz-tsatorna alá, miképen a Doktor mondotta, hogy nints jobb innya-való' 
víz az esső  viznél, akkor próbálhatod az izit. Pünkösd nap való ess ő  ritkán 
hoz jót. Májusnak végén ha b őven virágzik a Mák, elég szalonna lészen. 

Gyönyörüségnek vidámsága te nemes Pünkösd-hava, együgyüket, 
alázatosakat: tökélleteseket, igazság szeret őket, maga-biró jó jámbor ember- 
séges személyeket, és tiszta életüeket, gazdagokat, kegyesekét, nyájas és . 

édes beszédü jó erkölcsüeket, és minden jóra igyekez őket szülsz e világra". 

Június — Szent Iván hava -- „nyárelő" 

Ez a hónap a nyár hírnöke. Id őjárása mindenkit érdekel, mert a június 
sok veszélyt rejteget. Sokan ebben a hónapban veszik ki évi szabadságukat, 
ezért gondterhelten kémlelik 'az, eget, es ős vagy derűs napok jönnek-e .. . 
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A földművesnek, sem mindegy, ha Medárd negyven napig tartó él őt hoz, 
de fél a Margit hozta.. égiháborútól is. A júniusi eső  koldusbotot nyomhat 
a gazda kezébe — mondja a közmondás is. Június 21-én következik be a 
nyári napforduló, ez a csillagászati nyár kezdete. Ett ől kezdve három perccel 
rövidülnek a nappalok. 

Mit mond á népi megfigyelés az id ő járásról? 
Amilyen a júniusi időjárás, olyan lesz a decemberé. 
Mivel rendszerint erre a hónapra esik pünkösd, úgy tartják, ha pün-

kösdkor érett földiepret látsz, korai gabonatermés várható. Ha szép . az id ő , 
akkor sok lesz a bor. 

8. Medárd: Medárd az utolsó fagyosszent. 40 napig olyan idő  lesz, 
amilyen ezen a napon van. Ha esik, 40 napig , esik. Lent, kendert és káposztát 
kell vetni. Ha esik, rossz sz őlőtermés várható, de sok fű  nő . 

Retkes Margit: Ha esik, retket kell vetni. Az es ő  rossz dió- és 
mogyorótermést jelez, 40 napig esik még, ha most esik. Egyébként azt 
mondják: „Margit felhőtől fél, égiháborút vél. (Elver mindent a zivatar). 

Barnabás: Ha szép az idő , jó lesz a termés, ha nem, akkor rossz 
várható. Téli retket most kell vetni, le kell kaszálni a szénát, a házi férgeket 
ki kell. űzni. , 

13. Szent Antal: Be kell fejezni a palántálást. Nem szabad tüzet gyújtani. 
15. Vida: Most fordul meg az időjárás. Ha jó az idő , jó lesz a termés is, . 

24. -  Keresztelő  Szent János, Szent Iván napja: 40 napig olyan idő  lesz, 
amilyen ezen a napon mutatkozik. Őszi répát, retket kell vetni. A gyógy-
növényeket is most szedik. Nem szabad megveregetni az almafát, mert elveri 
a jég a búzát, állítják Szlavóniában. Hogy útját állják a marhavésznek, ezen 
az éjszakán harmatot szednek. Szent Jánosra megszakad a búza töve, „meg-
szólal a gabona" 

27. László: „Jól figyeld meg László napját! Jó el őre megjósolja az 
idő  járását." (Muravidék). 

29. Péter - Pál: Megszakad a búza töve, pár hét múlva vágják. Aratják 
a rozsot. Verik a fáról az epret. Ha sok az es ő ,, sok lesz a gubacs. 

Ezután már az igazi nyár következik. 
A csízió tanácsa .: „Szent Iván havában mególtalmazd magadat sok 

álomtól, érvágástól, és sok borsos ételekt ől, füstölt éš sok ideig sóban állott 
hustól, egyél salátát és egyéb parékat. Estve a lábaidat megmossad meleg 
vizben, reggel forrásból ihatol, ne b őjtölj sokáig, igyál forralt tejet, vacsora 
után almát egyél, ne igyál sem méh-sert, sem ni,ás sert, borodban legyen 
sarlófü és sálya, és arról igyál. 

Medardus napja felől némellyek azt tartják, hogy ha a nap ess ő  lészen, 
40 napig esső  lészen, Keresztelő  Szent János napján pedig ha es ő  lészen, 
sült hagymát egyél a mogyoró és répa helyett. 

Gyümölcs-hozó Szent Iván hava igen esz nélkül szükölköd ő  fejetlen 
lábat, balgatagokat, tompa, goromba és tunya elméjüeket, álmélkodókat, 
resteket, értelem nélkül szólókat, jól . lehet víg kedvűeket, de tsátsogókat, 
kérdedékenyeket, szeleseket, nagyravágyókat, hirtelen haragúakat, és nagy 
jó Bor-tsiszárokat szül e világra". . 

, kezd szőkülni. 
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Július — Szent Jakab hava 

E hónap uralkodó csillagképe a tölünk 16 fényévre lev ő  Sirius, tudo-
mányos nevén: Alfa Canis Maioris, azaz a Nagykutya alfa csillaga, a Nagy-
kutya csillagkép fő  csillaga. Július második felében, a legnagyobb nyári . 
hőség, a kánikula idején a Sirius, a Nagykutya feje „a Nappal együtt • jár 
az égen." Vele együtt kél és fekszik. Mikor el őször lehet látni hajnalban 
a tündöklő  Siriust a Nap felkelte előtt, akkor kezdődik a „kutya meleg", 
a kánikula: A régi egyiptomiak az évet a Sirius és Nap egyidej ű  jelentkezé-
sétől számították. 

A Medárd nappal kezd ődött monszun esőzés lassan megszűnik, száraz, 
esőtlen, 'perzselő  és tikkasztó hőség lép a helyébe. 

Júliusban is, mint más hónapokban, vannak jeles napok, s ezekhez 
is kapcsolódnak népi megfigyelések; tapasztalatok, babonák. Vegyük sorba őket. 

2. Sarlós Boldogasszony: Ha esik az eső, aratáskor is es ő  lesz, . mert 
40 napig olyan idő  várható, mint ezen a napon volt. Általában az aratás 
kezdete e nap. Nem szabad kenyeret sütni, mert k ővé válik. 

Ha száraz az idő, akkor" a falusiak azzal vigasztalódnak; hogy majd 
Illés hoz esőt. 

S. Sarolta: .Ha esik, nem lesz diótermés. 
13. Mérges Margit Pisis Margit: Ha esik, 40 napig még ilyen idő  lesz. 

Viharos, szeles idő  szokott lenni ezen a napon. Meg lehet kezdeni a szabadban 
való fürdést. 

15. Apostolok oszlása: Ha északi szél fúj, drágaságot' hoz. Ha viharok 
tombolnak ezen ,a napon fis, •hamarosan, eloszlanak, megsz űnnek. 

Illés: Ha zivatar, es ő  van .ezen a napon, rossz lesz a termés. Nem 
szabad kint dolgozni a" földön, mert belecsap a mennyk ő  az emberbe. Bár-
milyen szárazság volt eddig, Illés napján mégjön az es ő . 

Dániel: Zivatart hoz, állítják a Muravidéken. 
22. - Mária Magdolna: Zivatarral érkezik. Ha esik az es ő, bőven terem 

a vetemény, de rosszul terem a dió és a mogyoró — mondják a muravidékiek.. 
Sem sütni, sem mosni nem jó ezen a napon a szajániak szerint. 

Jakab: Ezen a napon a sz őlő  abbahagyja a növekedést — mondják 
a szőlőtermelők. Általában zivatart hoz Jakab. 'Ha derűs, akkor bő  gyümölcs- 
ternés várható. Egyébként Jakab 'jelzi a karácsonyi' és a téli id őjárást. A 
délelőtti időből a karáćsonyira, a délutániból a karácsony utáni id ő járásra 
lehet következtetni. Ha sok a gomolyfelh ő  az égen, akkor sok és nagy hóra 
lehet számítani a télen. Ezen' 'a napon sem kenyeret sütni, sem mosni nem 
szabad. 

Anna: Megszakad a kender töve. Anna-nap jelzi a téli id őjárást. 

30. Abdon: Patkányűző  nap. Ha ezen a napon megkopogtatják a gyü- 
mölcsfát, elpusztul. 

Nézzük ezek után, mit mond júliusról a csízió. 
„Szent Jakab havában. meg óltalmazd magadat borsos ételekt ől és egyéb 

hevitő  állatoktól, és édes kedvü lictáriumt gl (lekvár), eret ne vágass, ne élj 
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purgátzióval, feleséggel ne hálj, föröd ő  árt, sokat ne aludj, italodban tarts  
sályát mind virágostól, ürmöt és ezer levelü füvet.  

Sarlós Boldogasszony napján ha es ő  lészen, mint egy Medárdus, negyven  
napig essőt jegyez.  

Jaj te Caniculas heves idő, sok telhetetlen fösvényeket, utálatos álno-
kokat, hizelkedőket, magának takarókat, gonosz gondolokat, tsalárdokat,  

álnokokat, vér-ontókat, tókélletleneket, nyughatatlanokat, kedvetleneket,  

vak-merőket, és hívságra esztekl ő  természetüeket, a világ ra nagy heában  

szülsz."  

Augusztus — •Kisassžony hava — Nagyboldogasszony hava  

E hónapban perzsel a nap, ég a nyár, még tart a kánikula. Boldog a  

milliónyi diák, örül a vakációnak. Vitaniinokban gazdag gyümölcsfélék és  

zöldségfélék kínálják magukat a színpompás és áruban gazdag piacokon.  

Nem is vesszük észre, de már rövidülnek a nappalok, a szép csillagos  

éjszakák viszont meghosszabbodnak. A hulló csillagok látttán ki-ki a saját  

csillagát keresi.  
Az emberi szervezet is észrevétlenül felkészül az eljövend ő  őszies idő-

járásra. Vitaminokat raktároz el, hogy majdan legyen mib ől és minek a  
segítségével ellenállni a betegségeknek.  

Az augúsztusi jeles napok Vasas Szent Péterrel kezd ődnek.  
1. Vasas Szent Péter: Eme nap időjárásával ellentétes id őjárás várható  

majd a télen. Most vetik a tarlórépát. Nem szabad a sz őlőben járni, mert  
lehullanak a szemek a fürtr ő l.  

4. Domónkos: Más lesz a téli időjárás, mint a Domonkos napi.  
6. Urunk szine változása: Most kezd tarkulni a sző lő .  
10. L őrinc: Ez már az ősz kezdete. Ha esik, b ő 'sző lő- és gyümölcsterrn,és  

lesz. Az időjárás megmutatja, milyen lesz az ősz. Szép idő  hosszú őszt jelez.  
Ha vasas Szent Péter és L őrinc között nagy a meleg, tartós hideg tél lesz.  

15. Nagyboldogasszony: Ha eddig nem hányja ki a kukorica a haját,  

akkor nem lesz termés. Most veszik ki a 6 napig 'áztatott kendert. A két  

asszony közében kell szedni a gyógyfüveket, gy űjteni az ültetni való tojásokat,  
szellőztetni a harcbárt, -a téli holmit.  ~ 

18. Ilona: Nem szabad kotlót intetni, kenyeret sütni, mert elpusztulnak  

a csirkék.  
20. István: 40 napig olyan idő  lesz, mint István napján. A jó idő  jó  

termést, a rossz gyenge termést jelent.  

24. Bertalan: Ősz kezdő  nap. ‘A vajköpülés napja. A friss vajjal űzik  
el a férgeket a búzából és lencséb ől. Az elpusztulni akaró kígyó nem bújik  
a földbe, hane-m a , kerékvágásba megy, hogy eltapossák. A halak már nem  

nőnek tovább, hízni kezdenek. A gólyák vándorlásra készül ődnek.  
A csízió egészségügyi tanácsai augusztusra: „Kisasszony havában igen 

mértékletesen élj, ha akarod magadat betegségt ől mególtálmazni. Ne egyél 
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káposztát, sem olly dolgokat, a mellyek szaporitják a Melancholiát. Sáros 
tó halak ćól és tsiktól ójjad magadat.. Ne igyál se Méh-sert, se szalat-sert: 
mi-füvet, és más füveket tarts borodban: alkalmas borsos, ételekkel élhetsz, 
eret ne vágass, reggeli ki-hányás igen hasznos. 

Nagy- Bóldogasszony napján ha fénlik a Nap, azt itélték a szegény 
szőlő-kapások, hogy az esztend őben sok jó bort ihatnak. 

Minden vetemények öröme Kis-asszony, tiszta életüeket, de magtala-
nokat, hivekét, jó erköltsü életüeket, kedveseket, de hirtelen vak-mer ő  bátor 
szivüeket és mindenben kegyes erköltsüeket, okossokat, és kalmárságra 
szerentséseket teremtesz, de a fiad minden örökségét elhagyja és idegen 
földre mégyen vándorlani." 

Szeptember — Boros Szent Mihály -- Kisasszony hava 

Szeptember a tanévkezdés hónapja. Vége a szabadságnak, kezd ődik a 
munka. A nyári rekkenő  melegben kihalt városok újra benépesednek. Nagy 
a sürgés-forgás az üzletek, az iskolák táján. 

A gazdaságban elkövetkezett a betakarítás ideje. A gabona már régen 
a magtárakban szárad, illetve a malomban őrölik az új lisztet, hogy új ke-
nyeret lehessen belőle 'sütni. A gyümölcsfák roskadoznak a termés alatt. 
A gyenge ágak recsegnek-ropognak az egyre súlyosódó, egyre édesed ő  
teher alatt. A méhecskék nagy izgalomban röpdösnek ide-oda, nem gy őzik 
szürcsölni a meghasadt gyümölcs édes nedvét. A gazdálkodó ember mosta-
nában nemcsak az eget kémleli, hanem a gyümölcsfákat is. Félve nézi a 
sok keménymagú gyümölcsöt, mert a sok-sok éves tapasztalat szerint, ha 
sok a keménymagú gyümölcs, hosszú és kemény tél várható. Az is aggasztja, 
ha a gyümölcsfákon sok levél marad októberre, mert a jövö esztend őre-sok 
hernyó lesz a fákon. A dinnyeteimel ők is igyekeznek túladni a termésen, 
mert Lőrinc nap után nem nagyon kelend ő  az áru, azt tartják ugyanis, hogy 
„Lőrinc belepisil a dinnyébe", lucskos, ízetlen lesz. De ez csak a nyári 
fajtákra érvényes. Az ősziek most a legízesebbek. A sz őlő  is érik már. „Boros 
Szent Mihály havában jó mustokat hordóba töltesz". 

A népi hiedelem szerint „szeptember szép ember, október csúf ember, 
november rossz ember". Szent Mihály kicsapja a derest. Fehér lovon jön 
Szent Mihály. De lássuk az egyes jeles napokhoz f űződő  hiedelmeket. 

1. Egyed: 40 napig ilyen lesz az idő , mint ezen a napon. Ha esik,,gyenge 
télre lehet számítani, de b ő  lesz 'a kukoricatermés. Ezen á napon befogják 
a . disznót hízlalni. ., 

S. • L őrinc: „Lőrinc belepisált a dinnyébe" — mondják Vojlovicán, 
már nem ehet ő . Lőrinc után nincs többet fürdés. a szabadban. Ha nagyon 
esik az eső, sok bór terem. A kígyó már elbújik a földbe telelni — tartják 
a Muravidéken. 

8. Kisasszony napja: Eddig gyűjtötték a tojást, mert a két asszony 
közötti tojásból kelt csirkék egészségesek, s ez a tojás sokáig, egész télen 
eláll. A fecskék már gyülekeznek, de még ezen a napon nem indúlnak el, 
mert ez a nap dologtiltó nap. Az emberek, 'asszonyok sem dolgozhatnak 
semmit. Megkezdődik ezután a dióverés, az őszi gabona vetése. Amilyen 
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idő  van ezen a napon, annak az ellentéte várható az ősz folyamán. Ha esik 
az eső , nem lesz jó vet őidő . A búzát ki kell szellőztetni, hogy meg ne doho-
sodjon, ' 

14. Szentkereszt felmagasztalása: Katolikus vidéken ilyenkor régen 
nem vetettek.  

Lambert: E nap időjárása megmutatja a tavaszét. 
Péter: 40 napig ilyen lesz áz időjárás, mint e napon. 

21. Máté: Máté napjának hetét „pelva hét"-nek tartják. Nem szabad 
vetni, mert polyvás lesz a búza, egyáltalában a gabona. 

29. Szent Mihály — Boros vagy Borsz űrő  Szent Mihály: „Szent Mihály 
öltöztet, Szent György vetk őztet" (hűvösödik az idő !). Aki Szent Mihály 
napja után gatyába öltözik, attól nem kell tanácsot kérni! Szent Mihály nap 
után egy itce víz, két itce sár. Szent Mihály után harapófogóval sem lehetne 
kihúzni a füvet. Megszakadt a fű  gyökere. Ezen a napon a hal a víz fenekére 
húzódik — állítják Palicson. A méhek már nem járnak ki. Kihajtják a mák-
kosba a disznókat. Borszűrő  Szent Mihályra megforrt az újbor. Vetni kell, 
mert jó termés lesz az e napon vetett gabonából. Amilyen az id őjárás ezen 
a napon, olyan lesz a tél. Minden természetbeni adósságot, fizetséget ki-
egyenlítenek ezen a napon. Szent Mihálytól Szent Györgyig tart a pálinka-
főzés Szlavóniában. Ahányszor van el őtte dér, annyiszor lesz májusban is. 

A huszonöt esztend őre szegődött házi és mezei szolga Vácott 1797-ben 
megjelent tanácsadója . szerint:* 

„Ha Egyed napján jó idő  léven, az ősz is jó leszen és a bor is. Ha Sz. 
Máté napján tiszta id ő  vagyon, a bornak esztend őre nagy bősége vagyon. 
Szent Mihály náp , tájban a halak a • víz fenekére mennek és elbújnak. 

A szélre is igen rávigyáznak a parasztok, Sz. Mihály napján reggel hat 
órátul fogva estve hat óráig tulajdonítván rendszerent Minden órát minden 
hónapnak, és valaminem ű  szél fúj azon , órában — olyan szél fúj az tulaj-
donított holnapban is, ,  ugymint reggel hat órától fogva hétig tulajdonittatik 
Januáriusnak, hét órától fogva nyoltzig Februáriusnak stb. 

Az hóharmat (dér) fel ől így ítél a föld népe: hogy valahány napon 
Szent Mihály nap el őtt esik a hóharmat, annyi napon esik Sz. György náp 
után is . és hideg leszen: ha hamar Bertalan nap után, kés őbben vetnek. 

Sz. Mihály nap előtt vagy utánna vagy éppen azon a napon a jövend ő  
télről illyen jövendőlést tesznek: a tölgyfán term ő  gubatsot meghasítják 
és ha pókot találnak benne, szerencsétlen esztend őnek itélik, ha legyet 
találnak, középszerű  esztendőt reménylenek, férgetskét, jó esztend őt várnak 
ha semmit, egészségtelen esztend őtől félnek. Ismét. Ha a gubats Mihály 
nap tájban, és azutánn hamar megérik és böven terem, idején való telet és 
karátsom el őtt sok havat jelent. Ha,belől szép nyers és friss, jó gyümöltstsel 
bővelkedő  Nyár leszen; ha bel ől rothadt és nedves, hasonlóképen nedves 
és szcmoru nyártul tartanak. Ha pedig bel ől száraz és fonnyadt, a Nyár is 
meleg és száraz, az ő  jövendőlések szerént". 

Mit tanácsol a csízió? — „Szent Mihály havában éhomra igyál ketske 
avagy juh tejet, mindeneket szabadon ehetel, igyál borsos és szekfüves bort, 
italodban álljon sálya és sarlófű  apró bojtorjánnal egyetemben, nem árt 
ha borsos tyúkhust eszel, eret is vágathatsz, purgatzióval is élhetsz. 
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Boros Szent Míhály háva, mikor jó Mustokat hordoba töltész, szép 
személyeket, jó erköltsúket, igazakat és igazságszeretöket, nyájas beszédüeket, 
rögzett életüeket és minden embernek kegyes kellemeteseket de széles t 
természetüelket e világra nemzösz." 

Október — Mind-Szent hava 

Elérkezett a hideggel ijeszt ő  Mind-Szent hava. A. nap 1-én 5 óra 43 
perckor kél, 17 óra 24 perckor nyugszik. 31-én viszont már csak 6 óra 26 
perckor kél, de siet lenyugodni, már 16 óra 29 perckor „lécsúszott a zsíros 
padon" mint Szlavóniában emlegetik.. 

. 	Végérvényesen oda a' nyár. A vénasszonyok nyara is hamár elröppen. 
Menthetetlenül átveszi uralmát az ősz. Ebben az általában csapadékban 
gazdag hónapban még hóra is lehet számítani. Az els ő  hó is leeshet a csúf 
emberként emlegetett október második felében. Az őszi esők nemcsak kelle-
metlenek, hanem ,vizet is árasztanak" — tartják Báranyában. Ember, állat 
ázik-fázik, nem szeretem napok ezek, pedig még mindig tart a betakarítás 
a kiskertekben; a nagygazdaságokban. Még szüretelik a nehezen ér ő  szőlőt, 
a téli almát, körtét. A cukorgyárák is várják a répát, törni kellene a kukoricát 
is. A talaj is előkészítésre, magra váz. Minél hamarabb el' kell vetni, hogy 
'ne kelljen majd az esőben dagasztani a sarat. A pirós paprikafűzérek már 
felkerültek a házak falaira, mint valami korall ékszerek fehér alapon.. A 
magukat kellet ő  fehér .káposztahalmok is várják a vásárlókat Futak házai 
előtt, az útfélen. , . . 

Októberhez sok meteorológiai megfigyelés füz ődik. 
Ha száll az ökörnyál, hosszú ősz lesz. Amilyen az időjárás októberben, 

olyan várható márciusban. Ha fúj a hideg szél, enyhe lesz január. Ha októ-
berben még zivatarok vannak, hideg, szeles tél várható. Ha meleg a hónáp, 
hideg lesz február. Ha könnyen lehullik a levél a fákról, enyhe tél várható. 
Ha nehézen válik el a levél a fától, kemény lesz a tél. Sok hernyó pusztítja 
a fákat jövőre, ha bőven marad levél a. gyümölcsfákon. Ha másodszor vi-
rágoznak a fák, hosszú őszre van kilátás. Ha sok a keménymagú gyümölcs, 
a tél hosszú és kemény lesz. 

Nézzük ezek után, mit tartanak az egyes jeles napokról. 
Hedvig: Ezen a napon behajtják a márhákat a Muravidéken, mert 

jönnek az őszi esők. 
Leodegár: Megkezdődik .a levelek hullása, itt - az ősz. 

9. Dénes: Szabadkán az e napi id őjárásból következtetnek a téli id ő-
járásra: 

,10. Ferenc: A Ferenc körüli, hét a legjobb vet őhét, nem lesz szurkos 
a gabona — tartják Szlavóniában. 

Teréz: Baranyában elkezd ődik a szüret. E napon nem szabad mosni, 
kenyeret ütni. 	 • 

Gál: Kispiacon azt mondják, ilyen lesz a nyár, mint ez a 'nap. 
18. Lukács: Lukács az utolsó magvétő . (Legdva) 
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Vendel: Vendel viszi az állatokat 	mondják a Muravidéken. Az 
állatokat nem fogják be ezen a napon, hadd ünnepeljenek ők is. 

Orsolya: Ilyen lesz a tél, mint az. e napi id őjárás. 
26. Dömötör : Dömötör juhászt táncoltat. (Zenta környéke). Ha fúj a 

szél, nagy tél lesz.  
28. Simon — ,dudás: „Eljön a Simon, Judás, dideregve fázik a gulyás." 

(Csúza). „Eljön a Simon, Judás, dideregve fázik a gatyás." (Baranya). „Meg-
érkezett Simon, Judás, jaj, teneked, inges, gatyás!" (Vojlovica). • 

Ez az első  télkezdő  nap. Időjárásából ki lehet számítani a téli id őjárást. 
Szabadka környékén e napon be szokták hajtani a jószágot. 

31. Farkas: Ekkor kell ültetni a fákat. 
Mit mondanak a, régi naptárak októberr ől? 
„Szent Gál nap tájban szokták - a falakat a tóból kihalászni. Szent Gál 

nap táján megérik. a makk, és ha a tölgyfák sok makkot hoznak, nehéz és 
hosszú tél következik. 

Az első  Hó felől, a Szántó-vető  Gazdák azt mondgyák: hogy minekutánna 
az első  hó esik, olvassa meg az ember, hány nap vagyon a következend ő  
új hóldig, annyiszor fog a hó esni azon teletszakán. Némellyek pedig meg-
fordittyák, és azt tarttyák: hogy valamennyi nap vagyon az els ő  hó között, 
és az el-múlt újság között, annyiszor esik azon teletszakán az hó. A ki akarja, 
próbálja meg mind a kett őt." 

A csízió szel int : „Mind-Szent havában szabadon ehetel mindeneket, 
kiváltképen sülteket, jó bort igyál, és tiszta mustot, ha kaphatod, borodba 
kit iszol, tarts sállyát, disznó hust is ehetel; borsos étek sem árt, igyál Ketske 
és Juh tejet, élhetsz purgátzióval és ér-vágással. 

Mikor a Füles ig'n kövér a télnek elején, bizonnyal tudjad, hogy még 
nagy Tél vagyon hátra, és nagy hó, hogyha a fákról a levelek nehezen hulnak, 
hideg telet éreznek, ki után sok hernyó lészen, melly meg-eszi a termést, 
de Bőjt első  és Bőjt más hóban a fészkeket meg-égesd és el-rontsad, mert 
ha tsak le-rázod, és el-nem veszted, mihellyen a meleg, éri, ottan ismétlen 
lábra kél, és kevés gyümöltsöt kapsz tölé. 

Hedeggel ijeszt ő  Mind-Szent hava, de mint borzasztod és búsítod 
szivünket, mert oktalan gonosz gondoló embereket, észveszt őket, fondor-
lókat, háboruságokat, hásártos és vakmer ő  szivüeket, gonoszra igyekez őket, 
bosszú állókat; morgókat, hamissakat, tsalárdokat, mind háboruságnak és 
álnokságnak tökélletlen elgondolóit e világra szülöd". 

November hónap — Szent András hava - 

Á nyilas csillagkép uralkodik ebben a szeles, párás, ködös, hideg nappa-
lokban bővelkedő  hónapban. Nem hiába mondja róla a nép Jugoszlávia-szerte: 
„November. rossz ember", vagy azt: „Ha elmúlik mindenszentek, mindig 
szélnek mennek k,.ntek". A vörösmartiak még azt is hozzáteszik, utalva 
a havazás, a hó megjelenésének lehet őségére: „November, december, lábon 
áll a hóember". Meg is van az alapja a mondásnak, mert'Márron rendszerint 
„fehér lovon ülve" érkezik. 
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Az őszutó sokszor kellemetlen napjai az asztmás betegeknek kellerr'tetlen 
megpróbáltatást jelentenek. 

A napfény, a derüs vidám nappalok lassanként különleges adománynak 
számítanak. Igyekszik is kihasználni őket mindenki. A kismamák vidáman 
sétáltatják gyermeküket a lágyan simogató napsütésben. Az,öregek, az id ősek 
kiülnek a padra a ház elé vagy a parkokba, hogy melengessék betegtagjaikat. 
A földművesek sietnek elvégezni az ősziek alá a talajel őkészítést, befejezni 
a trágyázást, a talajforgatást és földbe szórni a magot. A sz őlő- és gyümölcs-
termeszt ők elültetik, pótolják a hiányzó sz ő lőtöveket, a gyi-mölcsfákat. A 
kiskertekben is most ülteti a gondoš háziasszony a tavasszal már illatos 
virágokkal kedveskedő  rózsatöveket, befejezi a tulipán-, nárcisz-, jácint-
hagymák földbe juttatását. A zöldséges kertekben még sietve eldugdossák 
a hagymát, ha eddig még nem tették meg, kipalántálják a téli salátát. Nem-
sokára a színpompás, lassan hullongó levelek betakarják őket, védelmül 
a téli fagyok ellen. 

Fent a légben különleges madárhangokra figyelhet fel az embez. A 
sietősen melegebb tájak felé vonuló madárseregek zaja tölti be az alkonyatot. 
Az ékalakban vonuló vadludak/ magas hangja különös hangulatot kölcsönöz 
az őzutói alkonyatnak, estének.. 

Nézzük meg most már az egyes jeles napokhoz fűződő  hiedelmeket. 
Mindenszentek napja: E nap időjárásából lehet következtetni a téli 

idő járásra. Ha a bükkfa ágából levágnak egyet, s az ág belül'száraz, akkor 
meleg telet várhatunk, ha nedves, akkor hideget. 	' 

Nem szabad semmit sem dolgozni e napon. Ha az asszonyok mosnak, 
a halottakat víz lepi el. 

Halottak napja: Semmi földmunkát nem szabad végezni. 
9 Tivadar: Ha a hó nedves földre esik, 30 napig elvész a vetés, gyakran 

drágaság következik utána. Ha es ő  esik és mindjárt fagy követi, akkor ez árt 
a gabonának, de ha előbb megfagy és utána esik rá a hó, akkor jót tesz a 
vetésnek. Amilyen id ő  lesz Mártonig, sőt a. hónáp végéig, olyan idő  lesz 
márciusban. 

II. Márton: Ha szép az idő, Szent Márton nyarát emlegetik, de hideg 
telet jósolnak Baranyában. Ha ködös Márton, akkor enyhe tél várható. Ha 
esik, utána a fagy elviszi a termést. Ha havazik, er ős tél lesz. „Eljött Márton 
szürke lovon" — mondják. „Ha Márton napján a lúd jégre áll, karácsonkor 
sárba jár" — állítják Ludason. „A bornak Szent Márton a bírája" — tartják 
Baranyában. 

Márton napján Márton lúdját kell vágni, hogy ne éhezzenek egész évben. 
Az időjárásra is lehet következtetni a lúd húsának színéb ől, csontjából. Ha 
a mellcsont fehér, akkor a tél havas és enyhe lesz, de ha vörös, vörösesbarna, 
akkor hideg tél várható. 40 napig ol- an lesz az id ő , mint Mártonkor volt. 
Bánátban viszont úgy vélik, hogy Mártonnal ellentétes id ő  lesz a télen. 

19. Erzsébet: Ha megrázza Erzsébet a pendelyét, leesik az els ő  hó. 
Ha esik, lágy tél lesz. Amilyen Erzsébet, olyan lesz december. 

21. Boldogasszony bemutatása: Nem szabad szántani e napon. 
25. Katalin: „Ha Katalin kopog, karácsony locsog." A mulatságokat 

Katalin tiltja, András zárja. Katalinkor nem szabad kenyeret sütni. Katalin 
megmutatja a januári id ő járást. 
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30. András: „András napi hó vetésnek nem jó." Ha hideg van, jó termés 
Lesz. Ha locspocs, karácsonykor fagyni fog. Ha szeles, zimankós,' akkor hosszú 
-tél jön. Andráskor indulnak portyára a farkasok. (Székelykeve). 

Andráskor már lehet disznót ölni. Most kell fákat ültetni, kotló alá 
tenni a tojást, a disznók párósítását végezni. (Bánát). 

A hážiférgeket• most még ki lehet irtani. (Szerércség). 
András utáni szerda — Kukaszerda: Csak otthon lehet muzsikálni. 

(Szlavónia) 
A csízió 'szerint ebben a hónapban a vincellérek vigyáznak a sz őlő-

venyigére, ha jól megérett, szép vörös és kövér, jó bort jövend őlnek a kö-
vetkező  esztendőre. 

A régiek Szent András estéjén —szintén a csízió szerint egy üveget 
csordultig töltöttek vízzel, éjszaka  az asztalon hagyták, és ha magától ki-
folyt belőle némi víz, az nedves esztend őt jelentett, ha semmi sem folyt 

- ki, szárazat. 

Egészségügyi tanácsok novemberre: 
„Szént András .havában tyúkrnonyat (tojást) és mézet egyél, nem árt 

a tehénhus és a gyümölcs, a föröd ő  nem hasznos, békét hagyj Vénusnak, 
semmi állatnak a fejét meg ne egyed, keveset igyál, italodban álljon sálya, 
és izsóp, főzz italt fahéjjal, gyömbérrel és ezerlevelü füvel, purgátzióval is 
élhetsz". • 

„Örvendezhet bóldog Szent András, mert drága betsületes nemes böltse-
ket, okossokat, takarékos életüeket, és jó elméjüket szül e világra, minden 
dolgaiban jámbor tökélletes, hü és igaz, igazságszeret ő, barátságos, jó sze-
rentsés, ha ötet valami mesterségre fogod, bizonyára rövid nap jó gyümöitsét 
látod" --- írja . a csízió. 

December — Bák hava 

Mivel ebben a hónapban a Bak csillagkép uralkodik, decembert Bak 
havának is nevezik. A nap 1-én reggel 7 órakor kél, de 15-én már csak 7 óra 
14 perckor. A napnyugta 1-én 16 órakor, 15-én 15 óra 30 perckor következik 
be. A nappali világosság ideje mindössze 9 órára korlátozódik. Hamar beáll 
az este. A közmondásosan rövid nappalok és hosszú esték (Hosszú, mint 
a téli nap karácsony • fele!) ,unalmát elüzend ő , ilyenkor nyílik alkalom a 
társas életre, a régi szokások felelevenítésére, gyakorlására. Ilyénkor van a 
fonóbajárás, .a tollfosztás, a disznóvágás ideje. Az egész évi megfeszített 
munka után az ember kissé saját magára, a maga szórakozására is gondolhat. 

December egyébként a téli napforduló ideje, 21-t ő1 kezdve lassan, 
szinte észrevétlenül hosszabbodnak a nappalok. ez azonban nemsokát jelent 
a falusi ember munkabeosztásában. Az er őgyüjtés, a kikapcsolódás, a jeles 
napok megtartása, a drámai jelleg ű  szokások gyakorlása hozza a változást 
az egymás után következ ő  napok . eseménytelenségébe. 

Ami az időjárást illeti, a népi tapasztalat azt állítja, ha hideg a december, 
korai a tavaszodás. Azaz ha decemberre megjönnek a kemény fagyok, nem 
kell aggódni, mert hamar beköszönt a tavasz. Decemberben már foga szokott 
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lenni a télnek; „nem is tél, ha nincsen szél". Ilyenkor még a kócos kutya 
is felveszi a téli bundáját — állítják Verbászon. • 

A jeles napokkal kapcsolatos szokások á következ ők: - 

1. Longinus: Most kell befogni a karácsonyi pulykát hizlalni. Ha fúj 
a szél, -40 napig szeles lesz az idő . 

4. Borbála: Nem szabad fonni, mert megsántul •a marha. Baranyába 
hem szabad bort fejteni. 

6. Miklós: Ennek a napnak az időjárása megmutatja a karácsonyét. 
Miklós általában megrázza a szakállát. Ha fúj a szél, elpusztulnak az egerek. 
Ha ezen a napon születnek kismalacok, a kóca még felneveli őket. 

8. Mária: Ha sáros ez a nap, karácsonyra  jég lesz. ' Ha hosszú a jégcsap, 
hősszú lesz a kender. Ettől a' naptól kezdve már nem ajánlatos szántani. 

Luca előtti nap: Ha leverik a tyúkokat az ül őjükről, korán elkotlanak. 

Luca: A karácsonyig hátralev ő  12 nap időjárása megmutatja a kö-
vetkező  év 12 hónapjának az időjárását. Luca-kalendáriumot készítenek: 
12 dióhéjba vagy hagyma 12 héjába sót tesznek, megjelölik az egyes darabokat, 
melyik hónapot jelképezik. Ha a só megnedvesedik, az a hónap nedves, 
esős lesz. 

Ekkor készítik kistányérban 2 Luca-búzát.' Ha s űrű  . lesz, jó termésre 
lehet számítani. (Ez egyúttal a vet őmag kipróbálása is!) A Luca-búza tojás-
és tejrontás ellen kiváló szer. 

Szlavóniában régen ilyenkor fonalat fontak s megkötözték vele a gyü-
mölcsfát, hogy jó termést hozzon. Most kell készíteni az állatoknak orvosságot 
a gyógyító füvekb ől. Meg kell piszkálni egy bottal a tyúkokat, hogy jobban 
tojjanak. Nem szabád varrni ezen napon, de más munkát sem végezhetnek 
a nők. Tilos sütni, mert tüzvész törhet ki. Tilos sütni, mert üszkös lesz a 
búza. Általában szeles ez ą  nap, mert ekkor fúj Luca szele. 

14. Nikázius: Patl ányűző  nap. 
21. Tamás — Disznóölő  Tamás: Aki ezen a napon disznót vág, annak 

minden évben disznót kell vágnia, mert különben elpusztul a jószág. Az 
ezen a napon vágott disznó hája nem avasodik meg. Baromfivész ellen mézet 
kell szenteltetni és azt adni a baromfinak, mert Tamás öl. 

Ádám, Éva: Ha szép az idő , dús termés lesz. A vacsora morzsáját 
eltették, állatokat, embereket gyógyítottak vele. Éjfélkor megszólalnak az 
állatok, elmondják egymásnak, milyen a gazdájuk. 

Karácsony estéje: „Fekete Karácsony, fehér husvét:" Ha az éjjel 
borús, tele lesz a csűr. Ha a reggel felhőtlen, száraz nyár várható. Ha felh ős, 
havas, akkor es ős lesz a nyár. Ha süt a nap, de a zúzmara megmarad ,az 
ágakon, a hambár tele lesz gabonával. A napsütés jó bortermést jósol Ba-
ranyában. Ha vasárnapra esik a karácsony, akkor jó tél, szeles nyár, se meleg, 
se hideg tavasz várható. B ő  termés és jó állatszaporulat esedékes. Ha 'hétfőre 
esik, akkor ködös tél, szeles' tavasz, 'jeges, : viharos nyár várható, döglenek 
az állatok. Ha keddre esik, akkor ,nagyon ho szú lesz a tél, nedves a tavasz, 
sok gyümölcs, szőlő , de sok ember is elpusztul. A -szerdai karácsony kemény, 
zúzmarás telet, szeles tavaszi, nedves nyarat, kellemes őszt jelez, sok gabóna 
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terem majd. A csütörtöki, pénteki ünnep kellemetlen telet, . forró nyarat,  
az állatok hulláját jelzi. A szombaton ünnepelt karácsony jó telet, szeles  
tavaszt, semmilyen nyarat és nagy drágaságot hoz. Ha megsüti a nap a  
gyümölcsfákat, jó termés várható. A karácsonyi abroszból vetik a tavaszit.  
Semmit sem szabad dolgozni, a gazdaasszony nem kelhet fel az asztaltól, . 
a vacsorától, mert nem  ülnek el a tyúkjai.  

Számosnapok: A karácsony estéjétől vízkeresztig terjed ő  időszak éppen  
úgy megjósolja az időt, mint a Luca naptól karácsonyig terjed ő  tizenketted.  
(Muravidék)  

István: Ha szép az idő , jó termés lesz.  . 
János: Patkányűző  nap. Bort szentelnek a sz őlősgazdák. Egy csipet  

szentelt bort tesznek minden hordóba, rogy el ne romoljon a bor. A mara-
dékot gyógyszerként használják. A . szentelt bor f űlfájásra, fogfájásra jó.  
Ha borús e nap, jó termést lehet várni.  

Aprószentek: Ha esik az eső , himlős lesz a . gyerek. Megsuprikálják  
a gyerekeket, feln őtteket, állatokat, hogy egészségesek maradjanak.  

Két karácsony köze: Nem szabad nyers fonalat látni, mert szemfájós  
lesz az illető .  

31. Szilveszter: Ha éjszaka esik az es ő , újévkor pedig süt a nap, rossz  
lesz a termés, de ha egyforma id őjárást hoz az éjszaka és a reggel, akkor  
jó lesz a termés.- A csillagok er ős ragyogása is jó termést jelez. Ha a vízbe  
állított gyümölcsfaág kihajt, b ő  lesz a gyümölcstermés.  

„Szilveszter végezte nekünk jól az id őt, várhatunk ezután boldog új  
esztendőt." .  

December is sokat megmond az elkövetkező  időjárásról. Ha a hónap  
eleje és,vége enyhe, csapadékos, akkor a tél március elejéig tart. Ha az egész  
hónap Hideg, akkor k orán beáll a i avasz, de ha az els ő  fele enyhe; akkor  
szigorú, hideg télre kell számítani.  

Az 1797-ben kiadott váci naptár is meger ősíti a népi tapasztalatokat. „Sz.  
Lutza Asszony napján meg szünnek az emberben az esztend ős, és hosszas  
betegségek.  

A halászok azt tartják, ha a csuka mája el ől hegyes, hátul. széles, nagy . 
hideget jelent.  

Ha Karátsori estén az étszaka tiszta, és tsendes id ő  vagyon, szél és eső , 
nélkül, reggel szépen fényeskedik a nap: abban az esztend őbenn sok bor  
lészen. Ha Karátson Napja hold nevelkedésére ésik, jó lészen, és annál jobb,  
mentül közelebb  az uj hóidhoz. Ha, pedig hold fogytára esik, igen kemény  
esztendő  lészen: és mentül közelebb a végéhez, annál keményebb (...)  
Ki bizonyosabb akar lenni, próbálya meg, mert a tapasztalásnál hints jobb  
kalauz."  - 

Ami az egészségügyi tanácsokat illeti, a csízió a következ őkkel szolgál: . 
„Kárátsony havában gyakorollyad a hust, egyél meleg és hevit ő  étkeket,  

nem 'árt ezokáért a bor érek és a jó bor, kiben áztattak tárkony-gyökeret,  
Gyömbér*, fa-héját, és sályát, a füves -  lićtárium is hasznos, de ne egyél  
káposztát; élhetsz mind ér-vágással, mind köpölyözéssel.  
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Hogy ha Karátsora napján Hold töltése esik, a régiek számtartások 
szerént, b ő  esztendő  lészen, mennél közelebb Hóld fogytára, annál jobb. 
Továbbá még azt is tartották, hogy örökségnek, am,elly fát levágnak Karátson 
havának két utolsó napján, a még nem rothad, a szú nem észi meg, és mennél 
tovább áll, annál erősebb és keményebb ugy annyira, hogy végre kőhöz 
hasonlíttatik. (...) igazság nevet ő  embereket kegyesseket és kedvesseket, 
jóságot. tselekedőket (...) hoz minekünk." ' 

(1981) 
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NÉPI GYÓGYÁSZAT KÓRÓGYON 

I. 

Mielőtt a Kórógyon szokásos gyógyítási modellekr ől, gyógymódokról, 
a gyógyításban felhasznált „gyógyszerekr ől" szólnánk; mondjunk néhány 
szót az aktív tényez őről is, az emberről. - 

A gyógyítás is, mint annyi más kommunikáció illetve kommunikációs 
tevékenység, természetszer űen embereket tételez fel: a beteget és - a gyógy-
kezelőt, illetve azt a személyt, aki a gyógykezelés mikéntjére ad tanácsot. 
Napjainkban személyeltolódást látunk a gyógykezelés mikéntjére tanácsot, 
rendeletet adó személyében. Most ugyanis a közösségt ől kirendelt, hívatásos, 
tanult személy végzi ezt a szerepet, azaz Kórógyon is a „duktór" az, akihez 
folyamodik mindenféle bajában a szenved ő  betegek legnagyobb része. De 
vannak még olyan betegek, akik hisznek az ősi gyógymódban, a természet-
feletti er ők segítségében, a természet ajándékainak gyógyerejében. A leg-
idősebb generáció tart ki 'legtovább a népi gyógyítási módok mellett. 

A II. világháború el őtt, sőt még utána is jódarabig „tudósasszonyok" 
végezték a gyógyítást Kórógyon is, illetve ha nem volt annyira súlyos a baj, 
betegség, akkor a család id ősebb tagjai—nőtagjai — végezték ezt a funkciót. 
A közösségtől elfogadott modellek szerint, a hagyományos tudásanyagnak 
megfelelően. Akkor, még a múlt er ősen és .  mélyen beléjük volt ivódva és 
jelen volt mindennapjainkban, minden tevékenységükben. Nem is csoda, 
hisz kultúrális ' környezetük, anyagi kultúrájuk, egész világképük akkor meg 
elég erős szálakkal kötődött • a régi hiedelmekhez a nem rég lecsapolt mo-
csárvilág közepén, a világtól távol. 

A gyógyítás is beletartozott és beletartozik még ma is az elmaradott 
környezetben a népi kultúra jelenségeinek nagy rendszerébe. Ezt is, mint a 
többit, megszabta a falu, távolabb a 4 szlavóniai magyar református szi-
getfalu (Kórógy, Szentlászló, Haraszti, Rétfalu) tradicionális viselkedésének 
szabályszerűsége. A közösségi, ,a területi csoporthoz, Szlavóniához tartozó, 
és a falu körül él ő  más etnikai csoporthoz tartozó,, más nyelv ű  népekkel való 
kapcsolat alapján kialakult közösségi kultúra-modell 'szerint jött létre és 
fungált a családi s ezen- belül az. egyéni viselkedési modell is. Közismert 
a tény, hogy „a környezet, a kommunikáció szintere nagy mértékben meg-
határozza a kommunikatív viselkedést, a lehetséges közlemények tartalmát". 
(Hoppál Mihály : Egy falu kommunikációs rendszere, Bp. 1970. 83.1.) 
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Az orvoslásban felhasznált füvek például a -  környezett ől, a civilizációs 
foktól, esetleg az etnikai hovátartozástól függ ően eltérőek lehetnek. Alföldön, 
síkságon más füvet, virágot, gyökeret vesznek igénybe, mint hegyvidéken. 
Mást használ a földműves, mást a pásztor. A környezet valósága szabja meg 
a gyógyítás eszközét, a "gyógyszert.  

Az ősi, természetfeletti és természeti er őkkel a hajdani primitív kultúrájú 
nők voltak közelebbi kapcsolatban. Bennük ugyanis er őteljesebb, részint 
a megismerhető, kézzelfogható, érzékelhet ő  valóság iránti érzék, részint 
pedig a képzelőerő, a fantázia, a titokzatos er ő  megnyilatkozásának, a látha-
tatlan valóság megnyilvánulási formája felismerésének képessége. Ezért az 
ősi gyógyítási módok is a n ők között hagyományozódtak, mert ők voltak az 
aktívak, " tevékenységük folyamán a közösségt ől örökölt tiltások, tanácsok 
birtokában ők közvetítettek a szenved ő  ember és a valóság, illetve a való-
ságon túlmutató természetfeletti elemek, er ők között. 

A tudósasszonyok egy nagy földrajzi területhez tartozva ismerték annak 
'a területnek majd egész tudásanyagát. De felhasználták, esetleg, saját családjuk 
tudásanyagát is, fia az valamiben különbözött a nágy egészét ől. Tudjuk, 
nem egy családban titokként öröklődött egy-egy fűnek, fának, virágnak, 
ráolvasásnak gyógyítóerejébe, illetve gyógyszerként való felhasználhatósá-
gába vetett hit. 

Tudott dolog az is, hogy a család -- régen a nagycsalád, újabban, a 
századforduló óta, a kiscsalád --, vagyis a vérségi kapcsolatban él ők csoportja 
a társadalmi örökség továbbadója. A család az, ahol közvetlen, személyes 
kapcsolatban élnek az emberek, „szemt ől-szembe viszonylatok közt." (Hoppál 
Mihály, L m. 15.). 

A kiscsalád legfeljebb a nagyszülőkkel él együtt. A nagymama — a 
nagycsaládi hagyományok szerint — az a személy, aki a család n őtagjait 
irányítja, ellátja tanácsokkal, ő  a hagyományok őrzője és átadója. Ő  tanítja, 
neveli a család közvetlen egymás utáni (anya — lány) és a nem egymás utáni 
nemzedékét (nagymama — unoka) a hagyományok, a falusi, paraszti tudás-
anyag ismeretére és betartására. O követeli meg, vagy ha nem is követeli 
meg, de ajánlja, tanácsolja a régi szabályok, a régi öregekt ől tanult regulák 
betartását, többek között a gyógyításban és a megel őzésben is. Ő  a terhes —, 
illetve a gyermekágyas asszony viselkedésének, az ártó és segít ő  erők, szerek, 
cselekmények tudója, Mint öreg és tapasztalt személynek a, szava a legtöbb 
esetben meghallgatásra talál. • 

Ha a nemzedékek közötti kapcsolatok meglazulása miatt és a régi falusi, 
paraszti életförma megváltozása miatt a fiatalok már nem is hisznek az ő  
tudásának hasznosságában, a békesség kedvéért megengedik, elt űrik, . hogy 
ártalmatlan praktikáit elvégezze rajtuk, vagy elvégeztesse velük magukkal. 

Az egyén azonban nemcsak a családban szerezhette meg tudását; 
tudást szerezhetett a társadalom más csoportjaihoz köt ődve, pl. a rokonság 
más tagjaitól is, akik a kötelez ő  beteglátogatás idején sok mindenr ől tudó- 
síthatták az egyént. A szomszédok is gyarapították az egyén tudását, s őt 
a barátok, ismer ősök és a közösség többi tagja is; voltaképpen mindazok, 
akikkel a disznótor, a lakodalom, a búcsú, a temetés, a templomi istentisztelet 
utáni beszélgetés, esetleg a vasárnapi délutáni terefere él ő  kapcsolatba hozta. 

A kapott tudás alkalmazását, vagyis a cselekmények elvégzését, 'a füvek, 
virágok gyógyításra való helyes felhasználását a közösség ellén őrzi, hisz 
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a magánélet a közösség nagy nyilvánossága el őtt folyik. A vérségi és nem 
vérségi csoportok ellen őrzik, ÉgyElemmel kísérik a. szokások megtartását, 
megfelelő  módon történő  végrehajtását. Mikor szükségesnek érzik, ered-
ménytelenség vagy más művi hiba esetén, be is avatkoznak jótanáccsal 
vagy korholással, helytelenítésük hangos kifejezésével. Ilyenkor az egyén 
nem tehet mást kijavítja az elrontottat, a. szabály, a tanács pontos betartá-
sával igyekszik a helyzeten javítani. 

A gyógyítás is, mint mirden kommunikáció, megfelel ő  kódok segít-
ségével történik. Nemcsak nyelvi kódokkal, hanem olyanokkal is, melyek 
norma értékűek, mindenki számára !érthet ők. A gyógyításban a babonás ..gyó-
gyító cselekedetek során a gesztust, a szimbolikus mozdulatot is felhasználják, 
pl: református létükre keresztet vetnek a vízvetés idején, de ilyen gesztus 
a köpködés, mosdatás, törölgetés is a rontás esetén. 

Az írott szövegek közül a kalendárium is tudásgyarapító lehet. Kü-
lönösen a régi kalendáriumokban volt sok tanács különféle füvek gyógyírként 
való alkalmazására.: . 

Kik gyógyítanak? 

Öregasszonyok, mondhatnánk egyetlen szóval. Szinte minden öreg- 
asszony ért a betegápoláshoz, fűvel-fával gyógyításhoz; A varázscselek-
mények végrehajtásához azonban csak „tudósasszonyok "-rak van megfelelő  
'tudásuk. Ez a tudásmennyiség jóval kevesebb a reformátufokrál, mint• a 
katolikusoknál. 

A „tudósasszonyok`!" már küls ő  mE.gjélenésükben is elárulják; hogy 
nem közönséges, öreg „nanó"-k, hanem külön képességgel megáldott sze-
mélyek, akik értenek a babonákhoz.' ' •• 

Adatszolgáltatóim szerint a „tudósasszonyok" 'f őként töpörödött, .apró, 
kis termetű  örega-szonyok. Hajlott hátuk, esetleg más testi hibájuk .is el-
különíti . őket a. közönséges emberekt ől. Van olyan, akinek . szemölcs • vagy 
más jegy ékteleníti arcát. Tekintetük éles, „olvasni tudnak" az emberek 
gondolataiban. • 

Ruházatuk nem különbözik a többi. öregasszony viseletét ől, legfeljebb 
fakó és színtelen, fejkendőjük alól grízes, őszes :hajtincs türemkedik el ő . 
Legtöbbjük görbe botra támaszkodva jár: Megjelenésük tiszteletet parancsol. 
Tudja is mindenki, hogyan kell. tőlük segítséget kérni: kell ő  tisztelettel és 
alázatossággal, megbecsüléssel. 

Segítségükért az igazi „tudósasszonyok" nem fogadnak el semmit. 
Vannak olyan női személyek is, akik a gyógyításnak egy speciális fajtáját 

.űzik, pl. a köpölyözést, érvágást, érmetszést. vagy „kenyés"-t. A köpölyöz ők, 
érmetszők, kenyőasszonyok már •szinte ' hívatásszer űen gyümölcsöztetik 
tudásukat. Ők varázscselekmények nélkül végzik munkájukat. Tudományukat 
vagy a családban, lesték 'el, vagy más, a családon kívül álló ilyen hívatású 
asszonytól. 

A baborcákkal, varázscselekményekkel összeforrt' tapasztalati gyógy 
módok alkalmazásának — mint m,ár említettük -- , hagyománya van Szla- 
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vóniában is, noha ez a hagyomány szegényesebb, mint katolikus helyeken. 
Ugyanis a református egyházi hatóság és a világi is tiltotta ezeket a csele-
kedeteket, büntette is szigorúan. A XVIII.—XIX. századi református egyházi 
anyakönyvek ' tanúsága szerint a babonaságot korbácsütéssel „sulytották". 
Álljon itt tanúbizonyságként a következ ő  anyakönyvi bejegyzés : 

A babonáskodás elleni harc már az 1595-ös meggyesi zsinaton megkez-
dődött : „Akik varázslókhoz és jósokhoz fordulnak, hogy valamilyen betegségre 
éppen tőlük kérjenek bárminemü orvosságot és enyhülést, azokat meg kell 
fosztani az utvacsora élvezetét ől." 

Hogy ez a tiltás nem sokat ért, jól tudjuk; az egyházi tilalom ellenére 
Még a XIX. században is megkövetelték a bábaasszonytól a babonaságban 
való jártasságon. Választásakor a babonasághoz értés dönt őbb szerepet játszott, 
minta a gyakorlat vagy hozzáértés — mondja Döme Izrael, a szlavóniai 
népszokások forrásértékű  ismerője. 

A hagyomány Kórógyon is továbbélt titokban. Még napjainkban, a 
XXI. század küszöbén, a civilizáció magas fokán, a falu és lakosai életkö-
rülményeinek alapos megváltozása után is akadnak az id ősebb generációból 
olyanok, akik hisznek a természetfeletti er ők segítségében s környezetük 
fiatalabb tagjait is rábeszélik az effajta gyógyításhoz való folyamodásra. Az 
ifjabb generáció szerint az ilyesmi se nem árt, se nem használ, s az orvos 
előírta gyógykezelés mellett szófogadásból ezt is elviselik, de hitük nem . 

csak megingott, hanem el is veszett már. Formává silányult a tett. Értelmetlen 
és haszontalan formává. 

Vizsgáljuk meg ezek után külön-külön az állatok és emberek gyógyítását 
szolgáló népi tudást. 

Az állatok gyógyítása 

A rontás ellenszerei 

Az állat a falusi földművelő  értékes vagyontárgya. Illik és szükséges is 
egészségi állapotával tör ődni. A. jó gazda és a jó gazdzasszony birtokában 
van a célt szolgáló tudásnak, hisz eltanulta környezetét ől a hasznos tétemé-
nyeket, á gyógyító füvek, a rontás elleni véd őszerek használatát, s bizonyos 
jelekből fel tudja ismerni „a boszorkány rontását". Nemcsak a másoktól 
kapott tudás segíti őket, hanem egyéni tapasztalataik is gazdagítják tudásukat. 
Megesik azonban; hogy minden tudás cs ődöt mond, nincs látható eredmény, 
ső t rosszabbra fordul a beteg állapota. Ilyenkor az ember a nála tudósabbakhoz 
fordul, akik saját praktikájukkal próbálnak enyhülést, gyógyulást nyújtani 
a betegnek.  

Falun a Tehén a gazdaság egyik legfontosabb állata. Teje, húgya, b őre, 
szarva, cb.ülke — mind hasznos voltát bizonyítja. Ha pedig ilyen hasznos 
és értékes állat,• vigyázni is kell rá, mert a „bájos asszonyok" is a tehénre 
összpontosítják rontó hatalmukat. Elviszik a tejét, a „hasznát". Ezt úgy 
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képesek megtenni adatközlőim hiedelme szerint, hogy a bájos asszony 
levág valamennyit a jószág sz őréből, majd fésüt és még néhány dolgot szed" • 
össze a házból, a sz őrrel együtt beleteszi egy zacskóba és titkon elássa az 
istálló küszöbe alá. 

Egyetlen orvosság rá: fel kell ásni az egész istállót, a küszöb alját is. 
A földet ki kell hányni. Amit eközbén találnak, bármi is legyen az, el kell 
égetni. A tűz „megment a rontástól". Új földet kell behordani az istállóba, 
.mert a régi föld „megvolt rontva". Az új föld óvó, tisztító ér ővel bír. 

A m,egróntott tehén gyógyítása úgy is elérhet ő , ha az udvaron füveket 
gyújtanak meg. Erre a rontónak okvetlen meg kell jelennie, nem vonhatja 
ki magát az ég ő  füvek kényszerít ő  hatása alól. Ha megjelent az illet ő , jól 
el kell verni, hogy elmenjen a kedve a rontástól. 

A tehéntől nem vette el mindig a rontó a tejhasznot, úgy is ártalmára 
lehetett, hogy „megkötötte", s ezért nem bírt vizelni. Ezt úgy érte el a bájos, 

• hogy gatyamadzagra bütyköt, csomót kötött s a . tehén hátára tette hosszában: 
A ló a földműves ember kedves, megbecsült segít őtársa minden nehéz" 

munkában. Segít is rajta az ember. Még .varázscselekményt ől sem riad 
vissza, ha hű  társa bajban van. Ha látja a gazda, hogy a vemhes ló nehezen 
bír megcsikózni, egy varázserej űnek vélt . pálcával simogatja a ló hátát. 

E „gyógyhatású" vessz őt már előbb megszerzi magának a gondos gazda. 
Hogyan? Ha útjait járva látja, hogy egy kígyó meg egy béka veszekedik; 
levág egy vesszőt, elveri vele a kigyón, a vessz őt pedig elteszi, hogy majd 
kéznél legyen, ha kell. 

A babonás gazda nemcsak „csódavessz ő" beszerzésével gondol állatai 
egészségének védelmére, hanem más cselekményekkel. is. Pl. Szent György 
napkor nem fogja be á lovakat, nehogy megbetegedjenek. Karácsonykor 
is gondol állataira: a házba vitt b őved esti szalmából, szénából, kukoricából, 
minden gabonából, gyümölcsb ől ad a jószágnak, hogy egész éven át egész-
ségesek legyének. Tyúkot sem ültet, ha halott van a faluban, nehogy bele 
fulladjanak a tojásba a csibék. 

Természetes 'eszközök, növények felhasználása a' gyógyításban 

(Ősi tapasztalatok alapján való gyógyítás) . — Ha a tehén a kora tavaszi 
legelőn. vagy - otthon bezabált a zöld takarmányból, könnyen felfúvódott. 
Többféle módon segíthettek rajta. A leveg ő  kieresztése volt a feladat, ezért 
vagy m.egszurták a tehén oldalát egy nagy t űvel, hogy a levegő  eltávozhasson, 
vagy oldalára döntötték a marhát és lábbal gázolták mindaddig, míg ki 
nem ment bel őle a levegő . Egyesek petróleumot adtak a beteg jószágnak. 

Ha megáll a ló vizelete, apró, paprikás csutkával kell megdörgölni. 
(Misztikus er ők segítsége) . A ló egerének, vagyis nyakerének meg-

duzzadásakor rongyot gyújtottak. A rongy füstjét a ló orrlyukához tartották, 
hogy jól átjárja a füst..(Ebben a cselekedetben a t űz általi lustratio, tisztulás, 
betegségtől való szabadulás hite kísért 'még napjainkban is.) 

Ha a ló lába, patája megdagad, tégy rá sárgaföldet., Egyesek szerint 
jó, ha, ecettel keverik a földet. 
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(Földtiszteleti szertartás nyomát mutatja a földdel gyógyítás, hisz a, 
föld minden test anyaga, földb ől lesz minden és a földbe tér vissza isa 
pur és chomov vog nuc !) 

Ha szédül a disznó, leghatásosabb bevágni a fülét, esetleg levágni a farka . 

hegyét. A vágás helyén kifolyik a rossz vér. Az eredmény : rendbe jön a disznó. 
A pípes tyúkot nyállal ajánlatos . gyógyítani. A nyálnak  gyógyító, fer-

tőtlenítő  ereje van. 
Tyúkoknak ' torokfájásra ecetes korpát adjunk. Esetleg piros paprikával 

kevert szecskát. Az ecet és a piros paprika is fert őtlenít. 
Mindenféle állati sebre peszegombát '(vargányát) tegyünk, az begyó-

gyítja. A zír, a disznózsír is kiváló gyógyír sebre. 

Nemcsak magukra az állatokra, az állatok környezetére is gondolni kell-  
Ha pl. sok a svábbogár, egyet tegyünk a halott koporsójába, ett ől majd ki-
pusztulnák. A tetves tyúkólba farkasalmát (Aristolochia) szórnak be, az el űzi 
a tetveket: 

IV: 

Az ember betegségeinek gyógykezelése 

A gyermekbetegségek gyógyítása 

(Természetfeletti er őkkel, varázslással való gyógyítás, védekezés a bajtól). 
— „Csodálatos jel" jeleníti meg az emberpárnak, hogy a családban gyara-
podás várható, megnövekedik a családtagok száma: a ház megrepedt falából-
valamilyen növény nőtt ki . . . 

Mielőtt bekövetkeznék gaz örvendetec, esemény, a várandós asszonynak 
vigyáznia kell magára, mert „a gonoszok", „a rosszak" alig várják, hogy 
ártsanak neki és babájának. 

Nemcsak a gonoszok fenekednek rá, hanem .a körülötte lev ő, tárgyak 
is, jó, ha vigyáz -rájuk. Tanácsok, tiltások szabják meg várandóssága idején 
'életmódját, viselkedését. 

Nem ajánlatos záptojást ennie, mert büdös lesz a szája. - 
Nem szabad szapuba, kosárba ülnie a várandós asszonynak, attól nagy-

fejű  lesz a babája. 
Né üljön a halott helyére, még közelébe se menjen a temetésnek, mert 

meghal a kicsije. 
IZívánósságakor ne lopjon, mert meglátszik majd a gyerekén, hogy mit 

lopott. Ha pl. hajas kukoricát csent, akkor nagyhajú gyereke lesz. 
'Ha megszülte gyermekét az anya, akkor védekezés híjám „a gonoszok 

prédája" lehet. Leggyakoribb babonás . szer a gonoszok ellen a fokhagyma, 
a sarokba fejjel lefele állított sepr ű, a rozsdás kés. A szúnyoghálóval védett, 
fokhagymával kent ágy fejébe tüzött hajt ű, a párna alá dugott fokhagyma, 
fésű, bicska szintén védelmet nyújt a hiedelem szerint. Ezek ugyanis mind 
elűzik az ördögöt", a, gyereket elcserélni akaró „gonoszokat". Hogy meg- 
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hiusítsák a váltott gyerek becsempészését, a gyerekágyast látogató szem& 
lyeknek nem engedik tartani a gyereket. 

Különben is a gyermekágyasnak nem szabad a szunyogháló alól ki-
jönni; kiszólni, akárki is látogatná meg. De kötetlei, fejjel sem szabad feküdni 
a gyerekágyat. Az ablakon se szóljon. ki  a fiatal mama, mert kicserélik a 
gyerekét. Ha szükségre megy, vigyen magával bicskát, fokhagymát, de 
legjobb, ha hajnali harangszó el őtt még a wc-re sem megy ki, hanem a kama-
rában végzi dolgát. Az ágyat is ajánlatos elhúzni az asztal közeléb ől, mert 
,ott járnak leginkább a gonoszok. 

Vigyázni kell a „hódikára" is. Gyermekszülés után nem szabad nézni 
a holdvilágba, mert kirázza a hideg a gyermekágyas asszonyt. 

A, kisbabát igézés ellen a feje alá tett fokhagyma, tömjén és igézetf ű-
ből készített fürd ővízben való fürösztés védi. A lánynak fehér virágú, a fi-
únak piros virágú' igézel-fűből kell készíteni a fürdőt. 

Až igézetfüvet más módon is felhasználták: nagy kétfül ű  cserépfazékba 
tették, belehelyezték a gyereket; a fazekat oda tették a szabad t űzhelyen a 
parázshoz, közben főzőkanállal keverték a fazékban lév őt .. . 

A szigorú szabály szerint 8 napig lehet őleg senkinek sem volna szabad 
látni a babát, hogy meg ne verjék szemmel. 

Ha- az óvóintézkedések ellenére is megtörtént a baj, „megigézték, meg-
verték szemmel" a babát, akkor gyoršan tenni kellett valamit. 

_ Adatszolgáltatóim szerint : „Mikor a gyereket megverik szemrriel, a 
-kezdetlen, szótlan vízbe faparazsat hányúink , és megmosdatjuk. Mikor az els ő  
parazsat veti a vízbe a vízvet ő , azt mondja: »Süveg alá.« A , másikat vetve 
mondja: »Konty alá«. A harmadiknál: »Párta alá.« Az els ő  férfit, a második 
asszonyt, a harmadik lányt jelent. Amelyiknél a parázs sutyog, lemegy a víz 
alá, áz verte meg szemmel a babát. Ha mind a három parázs lesüllyed, meg-
hal a baba. Ezzel a . szemes vízzel háromszor megmossák a csecsem ő  hóna-
alját, az inát, keresztben a kezefejét, a homlokát, végül a szájába is csöppen-
tetek a »növetlen« újjukkal. Az egészet kezdetlen vízzel végezték egy bögré-
ben, amibe a baba hajából is tettek egy tincset. Közben imádkozott a szer-
tartás végzője : »Istenem, édes Istenem, segítsd meg a kicsi gyerköt!« Csak 
ezután tette be a parazsat. Naplemente után nem volt szabad kiönteni a tfel-
használt vizet. Egyébként járatlan helyre öntik, az osztorhéjba. Valamikor még 
el is vitték a szenes vizet ahhoz, akit gyanúsnak tartottak, hogy mosakodjék 
meg a vízben, csak utána mosták meg a vízzel a babát. . 

Régen annak a gatyamadzagjából, akir ől azt hitték, hogy ,megrontotta a 
gyereket, egy darabot elégettek. Ha ri ő  volt, a köténye madzagjából égettek el 
egy darabot, á pörnyét vízbe vetették, s ezzel meghintették a gyereket." 

„Kezdetlen és szótlan vízbe ég ő  parazsat tett a javasasszony. 'Ezzel' kellett 
a beteget háromszor keresztben mósdatni: a jobb kezét és bal lábát, bal kezét 
és jobb lábát, a homlokától kezdve egyenesen lefelé. A szemét is ezzel mosta 
meg a beteg éjjel háromszor." A víz lemosta, letisztította, elvitte a rosszat. , 
(A víztisztelet 'nyoma maradt a szertartásban!) 

„Ha a kicsi baba mindétig rív, megver ődött szömrnel, levágok egy kicsit 
a hajából, bele a bögrébe, tiszta vizet rá, imádkozok : »Segíts meg, édes Istenem, 
segítsd meg a kicsi fijam.« Közben három puhafa parazsat tettem tányérba, 
vízbe, háromszor, hogy kilenc legyen. Ha a parázs lent marad `a vízben, 

139 



szemverés van. Közben mondtam: »Kalap alá, konty alá.« Ha nagyobb a 
poronty, háromszor kell innia a vízb ől, ha kicsi, a szájába kell csepegtetni. 
Akkor megmosdatom a homlokát, az orcáját, nyakát háromszor keresztben. 
Neín, szabad . megtörölni! A vízb ől háromszor az ajtósarkára csepegtetek a 
kezemmel; aztán az egész vizet napnyugatnak ° kizútom." 

Szemverés ellen a hiedelem szerint hatásos az is, ha a gyermek apja az 
ingét, amelyben egész nap dolgozott, rádobja a gyerekre. 

A bábaasszony. is segíthet a hajon, ha a baba szemét kinyalja, majd kiköpi 
a  nyálat. 

Mikor keresztel őre visžik a gyereket a paphoz a keresztel őruhát három-
szor a földre kell ejteni, akkor nem árt neki útközben a gonosz, a rontó szem. 

Egyébként könnyű  felismerni a rontó, igéz ő  személyt, mert a szeme na-
gyon fényes, a szemöldöke összé van n őve. Gyöke Ábel bácsi szerint az a 
személy, aki tud rontani, csak azt rontja meg, akivel jó viszonyban van, mást 
nem bánt. . 

Ha valakire gyanakodtak, hogy ártó szeme van, annak a gatyamadzag-
jából illetve kötényének madzagjából egy darabot elégettek, a pörnyét vízbe 
vetették, ezzel meghintették a gyereket. Ha valaki maga elismeri, hogy az ő  
szeme árt a gyereknek, magának kellett megmosdania ebben a vízbén. 

A „boszorkányok" nem mind rosszindulatúak, vannak olyanok, akik 
megjélentik az anyának, hogy a gyermeke meghal. A baba ilyenkor sokat sír, 
éjszaka megjelenik a boszorkány az anyának, figyelmezteti, keresztelje meg 
a babát, ne menjen el pogányként e világból. 

A ,.g?nosz boszorkányok" azonban ártani igyekeznek, többek között 
arra törekednek, hogy elcseréljék a gyereket, s ott hagyják helyette a gyerek-
ágyban a szőrös váltott gyereket. Hogy ezt megel őzzék, az anyát a gyermek-
ágyban gyermekével együtt szúnyoghálóval védik. Hogy még hatásosabb le-
gyen a védekezés, az anya t űt szúr a kic. i párnájába, magához ölelve tartja 
gyermekét, hogy el ne vigyék. Ha mégis megtörtént az, amit ő l nagyon féltek, 
akkor „a váltott, cserék gyereket kenyérsüt ő  lapátra tették és bedobták a 
kemencébe vagy forró vízzel tele fazékba." Rendszerint. erre nem kerülhet sor, 
mert a boszorkányok nem engedik. S őt, vissza is hozzák az eredeti gyereket. 

Ha a „váltott gyerek" meghal,' a koporsójára ráülnek .a boszorkányok a 
temetőkapuban. Olyan nehéz lesz a koporsó, hogy .nem lehet tovább vinni. 

A betegség könnyen jön _ a kisbabánál. Ha eléri a gyereket, pl. frász 
fogja, a menyasszony esküvői ruhájával kell letakarni, vagy az ablakszárnyat 
kell levenni a sarkáról s üvegest ől rá čenni a babára. De csak olyan ember 
végezze ezt a műveletet, aki anyjának hetedik fia, illetve olyan anyának fia, 
akinek hét gyermeke van. 

Ha árpa nőtt a baba szemén, reggel napkelte el őtt ki kell menni a kút-
hoz, a sarlóval a kútkáva föött kaszálva háromszor körül kell járni a kutat 
s közben mondani: „Árpát aratok!" Ett ől „elmúlik az árpa". • 

_ Ha daganat van a gyerek nyakán, nem kell megijedni. Három fogyó kedden 
(mikor holdfogyatkozás van) sepr űből szálat szakítunk, rátesszük a daganatra, 
közben imádkozunk. 

Pattanás kelt a nagyobb gyerek nyelvén, söriiölyü. Ilyenkor azt kell 
mondani : „Sömölyü kőt a nyelverrmön." A másik kérdezi : „Ha (azaz : mikor) k őt ? 
A felelet: „Ma kőt." A viszontválasz: „Ragadjon a szomszédod fenekére." 
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Aki a Valkóban Szent György napján megfürdik, nem, lesz rühes. 
A sárgaság a gyereket is elérheti. Több módon gyógykezelhet ő  

Fúrjunk ki sárgarépát és többször „pisáltassuk át rajta a gyerköt",, 
akkor „lefut róla a betegség". 

Két-három porontyot ültessünk a lugzóba meleg vízbe, takarjuk be őket. 
Ha kidugják a fejüket, koppintsunk rá. 

Sárga fűzfához kell menni, sárga pántlikát kell kötni a gyerekre, s 
ezt mondani: „Sárga fűzfa, vedd le a sárgaságot, adok neked pántlikát." 
(Mivel sárga lesz a gyerek a betegségt ől, az eredményes gyógyításhoz is 
sárga színű  dolgokat, füveket, növényeket kell felhasználni!) 

Az öregek szerint kilencféle dolgot kell összefőzni: olaszkát (Tagetes), 
varadicsot (Chrysanthemum, vulgare), sárga tátogatóit (Antirrchinim), somkórót, 
sárfűz ágát (Viburnum opulus), napkelet fel ől tört faújítást, réceganét, liba-
ganét, tyúkganét, vasdarabot, aranyat is jó belevetni a keverékbe. Mindezt 
fogyócsütörtökön főzzük össze és háromszor napjában fürödjön meg benne 
a sárgaságos gyerek. 

A betegségeken a hiedelem szerint a füstölés is diadalmaskodhat. A ka-
rácsonyesti morzsát, melyet a következ ő  reggelen gyűjtöttek össze, meg kell 
gyújtani, s ezzel megfüstölni a beteget. A füstölés után gondosan be kell 
takarni, biztosan elmúlik a baj. 

Úgy is elkergethetjük a betegséget, ha háromszor elmondjuk a beteg felett 
a következő  ráolvasást: 

„Új hold, új hold, 
Tiéd a betegség, 
Enyém az egészség." 

A Hold misztikus; titokzatos, sejtelmesnek vélt változása, különösen 
az új hold befolyásol bizonyos teend őket, biztosítja szerencsés kimenetelüket. 
A betegségben a Holdhoz folyamodás, a betegség átruházása a Holdra meg-
szabadító erej ű, egészség biztosító hatású. 

Bizonyos napokon végzett varázscselekmények is „óvták" a bajtól. A ke-
lés ellen gyakran használták a „suprikálást", vessz ővel való verést aprószentek 
napján. A cselekmény alatt a következ ő  hangzott el a verők szájából: „Hóró-
gyis, hórógyis, nem leszünk kelisesök." 

Természetes eszközökkel, növényekkel való gyógyítás — A gyerekeket' 
emberré válásukig sok betegség, „rontás", baj fenyegeti. Mindezt le kell . 

győzni. A népi gyógyítás eszközei sokfélék lehetnek. 
A csecsemőt bármilyen betegség ellen tiszta, faggyúval bekent ruhával 

borítsuk be, takarjuk be jól, adjunk neki kamillateát. 
A kisgyerek hamar megijed, csukláni kezd. „Kilenc gorty vizet itassunk 

vele." 
Az ijedségtől frászt is kaphat; fektessük le, tegyünk rá meleg üveget. 

- 	- Fögzáskor patikában vásárolt fügegyökeret adjunk neki rágni. Vörös 
borba mártott vattával is kenegethetjük az inyét. Különben minden anya 
tudja, a kisbabát nem szabad tükörbe nézetni, míg nincs foga, mert külön- 
ben nehezen bújnak ki a fogai, esetleg „félre húzzák az ördögök a száját". 
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Giliszta ellem: fokhagymás beöntést adjunk. 
Megfázáskor gatyamadzagot gyújtanak meg, annak a füstjét szívja be a 

beteg, e'múlik a náthája: Az orrba tett pipamocsok is kihajtja a náthát.,' 
Köhögésre legjobb . orvósság a vöröshagyma- vagy mézes tea. De reszelt 

tormát is lehet szagoltatni a beteggel. 	 . 
A torokfájás ellenszere a vízben főtt és torokra tett_ fokhagymaszár. 
A torokgyík régen sok kisgyereknek. ásta meg a sírját. Úgy próbáltak ellene 

harcolni, hogy fél liter borban szederindagyökeret f őztek cukorral és azt 
itatták. 

A tüdőgyulladásos beteget vizes leped őbe csavarják úgy, hogy csak az 
orra, szája 'van kint,. 

Gyomorfájás esetén pálinkába áztatott törött. paprika segít. 
Hasmenést pálinkás szentjánoskenyér állít meg. 
Hidégfogást — hidegrázást -- a jól megforralt szaporicska —, azaz vasfü-für-

dő  mulasztja el. Hidegleléses beteg oldalári bodzafa és farkasalma •levelét 
borítják. 

Ha a láztól pörsenés keletkezett a gyerek szájaszélén, vagyis „kiszítta Szél 
nanó •a szájaszélét" illetve sömör keletkezett valahol a testén, pipamocsokkal 
kellett bekenni. 

Mérges pattanásra „ötkörmű  gaz" (Potentilla reptans) levelét, kellett tenni. 
Ha a gyerek vagy felnőtt hóna alatt „tekenyős, micina" nőtt, akkor tejbe 

lenmagot kell főzni, és minél melegebben rátenni a daganatra. 
Kelésre, kiütésre sokféle népi gyógyszert használtak. Ha valakinek a 

kezén támadt, kelés vagy kiütés, akkor vagy széthasított békát tettek rá vagy 
sült hagyma és liszt keverékét, esetleg apróra vagdalt és tejfellel összekevert 
zsihitgyökeret kötöttek rá. 

A kelésre -= kejésre -- tett érett paradicsom, tejes kenyér, mézes do-
hánylevél, meleg, kenyér, zsírban egészben sütött vöröshagyma melegen
rátéve kifakasztotta a .kelést. • 

A daganatokból a liliom levele húzta ki a .gennyet. 
Méhcsípést ecettel, darázscsípést pálinkával kentek. 
Kutyaharapásra a kutyasz őr hamuját tegyük. 
Fájós, pöcsöjés — csipás — szemet főtt ökörfarok virág -- Verbascum 

—levelével borogattak. 
Ha megvágja magát a gyerek, folyik a vére, pókhálót tégy rá, eláll a 

vérzés. Nyállal is be lehet kenni, nem mérgesedik el a seb. A vágott sebre 
borított seblevél (Descurainia sophia) vízbe mártott levele kit űnő  orvosság. A 
sebet egyébként sokféle fű  gyógyítja.,Ha valaki sebes, apró bojtorjánt (Arctium) 
kell főzni, a lével háromszor megmosni a sebet, de úgy, hogy a harangszó 
ne érje' a gyógyítást. A cickafarok "(Achilléa),. a csatafiv (Polemonium) is 
gyógyítja a sebet, de jó ráborítani a „kutyósz őlő" levelét (Solanum), az ötágú 
levelet. Ha ugyanis zsírral mégkenve borítjuk a sebre, kiszívja a gennyet. A 
pálinkás lemosás sem elhanyagoltató. 

Ha már meggyűlt volna a seb, 'akkor lapulevelet (Plantago) kell szedni, 
az ereit megtörni, zsírról megkenni az így elkészített levelet, -majd ráborítani 
a gyűlt sebre. Cserélgessük, míg meg nem gyógyul. A főzött farkasalmalevél 
sebre téve szintén tisztulást idéz el ő . 
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A szerelemfiv (Galium,aparine) levében meg kell mosakodni, a gyereket 
le kell, locsolni vele betegség ellen. 

Ha „eldurran" a kisgyerek vakbele, 24 nápig kap egy morzsa kegyeret, 
nem szabad neki sokat és nehezet enni. Ilyenkor „lerongyolódott" a gyerek a 
koplalástól. . • ' . • 

A „vízi dagadás" többnyire feln őtt betegség, de gyerek is szenvedhet 
tőle. Orvossága.: 'egy nagy „bakrács"-ba komlót főzünk, 9 alkalommal rá kell 
ülni, jól be kell takarózni leped ővel. Közben meg kell inni fél liter pálinkát, 
amibe két fej vöröshagymát vagdaltak, s őt tettek bele sáfránt is. Ez biztosan 
kihajtja a vizet. 

Idők folyamán a sok betegség közül egyik-másik elkerüli a gyereket, vagy 
ha mégis megbetegszik, meggyógyul. Ha mégsem lenne er ős a gyerek szerve-
zete, „Haldoklóba lenne", akkor hajnalban meg kell f őzni 3 pici hagymát 

• szaporicskát—vasfüvet --, ebben a lében háromszor rr,egfüröszteni,  de úgy 
hogy a harangszó ne érje a fürd ővízben. Fgy órába kétszer nem lehet fürdetni! 
Közben mindig újra kell melegíteni a vizet. A fürdetés után le kell fektetni, 
jól betakarni a kis beteget. Ezután elválik, hogy megmarad-e, vagy a, „rosszak", 
a „gonoszak". győzedelmeskedtek áz emberdián. 

Felnőttek betegségeinek gyógyítása 

Természetfeletti er őkkel, varázslással való gyógyítás, bajtól való védekezés. --
A £elnőtt a nehéz földműves munkában könnyen megsérül, elmérgesedik a 
sebe, ha nem kezeli. Kiütés is hamar jelentkezik testének valamelyik részén a 
különböző  fertőzések következtében. 

Ha nem, tudja valaki megmagyarázni magának, honnan a kiütése pl. a 
lábán, akkor kevés gondolkodás után megnyugtatja magát azzal, hogy „a szép-
lányok tányérjába 'lépett". Ez úgy következhetett  be, hogy a gondatlan 
háziasszony naplemente után zúdította ki a mosogatólevet, a fürd ővizet s a 
széplányok felfogták a tányérjukba. Ha valaki belelépett e tányérba, megsebe-
sedett. 

Keresztúton „babrontásba" ,  lépni, „rontott" pénzt felvenni szintén 
nem volt ajánlatos, mert sebek, kiütések lepték el az illet ő  lábát. 

Ha már megvolt a baj, a kórógyi hiedelem szerint így lehetett segíteni: 
Ha a lánynak a lába sebesedett . ki;  3 özvegyasszonytól kértek egy-egy 

marék babot. Ha diú volt á sebes, akkor 3 özvegyembert ől. Szerdán este, 
fogyó hóldkor vadonatúj cserépbögrében főzték-a babot. A levével mosogatták 
a'beteg testrészt. Féléjjelben kivitték a f őzetet, a keresztútra egy fa alá, s ott 
bögréstől odavágták a fához. A bab szétszóródott. Aki belelépett vagy átment, 
rajta, az lett a sebes. Ha észrevette az illet ő, hogy babrontásba lépett, egy 
fehér vászonronggyal le kellett dörzsölnie azt a lábát, amelyikkel keresztül-
ment a rontáson, a rongyot pedig a fején keresztül a bab közé kellett vetnie. 

Úgy is meg lehetett szabadulni a rontástól, hogy az illet ő  napkelte előtt 
egy garast 'huzgált meg a sebein, azután elfordulva a keresztúton eldobta a 
,,rontott pénzt". Ha valaki-felvette s rádöbbent, mihéz nyúlt, akkor a lába 
között kellett visszadobnia a garast a keresztútra.  
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A tyúkszem, a különféle törések, szemölcsök sok -kellemetlenséget és 
fájdalmat jelentettek gazdájuknak, hiszen a régi munkakörülmények egyenesen 
feltételezték megjelenésükét. Hogy megszabaduljanak a tyúksžemt ől, sze-
mölcstő l, egyszerűen „elküldték." Ez újholdkor történt. Az a személy, akinek 
tyúkszeme, szemölcse volt, mikor el őször meglátta az újholdat, lehunyta a 
szemét, háromszor jobbra fordult, közben ezt mondta: 

„Új hold, új hold, új király, 
Engömet hínak a lakodalomba, 
De nem m,ék el, hanem küdöm ezt! 

Ezután háromszor megsimogatta az elküldend őt. 
Úgy is el lehetett „küldeni", hogy a ló lába alól felvett a beteg egy kis 

sarat, s a háta mögé dobta. A ló patkójáról leesett „ganéval" is megsímíthatta 
az illető  a tyúkszemét szemölcsét, és utána szintén a háta mögé dobta a 
„ganét".  

A szemölcsre széttaposott békát tenni, keresztet vetni rá — „biztos 
siker".  

A felnőtteket „megnyomják, megrontják a gonoszak", a visszajáró ha-
lottak, az ördög, a boszorkányok, s ez nagyon sok izgalmat, testi-lelki . romlást 
okozhat. Legjobb a rontásnak, a bajnak még a lehet ősége ellen is védekezni. 

Hogy ne járjon vissza a halott, levágták a szemfedél egy sarkát, meg-
gyújtották, füstöltek vele. Kökényfatövist is tehettek a halott hasára ilyen 
célból. Még az aznapi szemetet is betették a lábához a koporsóba. Az asztalra 
tett só, paprika, fokhagyma, az ajtó elé húzott gatyamadzag, az ajtó mögé 
a sarokba fejével felfele támasztott sepr ű  is „elriasztotta" a visszajárót. A 
koporsóba tett pipája az illet őnek szintén segíthetett, éppen úgy, mint a 
halottas ház kapujára kiakasztott kékvirutgos fű . 

Megfelelőnek tartották még a kifüstölést is. Tömjént tettek egy cserép-
fazékba, égették, a füsttel kifüstölték a házat, .a pincét ől a padlásig, s az 
istállót, az ólat is. Azt is megtették, hogy elvitték a „báj ős asszonyhoz" azt 
a cérnát, amivel el őzetesen megmérték a sírt, a „bájos" pedig éjjel kivitte 
a temetőbe és ledugta -a fejfatövébe. 

A temetőben nagypénteken reggel szedett virág a kalap mellé t űzve — 
„fejfájást ókoz". A ,fejfájás ellen pünkösd reggel szedett csalánt kell f őzni, 
avval kenegetni a fájós részt. Ez egyébként nemcsak a fejfájás ellen használt, 
hanem minden fájásra. ' 

Fejfájásra megfelelő  orvosságul szolgált még a nagypénteken szedett 
csalán is a sapka mellé t űzve. 

(Természetes eszközökkel, növényekkel való gyógyítás) . — Régebben a 
hideg és sokszor vizes, nedves lakások, a szélben, es őben, rossz id őben kint 
végzett munka reumássá tette az embereket. Hol itt, hol ott fájt nekik. A 
fájós csontokat, a fájós lábat csicsag bojtorján — f őzetével gőzölték. A 
gőzölés mellett a „kenyőasszonyok"-nak is akadt dolguk a csontfájós betegek 
körül. A jó „keny őasszony" igen kapós volt. Szappannal, vízzel gyúrta meg 
a fájós tagokat. A „kenyés" után ujjászületett a páciens. 

A leghatásosabb gyógymód azonban a „pállás" volt, még mai is szívesen 
folyamodnak hozzá. Régen minden padláson tartalékoltak különféle gyógy- 
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füveket. Ezeket és sok éves porukat, f őképpen a széna töredékét, törmelékét 
megfőzték vízben; s a forró g őzben párolták a beteg testrészt. 

Az ördöngős földi tök (Bryonia) levelét főzték régen az öregek „a füstös 
konyhában" a „bakrácsban", és azzal g őzölték a beteg testrészt. A növény 
répáját, gyökerét is felhasználták, összetörték, bekenték vele, a fájós helyeket. 

Párolást alkalmaztak elmérgesedett seb, kelés gyógyítására is.. A súlyfív 
(Polygonatum), a Szent-Ilona fív (Lythrum salicaria),. melyet akkor szednek, 
mikor -„a hódika megszakad", kitűnő  alapanyag a pároláshoz. 

Az elmérgesedett seb kitisztítására talán mégis legjobb a farkasalma 
(Aristolochia) főtt levele a sebre borítva, de a kutyósz őlő  (Solanum) levele 
is megteszi. A mindenre használható pálinkával való lemosás is, a szederinda-
levél is gyógyhatású. Fekete, varrszer ű  sebre rézgálicot tesznek. 

Fogfájást ökörfarkkóró (Verbascum) napon pácolt virágjával kezelnek. 
• Fülgyulladást fülbecseppent ő  (Sempervivum) húsos levelének a levével 

kúrálnak. 
Rándulás okozta daganatra ecetes agyag vagy ecetes korpa borogatást 

tettek. 
A tyúkszemet nemcsak „elküldeni" lehetett, .hanem f őtt tészta levébe 

is bele lehetett nyomni, vagy rátenni az ember szájából véletlenül kiesett 
kenyérfalatot.  

A felfúvódást megszűnteti a tűzhelyen tányérral letakart és így meg-
főzött folyófív (Convolvulus) a beteg hasára téve. 

Szédülő, magas vérnyomásos, gutaütött emberre, mikor már „csak 
lömög a nyelve", nem tud beszélni,' vagy „löhécsöl, mint a kutyó, kifalja 
a nyelvit, s blyan fejir, mint a valóságos kúti víz", piókát — piócát — ra-
gasztottak, „eret metszettek" vagy .„köp őt vetettek, megköpölyözték``. Még 
akkor is, ha el vót kábillal, magáho tért.” 

Köpölyözéskor . 32 kiégetett, megtüzesített pléh poharat használt a 
művelethez értő  asszony. Megmetszette ennyi helyen a b őrt, rátette a tüzes 
poharakat, azok úgy rátapadtak a b őrre, hogy később is alig lehetett őket 
levenni. Közben a poharak alatt megjent a vér, s így szívatta ki a köpölyöz ő  
a rossz vért. 

Vese-, pufó-, azaz hólyaggyulladásra, de fejfájásra s őt még aranyeres 
bántalmakra is ajánlatos volt a cickafark virágának f őzete. Két liter vízbe 
apróra vágva három' kis csomó cickafarok (Achillea) virágot kell f őzni, s 
a levét inni. 

Az áranyeret, a „sújt" még súlyfív (Poligonatum) g őzével is lehetett 
kezelni, esetleg meleg vízzel mosogatni és tiszta disznózsírral kenegetni. 
Egyesek szerint hatásosabb, ha 3 fogyócsütörtökön (3 hónapig) „tüvicskös 
disznó” (sündisznó) 3-4 „tüvicsk"-jét és mirhát parázsra tesznek és avval 
füstölnek. 

A nagyon sokáig ágyban fekv ő  betegnek, akinek nem volt . széklete, 
végbélbeöntést adnak. Egy kanál sót kis vízzel megfőznek, ezt felöntik 
vizzel, kis ricinust is tesznek bele. Az edény alján leüleped ő  iszapot nem 
használják fel. 

A sok nehéz munkától, emeléstől a legtöbb férfi „brúkk"-ot kap. Sokan 
az „operapad"-ra kerülnek sérvükkel. 
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Epileptikus, olyan személy, aki „hányja-veti magát, kopog a nyelve 
a szájában" ritkán akad Kórógyon. Nem is tudják az orvosságát. 

Száraz betegség — tüd őbaj — esetén, ha a beteg már nagyon elgyengült, 
holdfogytakor szedett Szent-Ilona füvet, azaz választófüvet f őztek és meg- 
föröšztötték a beteget. Három nap múlva kiderült, hogy meggyógyul-e vagy 
nem. 

A macskatüvicsk (Valeriana) is „velágválasztó" .erej ű . 
Közhiedelem szerint, ha egy angyalt látnak ég ő  karddal vagy seprűvel 

végigfutni a falun, másnap biztosan „kiüt a koller", a kolera.' Köpölyözés 
vagy 'érmetszés hozott enyhülést, gyógyulást a kolerásnak is. 

Ha már több halottja volt a járványnak, választóvízbe, választófívb ől 
(Anchusa ofž'icinal'is) készült főzetbe mártott tollal csináltak vonást a sír-
gödörre, hogy megállítsák a vészt. 

Vérhas is el őfordult nagyritkán. Cikóriából késziilt, cukor nélküli teával. 
itatták a beteget. 

Híresebb csontrakó nem volt Kórógyon, bár egy-két id ősebb személy 
értett a csontrakáshoz. Általában más községekbe jártak a törött csontok 
összeillesztésére, a kificamodott csontok helyrerántására. 

Ha valaki véletlenül betévedt valamelyik házba gyógyítás közben és 
megkérdezte: „Mit csinálsz?", a feleletnek így kellett hangzania: „Minél 
jobban kérdözöd, annál- jobban használjon !" 

A természetes szerek is segítették az embert a bajok, betegségek le-
győzésében, de nem mindig voltak eredményesek: az embernek egyszer 
meg kell halnia. Csak mikor? Az volt a szólásmondás: „Áki nem hal meg 
fiatalkorában, az megöregszik, aki megöregszik, hal meg. "Annak azt mondik: 
Élhetett volna még!" 

V,. 

• 

 

összegezés  

Ősvallási nyomok a Kórógyon alkalmazott gyógyítási módokban 

A finnek ti betegségeket „szellemeknek tartják vala, mig csak a baj oka 
fel nincs fedezve, s ehhez képest rájok nem olvasnak" (Kálmány Lajos: 
Mitológiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban). 

Ráolvasásaikban legtöbbször a Hold szerepel, mert megszemélyesítve 
olyan nagyerejű  ráadó és elvevő  felsőbb Szellemi lénynek, királynak tekintik, 
aki betegséget, de egészséget is idézhet el ő . Ha valaki valamely dolog gya-
rapodását .óhajtja, a Hold növekedésekor, új holdkor kell vele foglalkoznia, 
ha pedig' pusztulását akarja okozni, akkor fogyó holdkor, fogyó kedden, 
fogyó csütörtökön. Ezért folyamodnak pl. a megszemélyesített Ujholdhoz, 
Új királyhoz, mint betegség elvev ő , betegség adó istenséghez a betegségnek 
másokhoz való „elküldésére". . ' 

A nap, a Hold tisztelete nemcsak a finnugor népek hagyományában, . 

hanem az uráliakéban is, tehát a távolabbi rokonságéban is jelen volt. Az 
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ősi Hold-tiszteleten kívül a Nap tiszteletének is van némi nyoma hitvilá-
gunkban, illetve betegséggyógyító cselekményeinkben. A Napot is meg-
személyesítették, beszéltek a Nap • keltér ől, nyugtáról, delelésér ől. A gyógy-
füveket is napkelte el őtt kell szedni, mert a füvekben rejt őző  gyógyerő  a 
Nap uralmával megszűnik. A gonoszok, rontók, visszajáró halottak szellemei, 
a boszorkányok ártó tevékenysége naplemente után kezd ődik. A kelő  Nap 
sugarai azonban meg3emmisítik vagy visszaűzik őket a gonosz birodalmába. 

Legtöbb nyomát találjuk hiedelmeinkben, születésünk pillanatától a 
temetésig, a világot alkotó ősi elemek, vagy a tűé, a víz, a föld és a lég tiszte- ~ 

letének. 
Az ősi elemek 'megszentel ő , tisztító, óvó er ővel rendelkeznek az uráli 

népék és a finnugorság hiedelmében is. 
Ennek az ősi, nagyon mély gyökerű  hiedelemnek a nyomait őrizték és 

őrzik még napjainkban is a kórógyiak, különösen az id ősebb generáció. 
A tűztiszteletr ő l ad hírt a napjainkban is gyakorolt, tisztító erej ű, be- 

tegségűző  füstölés (növénnyel, gatyamadzaggal, szemfed ő  sarkával). 
Az .ősi víztisztelet nyoma a Kórógyon most is szokásos, gyógyító, tisztító 

erejűnek tartott fürdés, mosdás, melyet nemcsak a betegségek el űzésére 
alkalmaznak, hanem a babonaság, az igézés, a szemmelverés ellen is. Mint 
láttuk, csak a „kezdetlen" és a „szótalan" víznek tulajdonítanak ilyen er őt. 

A föld, (sár, sárgaföld) gyógyerejének felhasználása is beletartozik az 
ősi, nemzedékekr ől nemzedékekre hagyományozott kórógyi tudásanyagba. 

A lég, a levegő  tiszteletének nyomára a kórógyi népi gyógyítás vizsgálata 
során nem" akadtunk. Csak Szél nanó-ról esett 'szó. Egyébként' tudunk a 
forgószélben táncoló boszorkányok, a forgószélben lakozó szép asszonyok 
hiedelméről, akiket csak a kavargásba vetett kés semmisíthet meg. 

A népi gyógyításban felhasznált növények  

A jellegzetes formájú, szín ű, virágú és levelű  növények már ősidők óta 
szinte 'kínálták magukat az embernek, hogy ha kellemetlen ízük és mérgez ő  
voltuk miatt táplálkozásra nem is, de legalább a betegségek el űzésére használjá 
fel őket. 

A Kórógyon is ismeretes és gyógyításra használt növényék a réten, 
tarlón, erdei tisztásokon, út mentén, kertben tenyésznek. Ezek a Pannon 
medencében szinte mindenütt megtalálhatók, legfeljebb a nevük más a 
helység, ' a vidék lakosainak nyelvjárásától függ ően. 

Kórógy gyógynövényeinek névanyaga egyébként megegyezik az Ormány- / 
ság gyógynövény-névanyagával. Többek között ez is bizonyítja, hogy vala-. 
mikor Szlavónia magyarjai nyelvileg Baranyához köt ődtek. 

Ime a Kórógyors is használatos gyógynövények 'neve ábécé rendben:  

bab — Pháseolus 
bodzafa 	Sambucus 
bojtorján 	Arctium 
cickafark cicafarok -- Achillea 
cikória — Cichorium intybus 

csalán — Urtica 
csatafív — Polemonium 
esícsag — Arctium 
dohány — Nicotiana 
farkasalma — Aristolochia 
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bögre 
csutka 
fehér vászon 
garas 
gatyamadzag 
menyasszonyi ruha 
piros szalag 
seprű  
szappan 
vasdarab 

C. béka 
gané 
kutyaszőr 
pióca 
pókháló 
sündisznó 

fokhagyma — Allium sativum 
folyófív — Convolvulus 
fügegyökér — Ficus carica 
fülbecsöppentő  — Sempervivum 
igézetfív — Erigeron canadensis 
kamilla — Matricaria chamomilla 
komló — Hum,ulus = ‘kökényfatüvicsk — Prunus spinosa 
krisztusförödőfív — 
kutyószőlő  - Solanum 
lapú -- Plantago' 
len — Linum 
liliom — Lilium, 
macskatüvicsk — Rhammus cat-
harticus 
ölaszka — Tágétes 
ökörfarkvirág — Verbascum 
ördöngős fődi tök — Bryoniá 
ötkörmű  gaz — Potentilla reptans 
paprika — Capsicum annuum 
pere -- Mátricaria chamomilla 

peszegom,ba — Boletus p. p.  
sáfrány -- Crocus sativus 
sárfűz —. Vibúrnum opulus 
sárgarépa - - D aucus corota 
sárga tátogató — Antirrchinum 
seblevél — Descurainia sophia 
somkóró — Cornus 
súlyfív — Polygonatum 
szaporicska — Verbena 
szederindagyökér — Rubus 
Szent-Ilona fív — Lythrum sali- 
caria 	' 
szentjánoskenyér — Ceratonia si- 
ligua 
szerelemfív — Galium aparine 
torma — Armoracia 
választófív — Anchusa officinališ 
varadics —  Chrysanthemum vul- 
gare 
vöröshagyma — . Allium cepa 

Más gyógyszerek és gyógyításra használt dolgok 

A. ecet 	 B. ablak 
faggyú 	 aranydarab 

karácsonyi morzsa 
köpés 
meleg kenyér 
mézes tea 
mirha 
nyál 
pálinka 
pipamocsok 
petróleum 
só 
tejfel 
tömjén 
vörös bor 
zsír 

*** 

A szomszédos Szenrlászló községben székel ő  orvos és orvosi rendel ő  
egyre gyorsabb  tempóban szorítja ki, teszi feleslegessé az ismertetett népi 
gyógyí ást, az effajta tudásanyagot. Megesik azért még az id ősebbeknél, . 

hogy előbb az ősi gyógymódokhoz folyamodnak betegségükben, a siker- 

148 



telenség, az eredménytelenség azután elviszi őket az' orvosi rendel őbe, a 
„duktor"-hoz. Az is előfordul, hogy a népi gyógyszert kiegészíti az „urvos", 
az orvosság. Nem is  csoda, hisz a modern . gyógyászat is felhasználja a 
fűben, fában levő  orvosságot. 

Azt azonban meg kell állapítanunk, hogy a természetfeletti er őkhöz, 
varázsláshoz egyre kevesebb alkalommal folyamodnak. Hogyan is illenék 
ez a televizió korában a villanyvilágításos, vízvezetékes, fürd őszobás, mosó-
gépes, traktoros, kombájnos, a világ felé mind jobban kitárulkozó kórógyi 

• életmódhoz, az egyre civilizáltabb, m űveltebb lakosághoz? . 
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2. Vallási tudat, népi hitvilág 



NYOMOZÁS A SÁMÁNIZMUS UTÁN PADÉN 

(Népi beszélgetések táltosokról, b űbájo-
sokról, cserék, váltott gyerekekr ől, ólom-
öntésről, gyógyításról.) 

Kik a táltosok? 

„Foggal születött, no, aszt tátosnak neveszték. Dehát az mindöntudó 
vót. Az szelemökke beszét, az embernek a sorsát möktutta jósóni, hát van 
máma is, most Novi Kneževácon van. Mink fébolonnak montuk, de vannak, 
akik vándorónak messze fődrű  oda, hogy beszéjenek vele, csak lássák. Mer 
a politikárú jósol, az id őjárásrú jósol; az eríibéri életr ű  jósol, termésrű , 
mindenrű, .étyszóval mindent tud, régebben is aszt beszéték, hogy aki fogga 

' született, az tátos és az mindentudó. 
Huszönötéves korába akkor befogják és fölüvizsgálaton köröszt űmegy, 

és akkó gyün el az ideje, mikó teljes telibe prófétál." 

Mik az ismertet őjeleik? 

„Közelebrű  nem ismeröm, mert kiskorába láttam csak, akkó közönségös 
gyerök vót, de már az édésannya akkó aszonta, hogy foggal születött, de 
nem láttuk a fogát, csak az annya szava után. A régi öregek aszt beszéték, 
aki foggal születik, az istent ű  való, isteni dolog. Aszt nem hoszták össze a 
babonaságokkal." 

Hallottak már arról, hogy egy gyermeket kicseréltek? 

„Hát ojan öt-hat éves kislány löhettem, akkó is divadba vót, hogy 
összeméntek 'beszégetni az id őssek. Hát, én fél fülle hallgattam, mer úty 
féterr, a sarogba, hogy a hideg rázott, mikó beszéték, hogy égy asszonynak 
születétt éggy kisgyeréke. Persze, aki nem kötötte át az ágyat a férfinek a 
gatyamadzagjáva, vagy az ajtót nem kötötték lé, akkó ott menthetetlenül 
a gyerököt kicseréték. No ennek az asszonnak is kicseréték a gyerbkit, mer 
ehanyagóták az. átkötést. Hát a gyerök fejletlen vót, nem ny őt, láccott rajta, 
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hogy nem tökéletös. Hát sirdogát az aranya fölötte, hogy, mitév ő  lögyön. 
Hát a faluba vót égy jós öregasszony, ércönt., 

Hallod, mi van evvé a gyerökké? 
- Hát nem tudom. Eszt kicseréték. Látom, hogy ez vátott gyerök. 
Hát rít az asszon, most mi csinájon; mi csinájon. 

Idehalgas, szógám ! Fűdzs be nagyon a kemöncét, de nagyon. Mikó 
nagyon befűtötted a kemencét, tedd a süt őlapátra, ted be a kemöncébe! 
Ne féj, nem haggyák a gonoszok bejönni a kemöncébe! • 

Hát úgy is csinát az asszony: Befűtött, odatötte a süt őlapátra a gyerököt, 
no maj töszi be á kem,öncébe. Eccé csak nagy zörgés-zúgás hallaccott, valaki 
csak főkapta a gyerököt, a másikat mög ledopta.. Keze, lába kitörve. .Aszonta, 
hogy fűdzs be a tietek, de a mijenköt né. Azok láthatatlanok vótak, akik 
kicseréték." 

Mondták-e, hogy a  táltosoknak van bizonyos területük, ahol uralkodnak? 
„Högyön mongyák, hogy talán van." 

Szoktak-e viaskodni? 

„Veszekönni. Igen. Aszt mindig hallottam, hogy veszekszenek. Naty 
szél, nagy - zivatar van akkor, amikor veszekszenek. Egyiknek nagyobb a 
tudománya. Gyülöletössek ögymásnak. A gyöngét csak löverik." 

Hallőttak-e arról, hogy az ember halála után hazajár? 
„Két juhász, vitatkozott, hogy az egyik látta ezt a halottat itt valahun • 

a temetőbe, hogy járkát mindig. No, majd a másik monta, hogy hát én láttam, 
de 'az nem lehet igaz, 'az nem létezik. 

Gyere ki estére' tizenögy órakó, maj mökfigyejük, égy nagy hosszú 
papruhába jár.' 

A két embör .löfekütt a temetőárogba, a kutyájaik ott vótak. Eccé csak 
tényleg mént ojan magos pap és még vele mént valaki. A két embör látta, 
annyira mögvótak ijedve, a kutyák. ekeszték fogni,. mind összevissza piszkóták 
a kutyák magukat. Az embörök is nagyon mögijettek. Akkó egy jó id őre 
étüntek. Akkó éhitte az ögyik embör a másiknak, hogy tényleg így éjjel jár. 
Úty szokták mondani, hazajáró lélök." 

'Hallottak-e olyanokról, akik beszéltek a halottakkal? 
„Vót régebben az én anyám korába égy lány, aki ojan szentnek tartota 

magát, hogy.az beszét a halottakkal. A Bóka Maris. No hát arrú az én anyó-
som sokat tunna beszéni. Aki a halostyával akart beszéni, émöntek ahhoz 
a Bóka Marishoz és az látta a halottakat is, mög a Szüz Máriát is, mög látta 
Jézus Krisztust is, mög az istent is, az közvetítötte a nép köszt vagy a halott 
kívánságát, vagy a nép kívánságát. Útyhogy ojan szenvedésök köszt mént 
ki a világban, szenté vót avátva a faluban. 

Semmi jele nem vót, valamit öccé álmodott. Még a Búbos Roza néni, 
aki Padén vót ögyedű  bűbájos boszorkány és kártyavet ő  asszon, áz is aszonta, 
hogy kezet fogott egy másik b űbájos asszonnya és átkapta a tudományt, _de 
ez még neni, tűnt ki Padén, hogy kinek atta át." 
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Mondok egy t őrténetet .'.  

„Az öreg Borbé .Pétör bácsijéknak ell ődött a tehenük, .No majd lesték,  

várták, hogy maj bisztosan megellik. Hát közbe a. Pétör bácsi leste, hogy .  

maj ellődik a tehén, az öreg Kajláné éváltódzott macskájé. Szopta a tehénnek  

a tőgyit: Közbe ahogy a Pétör bácsi möglátta, nagyon összeverte, útyhogy  

annyira mögverte, hogy tiszta sebbé verte az egész testyit. Másnap a szom-
szédasszonyát, Tót Ilka nénit elkütte, "hogy mönnyön, nézze mög az Ágnist, -• 
két fogát is' kivert neki..Fekütt, nyögött,. hogy jaj, de beteg. Hát ez látyá;  

hogy valami történt vele; Ojan fekete vót 'mindenütt, mind, a kík posztó."  

Mit meséltek, milyenek a b űbájosok?  

„É vótak változva. Vót, ,amejjik kecskének vót változva, valamellik  

macskának vót elváltozva vagy kutyának. Én mindig asz hallottam a Ke-
repesi Jani bácsitul, hogy amállik ijen b űbájossággal bír, annak talán valahun  
a padlásán vót ágy kis poros ászló kitéve. Hát űk látták, akik ijenök vótak."  

" Mit tudnak a táltosok, bűbájosok?  

„Rontani. Még orvos nem vót a faluban, mindánh ő  értöttek. S amejjik  
mögrontotta, až nem tutta hejre hozni.  

Példájú neköm van áty testvérörv lönt Kostolacon, mikor az fijatal-
asszony vót, hát mögrontotta itt ággy lány. Odamönt gyógyítani.. Az egész  

szöm,e vérbe vót mög a "füle ojan sebös vót végig, hogy aszt a két úját még  

máma sé nem is bíri. Átmönt Mohojra ijen bibájos öregembörhöz, az csinát  

házi orvosságokat.  
Ojan jó suttyógyerek vótam no, oszt itt áluttam a konyhába. Az ablak  

becsukva, az ajtó- becsukva. Anyám mög apám bent aluttak a ,szobába. A 
két ajtó becsukva, mindön becsukva, fönt van a macska a mejjernön. Ez 
énrajtam történt. Akkor oszt aszt mondom az apámnak, hogy én már nem 
merök kint, alunni. Mindön éccaka gyün. Tizenkét óra, fél ággy, nem hogy 
fölugrik . az ágyra mind macska, hanem kapaszkodik a dunnába, párnába. , -
Akkó kesztem féni. No Becő  úgy.ehatárosztam magamba, az anyád ideodáját, 
majd adók én tönköd. A kést a kezembe vöttem, ha f őmászik a hasamra, 
belevágom a kést. Mikó főgyütt a hasamra, nem érösztem, a karom. É' vót  
zsibbaddá. L�  birták vóna vágni. Akkó kikötöttem, hogy én nem alszok 
kint.- — Hát mijen legény vagy, az öreg lekapott. Fész kint aluszni magad, 
mög ez mög az. Az öreg kihúzódott. Ecc ő  főkel az öreg, gyúccsa a lámpát, 
az annya kutya úristenit, aszongya, má lehúszta rúlam a dunnát. No kej f ő , 
itt a macska! Addig erre, addig arra, a két öreg keresi a macskát, sáhun sem -
tanáják. Akkó én visszaküzdöm magamat, no álmodok, hogy hát mögn ősűtem, 
vőleginy 'vagyok. A templom ajtóba érünk, mönnyünk eskünni. Fölébrettem. 
Ülök az ágyon, spekulálok, hogy most mit is álmottam. Furcsa vót, vissza  
teccő . Tapintottam az újamon a karikagyűrűt. 'Hát nézem a gyűrűt, kari-
kagyűrűm vari. Ülök az ágyon, lehúzom a gyűrűt. Elejtettem. Koppón,  
direkt hallom, "hogy koppan a . fődön. A sütétbe tapogatok, rátaposok, mök-
tanálom; de sáhun sá nincs. Rögge, mikó főkelök, mondom: „Anya, ha  
söpröget, talál ágy karikagy űrűt, osztan sá nem tan,áta. De én naprú napra  
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fogyok. Nem birtan sé énni, sé inni. Amikó égyütt az este, lé k ő  fekünni, 
reszketem. Odagyütt égy ném, ét asszony. Léncsi néninek hitták. Mondom 
a Léncsi néninek — az öregasszony nagyon tutta a kártyát liánrii —, Lén ćsi 
néni, hánnya mög neköm a kártyát ! — Mir ű  Pistikázim.? — Hát mindenrű . Oda-
ütem az öregasszon mellé, kivötte a köt őzsebibű  a kártyát, mingyá ott a palláson, 
mer a palláson dógoztam. — Te, az anyád istenit, te mög vagy rontva. — 
Én nem tudom. Néz az öregasszony a szömem közé. No de nem baj. Maj. 
mögnézzük, mi csinájunk. Az öregasszon addig forgatta 'a kártyát ottan, 
hókusz, pókusz, mög.:-nonta, mi csinájak. Aggyam oda űneki azt, amit 'éneköm 
be köllött sžörözni. Akkó én asztat évittem az öregasszonho, akko visszatta, 
aszt monta, a lekközelebbi határ, szentmiklósi mög padéji határ itt van. 
Féltizenkettőkó indújak é biciglivé vagy gyalog, mönnyek ki ott a határra, 
kaparjak éty kis lukat oszt, ha mássa nem, bicskáva, oda temessem-e, csak 
sijessek haza. És akkó — de égy rész nálam maralt, -- vasárnap délután 
ájak a Nagyuccára, tögyem a zsebbe a kezem, oszt csak asztat fogjam, de né 
szójak senkinek. Muszáj _annak a n őnek jönni. Direkt úgy is vót. Odajött a n ő , 
köszönt, szerbusz, én nem szótam. Mökkérdöszte, hogy. vagyok. Akkor égy 
este kiszorítottam a n őt. Kótyagos fejjé, émarkótam a nyakát, de az anyád ide-
odáját, bevertem órát, száját.' Fijatalabb vót, mind én. Hát ütet is valami 
bűbájosasszon fölokosította. 

Mög arra tanitották ezök a b űbájos asszonyok, ha valamejjik lán nem tán- 
col a kocsmába, nem kérik fó, akkó, mikó mökhúzik délbe a harangot, gyor-
san szalaggyón föl a toronyba, vágjon égy darab kötelet, osz mikó együtt vannak 
a ijúva, fogja a derekát vele. Attú fogvást mindig táncol." 

Hova járnak a bűbájosok? 
„Alú valami dombok vannak a határba, oda rr ,ong yák, hogy oda kijárnak. 

Söprűn repülnek." 	 • 
Ismeri-e a Gólya, gólya, gilice kezdet ű  versikét? 
„Hát ilyesvalamit eszt jáccottuk, de má nem tudom. Léhet, hogy nem 

. végig. 	. 
„Gója, gója, gilice, 
Mit viszöl a szádba 
Szőr, szál;- 'szalmaszál, 
Fészöknek." 

e. 
Hallott-e valamit .  az ólomöntésről? 
„Ha valaki beteg? Ha megijéd, ólmot öntenek a feje fölé, de pont éssé 

tudom, hógy hogy csináják. 
Az én kislányom mög vót verré szöm,mé. Mongyák az asszonyok, ugy-e, 

hogy ólmot öncsünk a feje fölött kanálba. Az az alag gyün ki, akitü mögijet Ć  a 
kislány. Direkt úgy is vót. Én tartottam az ajtóná, a kutya é vót engedve, mingyá 
fölugrott az üvegre: A kislánt észrevöttem, 'hogy m,ögijett. Akkor éfordútam. 
Egész éccaka nem alutt. Próbájuk! Csinájuk mög, hátha kigyün. Nem töké-
letös alak az, ami kigyün, de az embör bírja hasonlítani hozzá. 

Mög éccé a póktú. Hogy keverödött a pók? 
Mászott így a szömin körösztű . Akkó is főket, oszt odakapott. Ety csöpp 

ólom, az bisztos vót tizenöt, húsz, mind a rák. Rostát nem hasznátak, csak 
fekütt á kicsi az ágyba, égy bögrébe töttünk hideg vizet, akko aszt a meleg 
ólmot a feje, fölött bele." 
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Hogy öntik az ólmot? 

„Az ólmot oszt beletöszik eggy övőkanálba és rátartik tűzre és az fölolvad, 
s akkor ahogy fölolvad, egész hirtelen hideg vizbe k ő  tenni, a tányérba ott 
a vízbe, és az sörcent, és megmutati akkó mán, hoty hát mitül ijett meg az 
a kicsi." - 

Hogyan gyógyítanak? 

„A Klárika ojan betegeš vót. Akkó csinátam én eszt is, aszt is. Na eccer 
asz mongya az egyik, hogy mikor fárattan hazamegyek, akko ne nézzem még 
a kicsit a b őcsőbe, hanem egyenest mennyek az ódal ablakhoz és vögyem, le 
és taresam, rá és akkó szójak neki nevirül. Kopogtassam meg .az üveg-ablakot 
és mikó rámnéz, akkor bisztossan, hogy elhaggya az a frász vagy a betegség. 
Hát én esztet mekcsinátam,." 

„Vót énnekem egy nagynéném és annak a lánya nagyon szép nagylány vót, 
s járt hozzá etty fajú és annyira elleneszték a szülei, hogy nem tuttak.máskéb 
mit csinájanak vele, hogy em,araggyanak, úgy gondóták, hogy mögmérgezik, 
vagy mögrontyák és rnökhal. No majd a lánynak eccör tettek a küszöbre 
egy barátfülit. 

A lán korán kiment az uccát söpreni, söpri az uccát, ott egy barátfüle. 
Persze az már tészta, föltette á fal tetejire, hogy ne söpörje és ne lépjenek rá. 
Majd mikor a lány esztet mökcsináta, tíz óra tájban nagyon rosszú lött. Mi 
csinájanak vele? Orvoshoz futottak, ide-oda, az asszonyokhoz, hát etanáták, 
hogy m,ög van rontva. No elmentek egy másik faluba, híttak egy asszonyt. Az 
asszony aszt monta, nem möty ki, hanem vigyenek neki fél méter sifonyt, 
vigyenek neki a'kúttyugbúl vizet és a lánynak ety zsepkend őjit vagy alsó-
neműjit. No mikor eszt mökcsináták, az monta az asszony, hogy majd ő  
kimegy. De mikor eszt csináják, abba az id őbe mögjelenik náluk az, aki meg-
rontotta a lányt.. Tényleg odamönt á legénynek a testvérnénnye. Vasárnapi 
nap vót, ebédőni akartak éppen, de nem ebéd őt a nő , szégyönközve emönt. 
Pedig asz monta, hogy akkor verjék mög, ha odamegy. Amikor emönt jelönténi 
az asszonynak, a lány mintha ety kicsit jobban vóna, de mégis csak mennyen ki. 
Asz monta az asszony, hogy majd ő  kimegy, csak lögyenek, de mind ott 
lögyenek és várják,majd ő  jön féltizenkettőkó. Má féltizenkett őkó ojan álmosak 
vótak, hogy mind elalutt. Az asszony közte vót, de nem látta senki, csak a 
beteg. A- betegnek adott vizet, jobban is lött, az asszony eltávozott.. Asztán 
mingyá fölébrett az egisz. Nincs az asszony. A lány lázas, azé mongya, hogy 
vót. No másnap :émöntek hozzá, akkó monta az asszony, hogy vót ő . Mind 
möktutta mondani, hányan vótak és mijen ruhába vótak ott nálluk. S asztán a 
lán jobban lött, férhöz is mönt." 

Elmondták: Barát János, 50 éves, Padé; Barát Jánosné, 49 éves, Padé; Kalmár Istvánné, 
32 éves, Padé. 

A felvételt készítette: Penavin Olga és Matijevics Lajos. 

Nyomdatechnikai okokból nem tudtunk pontos hangjélölést adni. 
(1970) 
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SZÉKELYKEVE NÉPÉNEK IIITVILÁGA 

Székelykeve --, Skorenovác vegyes lakosságú falu az Al-Duna térségében. 
Lakói Bukovinából (Józseffalva, Istenségíts, Andrásfalva, Fogadjisten köz-
ségekből) telepített, illetve kés őbb` családonként érkez ő  székelyek, majd 
„palócok" (kunok). és bolgárok. Az a tény, hogy kétféle, illetve ha a „palócokat" 
is külön közösségnek vesszük, —, noha nyelvük magyar, de más nyelvjárási 
sajátságokat mutat és" más hagyománnyal rendelkeznek mint a székelység, 
--, akkor háromféle közösséghez tartozók alkotják, rányomja bélyegét hie-
delemvilágukra, hiedelmeik modelljeire, rendszerére, tartalmára, kommuni-
kációs sémáikra is. (Ez kit űnő  alkalom interetnikus kapcsolatok vizsgálatára!) 

Másik meghatározó vonás az; hogy Székelykeve lakói a paraszttársada-
lomhoz tartoznak, kevesen emelkednek ki bel őle. Székelyeink falusi föld- 
műves-kubikos életének így megvannak a meghatározó normái, amelyekhez 
még többé—kevésbé tartják is magukat. Ez a falusi földm űves környezet 
meghatározza a viselkedési normákat, a tradicionális, szabályszer ű  viselkedést, 
a komxnúnikáció alkaLm,ait és tartalmát, a világképmodellt, a kommunikációban 
részt vevők csoportjait, a kommunikációs kapcsolatokat, az egyénnek a kü-
lönféle csoportokba való beágyazottságát, hosszabb-rövidebb ideig tartó 
kapcsolódását egy-egy csoporthoz, s őt a közleményfajták aktualizálódását is: 

Az öregek és az idősebb generáció mú ltra és otthonra orientált, azaz 
elsajátított szokásrendszerünk aránylag stabi l, az elmúlt generációk maga-
tartásához igazodik. Ez részint a falu földrajzi helyzetének és a gazdasági-társa-
dalmi viszonynak a függvénye. A felszabadulás óta a szokásrendszer stabili- 

• tásában hézagok jelentek meg, a fiatalabb és a fiatal generáció a faluból ki-
törve inkább jelen-, illetve jöv őközpontúvá válik, a múltra és otthonra orien-
táltság Csökkent mértékben jelentkezik náluk s a kultúra is megváltozott a 
számukra. 

Lassan nemcsak a nagycsoportok kohéziós ereje szűnik meg, hanem az 
olyan kis csoportoké is, mint a család, a rokonság (németországi munkavállalás). 
Az egyén kiszakad a hagyományos csoportokból, más érdekb ől alakult cso-
portokhoz csapódik ideig-óráig, más szituációkba kerül, s őt teljesen 
kiszakad, elidegenül, nincs társadalmi (csoport) ellen őrzés alatt. Más tömeg-
kommunikációs eszközök hatására a hiedelem-modellek elhalványodnak, 
nem életszervezők többé, esetleg öntudatlan cselekvések formájában élnek 
tovább. Ebből következően a hiedelmek, a hiedelemrendszerek napról napra 
hézagosabbakká válnak. 
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A hiedelmeknek fontos szerepük van a csoportok viselkedésének befo-
lyásolásában. A mindennapi hiedelem rendszere bizonyos mértékig a kö-
zösség előítéleteinek halmazával azonos, ez készíti el ő  az egyént, hogy befogad-
ja a hiedelemrendszer „nem mindennapos" jelenségeir ő l szóló közleményeket 
(időjárásról, Napról, Holdról, szokásokról, garabonciásról, boszorkányról stb.) 
és adja tovább megfelel ő  alkalomkor ezt a „népi tudást". 

E közösségi tudást többféleképpen kódolhatják, illetve foglalhatják kom-
munikációba, közleménybe. Van gesztuskommunikáció, a szimbolikus moz-
dulatok, cselekvések nyelve (köpés á szemverés ellen, ráolvasáskor kereszt-
vetés; fejsze kidobása az udvarra vihar ellen), és szóbeli, vokális kommuni-
káció. Felhasználhatnak még tárgyi kódot is (öltözködés, jegyajándék) a kom-
munikációban.. 

A népi hitvilág nem megkövesedett, változhatatlan, nem örökös. Nem 
független a hiedelem és a szokás a gyakorlóktól, azok társadalmi helyzetét ől 
és általában a közösség gazdasági, társadalmi változásaitól. A néphit nem min-
denkinél jelentkezik egyformán, egyforma er ősséggel egy faluközösségen 
mint nagyobb csoporton belül. Még a kisebb csoportokon belül is jelent ős 
eltérések tapasztalhatók. A modell, a szokásmodell változik, szegényedhet, 
de más közösségekt ől kapott elemekkel is gazdágodhat, illetve eltéréseket, 
elferdüléseket,  összefonódásokat mutathat. A társadalmi, gazdasági felté-
telek mellett befolyásolja a szokás-modellt, annak változását és elt űnését az 
életforma megváltózása, az ,eni,ber és a .természet kapcsolata, a közösség 
viszonya a tradícióhoz, az egyén magatartása, környezete, kora, m űveltségi 
színtje, társadalmi helyzete, neme, érzékenyebb lelki alkata stb. 

A közösség mindig számontartja a szokások őrzőit. A. falu lakói pon-
tosan megmondják, kihez menjünk, ha hallani _akarunk valamilyen szokásról. 
Ha szerencsénk van, esetleg magunk is láthatjuk a szokás gyakorlását. 

A szegényparaszt és asszonya a leghívebb őrzője - a hagyománynak. 
Főlég a 40. életéven túliak. Székelykeve lakóit sohasem vetette fel a sok pénz, 
nem alakult ki ;  illetve ritka volt köztük a nagygazda típusa, ezért nagy át-
lagban hagyományőrzők. Természetesen nemcsak a n ők, hanem a férfiak is 
őrizték munka és egyéb körülményeik miatt" a növénytermesztéshez, állat-
tenyésztéshez fűződő  szokásokat, termelési hiedelmeket. A n ők ezek mellett 
értettek még a gyógyításhoz, a varázsláshoz is, a gonosztól való védekezéshez, 
babonáskodáshoz, rituális szokásokhoz — részint alacsonyabb m űveltségi 
szintjük, részint egyéb okok miatt, 

• 
Székelyeink „babonái, gurudzsmái" jórészt „Móduvábú" valók. Az 

új lakóhelyen azután a szomszédoktól újabbakkal is gazdagították őket és ezek 
beleötvöződtek az eredeti szerkezetbe (bolgár elemek!). Az új lakóhely tája, 
természeti környezete, id őjárása, , és a leszűrt tapasztalatok is megjelennek 
hiedelmeikben. A ma fellelhet ő  anyag általában kevés variánsú, egységes. 
Legalább 50-60 különböz ő  korú "és nemű  személytől gyűjtöttünk, s az. ada-
tok csak kisebb eltérést mutatnak. Természetesen emlékezetzavar is jelent-
kezhet a szokás teljes „förgatókönyvének" elmondásakor, ami némi változást, 
eltérést eredményezhet. Megesett az is gy űjtésünk során, hogy már csak 
egyesek őrizték, mentették meg bizonyos szokások vázát, mert . a gyakorló 
közösség széthullott. ; 
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r. 
1. ÜNNEPEK 

A falu . lakói katolikusok. Régen az ünnepeket megtartották. 
Karácsonykor betlehemeztek. Szentestén, „szenvede estén" járták a 

falut a kántálók, a kisgyerekek.. Megálltak az ablak el őtt š kérdezték: „Meghall-
gatják a.betlehemeseket?" Ha igenl ő  választ kaptak, karácsonyi 'énekeket éne-
keltek. A ház gazdájától diót, cukrot, kalácsot, almát, kaptak. Mivel nem, 
mentek be a házba, az ajándékot az ablakba tették nekik. 

Az idősebbek a „betlehemi szolgálat"-nak nevezett karácsonyi játékkal 
járták a házakat. Mária, József, öreg csobán, bogláros csobán (ajándékba bog-
láros szijacskát 'vitt a kis Jézusnak), hamubotos csobán (kifordított bundában, 
hosszú fán hamus zacskója volt, amely a gyerekek zavarására szolgált) és 
még 3 csobán, két huszár, két könyves és angyalok játszották el a történetet: 
Öltözékük kifordított bunda, csúnya álarc nyúlb őrből és sárgarépa orr. 

Szentestén a háziak hámot visznek be a szobába a jászol jelképeként, 
a kisgyerekek letérdepelnek el őtte és imádkoznak. 

Vacsorára babot, búzát főznek, meg: mákos tésztát mézzel. 
Karácson napjához fűződő  tilalom: ezen a napon nem szabad lóra ülni, 

mert 3' nap múlva meghal az illet ő . 
Aprószentek napján, karácsonyhoz harmadnapon a lányokat „meg-

aprósáentekelték" a legények. Azokat a lányokat aprószentekelték meg, akiket 
karácsonyeste „megénekeltek", azaz betlehemesekként szent énekkel kö-
szöntöttek. Aprószentek napján zeneszóval, dalolva mentek a legények és 
betértek minden lányos házba. A lánytól azt kérdezték : „Hányan vannak az 
aprószentek?" Ki kellett találnia. Ha nem tudta, akkor kapott a vessz ővel. 
Azt kellett felelni: „Négyezernégyszáznegyvennégyen ! Azután így' szóltak 
a legények: 

„Aprószentek, Dávid, Dávid! 
Jó egészséggel viseld az új esztend őt !" 

Ekkor a legény megfogta a lány bal karját és hármat vert a lány fenekére a 
fűzfavesszővel. A fűzfavesszőt, szilfahajtást, szilva-, vagy meggy ágat t űzben 
puhították, majd megcsavarták, s olyan lett, mint a csép: csípett. Ezt a vessz őt 
a csizmaszárba tűzve, vagy a belső  zsebbe, a kabát alá dugva vitték. Nemcsak a 
lányokat, hanem a teheneket, lovakat is megaprószentekelték. 

Ha a szilveszter estéjén felállított kanál újév reggeléré eld ől, akkor a 
gazdája hamarosan meghal. 

Ha újesztendőben öreg hal meg először, száraz. lesz a kapálás. Ha újév 
napján női személy jelenik meg els őnek a házban, egész éven át szerencsét-
lenek lesznek a ház lakói. De ha férfi jön, akkor szerencse áll a házhoz. Ezen 
a napon nem jó kiadni a pénzt a házból, mert egész évben költekezni fognak.. 
Jó viszont,- ha hoznak pénzt, akkor egész évben pénz d ől a házhoz. 

Február 2-án ha csepeg az eresz, es ős tavasz lesz. A Mátyás-napon, 
(febr. 24.) ültetett libatojás mindig elt űnik. Ha ki is kél belőle a „pipecske", 
akkor az - tűnik el. A Mátyás-napi tojásokat meg szokták jegyezni piros ce-
ruzával. 
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• Farsang napjai : vasárnap, hétfő , húshagyó kedd, hamvazó szerda. Ilyen-
kor . már „szökik a tél". Farsangkor 3 napig mulatoztak, a fiatalok maszkákba 
öltöztek, lóháton, csengővel felszerelve nagy zajt csaptak, „kergették a telet". 
Ugráltak, bolondoztak, lakodalmat játszottak. A maszkák álarca birkab őrből 
készült, a szemek helyén kinyitották a b őrt, a fogakat babbal helyettesítették. 
Szenes tuskót vagy közönséges tuskót kötéllel, lánccal megkötve húztak a vén-
lányok, öreg legények udvarába. 

Farsangvasárnap száraz szilvát ettek. Délt ől mulatság volt a kocsmában. 
Hétfő  reggel templomba mentek, kedden reggel ismét, majd ebéd utántól 
éjfélig kocsmáztak. Hamvazószerdán reggel misére mentek. Ett ől . - kezdve . 
szigorú böjtöt tartottak, sokan még tejet, tojást sem fogyasztottak, csak sóba-
vízbe levest. 

Egyesek szerint február utolsó napján (Baba Martán), mások szerint 
március első  napján este szárízíkb ől tüzet gyújtanak a bolgárok egy szabad 
térségen, és férfiak, n ők átugrálják, hogy egészségesek legyenek. A t űz a 
tavaszt, márciust melegíti, elégeti a telet. A magyarok is átvették a szokást.. 
Újabban július 7-én ugrálják át a tüzet. 

A virágvasárnap el őtti hét• a fekete hét. 
A böjtben más edényben főztek. Ették a „cibrét", sz űz babot, birkatú-

rót, téhéntúrót, málét, szárított halat, tejet, pattogatott „kókis"-t, pirított 
pityókát (szeletekre vágták, a t űzhely lapján megpirították, megfoghagymáz-
'ták). Előzőleg kövér csütörtökön a keddr ől maradt ételekb ől több ház vacsorát 
rendezett. Összehordták és közösen fogyasztották az élelmet. Ez a vacsora 
éjfélig tartott. Péntekem mise el őtt az asszonyok kisúrolták pörnyével a zsíros 
edényeket, helyükre tették, "feltámadásig nem f őztek bennük. 

Nagyböjtben a bíró őröket állított a falu bejárataihoz, hogy a cigányok 
be ne menjenek, míg a nép misén volt. A házak üresek voltak, csak a betegek 
maradhattak el a misér ől. Az ajtókat nem zárták be, csak a sepr űt támasztották " 
a konyhaajtóhoz, vagy a kiskapuhoz belülr ől, annak jéléül, hogy nincs otthon 
senki, a boszorkány tehát nem mehet be. 

Valamikor szigorú böjtöt tartottak szerdán, pénteken és szombaton, 
még olajjal 'sem főztek. 

Nagypénteken nem volt szabad mosni, mert utána betegeskedni fog 'a 
gazdaasszony. Ezen a napon kenyeret sütnek, és egy kis cipót is, azt elteszik, 
s ha valaki vízbe fullad, akkor a cipót belevetik utána, és az megleli a halottat. 
— Ha a bolhákat ki- akarjuk űzni, nagypénteken havat kell bevinni a szoba 
közepére. 

Húsvét nagy ünnep, előtte feltámadáskor barkát, sonkát, kalácsot 
szenteltetnek. Húsvét másnapján a legények házról-házra járnak locsolni. 

A lányokat, a kútnál, vödörb ől locsolják. Pirós tojás a bérük. 
Pünkösdkor maskarák járják' a falut lóháton. 
Úrnapkor koszorút fonnak, elviszik a templomba, megszenteltetik. 

Hazaviszik és kiakasztják a ganglábra. Ha« rossz id ő  van, akkor .3 szálat be- 
dobnak belőle a tűzbe. Míg az füstöl, az Úrangyalát imádkozzák. 

Péter-Pál (jún. 29.) előtt nem jó késsel vágni az almát, mert, jég lesz. — 
Péter-Pál napján nem szabad a rétre menni, mert .szintén jég lesz. 
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Ha Illés-napján (júl. 23.) dörög az. ég, akkor. lyukas lesz a mogyoró. 
Vendel-napja (okt. 20.) az állatok védszentjének napja. Nem szoktak, 

de nem, is ajánlatos ezen a napon lovat befogni a kocsiba. Tilos dolgoztatni 
a jószágokat, mert elpusztulnak. 

A .búcsúk kis örömet, kikapcsolódást hoztak a mindennapok életébe. 
Szentháromság vasárnapon (aug. 1.) a tarisznyába főtt tojást, savanyú 

uborkát, főtt krumplit, túrót tettek, üvegben vizet vittek magukkal, és úgy 
mentek kocsival Pancsovára; Sarlós Boldogasszonykor (aug. 15.) a rétbe, 
Plošicra, Kisasszonykor (szep. 12.), Vendelkor (okt. 20.) Sándoregyházára, 
Versecre, Radnára; Szent Terézkör (okt. 15:) Kovinba; Kubinba; Havas 

- Boldogasszonykor (dec. 8) Tekiára. 
Halottak napjára virradó éjjel ha valaki álmában. eszik a már halott 

családtaggal, akkor valamilyen ételt kell átvinnie a szomszédba, hogy a halott 
ne váljon hazajáró lélekké. . 

Erzsébet-napkor (november 19.) kezdődik az ádvent. Ilyenkor nincs bál. 
Luca-napján (dec. 13) nem szabad a házból kiadni semmilyen holmit, 

mert soha sem kerül vissza. Ezen a napon a fiúk 12 leány-, a leányok 1.2 
fiúnevet. írnak fel 12 papírra. Egyet üresen hagynak, de azt is a többihez 
teszik. Összehajtogatják a papírokat és egy dobózba rakják. Karácsonyig 
minden . nap kivesznek bel őle egyet és eltüzelik. Ha a végére az üres papír 
marad, azt jelenti; hogy az évben nem lesz párja az illet őnek. Ha név marad 
utoljára, . akkor olyan nevű  lesz. —' Lucakor kezdik készíteni a Luca székét. 
Karácsony estéig minden nap dolgoznak rajta egy keveset; annyit, hogy ka-
rácsony éjjelre elkészüljön. Elviszik a Misére, a készít ője ráül és. meglátja az 
ördögöt, illetve a gonosz, rossz embert; aki áskálódik; ármánykodik ellene: 
Templomból kijövet mákot hint maga mögé,. hogy az ördög ne érje utól. 
Mások szerint a keresztútra kell kivinni "a Lucaszéket; ráállva megláthatják, 
ki fog meghalni, ki ,a boszorkány`. . 

- Ha Luca-napján jön valaki a házhoz, feltétlenül le kell ültetni, mert 
különben nem lesz kotlós vagy rosszul ül a tyúk a tojásokon. Ezen a napon nem' 
szabód varrni, kötni, horgolni, mert bevarrják á tyúkok „lukát". Ha azt akar 
ják, hogy a tyúkok jól tojjanak, tüzes süt őfával be kell kotorni a tyúkólból ki 
nem engedett tyúkok közé, és azt kell mondani háromszor : „Sokat tojjatok, 
hamar kotójjatok." — Luca-napkor tejet nem szabad kiadni az ablakon, 
mert elapászt a tehén, kiadják a hasznot a házból. — F őzni sem ajánlatos 
ezen a napon, mert megáll a tyúkok tojása. Csak Luca-pogácsát készítenek á 
tűzhely tetején búzalisztb ől, kovász nélkül. Egy pogácsába dinárt tesznek, 
s aki ebbe a pogácsába harap, annak szerencséje lesz. = Luca napjától kará-
csonyig minden nap jegyzik, hogy milyen idő ; olyan lesz a következ ő  esz-
tendő; amilyen ezeken a napokon volt. Ehhez a naphoz f űződik az a szokás is, 
hogy hagymát tesznek 'a kemencébe, s abból, ahogyan a hagyma rétegei 
leszáradnak, meg lehet állapítani, milyen id ő járás lesz a következ ő  esztendőben. 

Ha a - lánynak álmában Lucától karácsonyig megjelenik  valamelyik 
legény, az lesz a férje. 

Miklós-napkór (december 6.) a gyerekeket megajándékozzák ha jól visel 
kedtek az év folyamán. Ha rosszak voltak, virgácsot vagy botot kapnak. (A bol-
gároktól került ez a szokás a gázdagabb csángókhoz.) 
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A HÉT NAPJAIHOZ FŰZŐDŐ  SZOKÁSOK 

Hétfőn senkinek né adjunk pénzt, mert akkor egész héten pénzt fogunk 
kiadni.  

Kedden nem .szabad mosni, mert belénk csap a villám. Fonni sem jó. 
;Kisgyerekekre kedden nem mosnak. 

Szerdán szigorúan ` böjtöltek. . 

Pénteken nem szabad fejet mosni, mert valamelyik rokon_ a vízbe fullad, 
beteg lesz. Nem jó fésülködni sem, mert elhullik az ember haja. Fonni sem jó. 
A péntéki nap rossz nap. Olykor nem kell_ semmit se kezdeni. Szigorú b őjti 
nap. Pénteken nem jó vetni, mert üszkös lesz a búzá. Aki ,  pénteken örül, 
vasárnap sír. 

Szombaton régebben szigorú böjtöt tartottak. Nem dolgoztak. • 
Vasárnap nem jó mosni. 

NIPPSZAKHOZ KÖTŐDŐ  SZOKÁSOK 

Délben ha kukorékol a kakas, rossz id ő  lesz. 
Naplemente után, ha a rossz cigánygyérekek lehúzták a napot, azaz, 

mikor „a nap elszentül", nem ,jó tejet eladni, mert elviszik a tehén hasznát. — 
Ha nyugszik le a nap, nem szabad lefeküdnünk, mert örökre elalszunk. —
Naplemente után ne hányjuk ki a trágyát az istállóbol, mert kidobjuk vele 
a szerencsénket is. - Naplemente után nem; jó eladni a tejet, mert a boszor- 
kányok majd kiszopják a tejet a tehén t őgyéből. Ha nagyon sürgősen kell a tej, 
adnak- mellé egy kis sót is. 

Éjfélkor nem szabad az, utcára menni, mert megkergetnek a, boszorkányok. 
— Éjjel 12 órakor ki kell menni a legel őre, egy lepedőt kell az embetnek húz-
nia-maga után és azt kell mondani: „Felit szedem, felit nem, felit szedem ..." 
így be kell járni a legelőt. Amikor hazamegy, akassza a gangajtóra a leped őt. 
Réggel -sok vajat „húzhát össze" a tejb ől., — Ha a halott Szelleme gyakran 
megjelenik, háromszor meg kell kerülni a temet őt éjfélkor, a hazajáró lélek 
eltűnik. Éjfélkor . az  öregasszonyok 'valamilyen állattá változnak és járkálnak. 

Este nem szabad a kutyának csontot adni, mert nem lesz hamis, szigorú 
házőrző . — A kocsit nem szabad este megfordítani, mert éjjel nem alszanak a 
lövak. =- A szitát este csak úgy adhatják kölcsönbe, ha hoznak fehér ruhát 
és a szitát letakarják; különben elviszik a házból a szerencsét. -- Este, ha 
látjuk lehullani a csillagot, ne mutassunk rá, mert szemölcs lesz az ujjunkon. 
Ha .véletlenül mégis megtettük, harapjuk meg a mutatóujjunkat vagy csó-
koljuk meg a ház fehér falát. Este, ha fehérneműt viszünk a szomszédba, 
szerencsét vizünk.. Este nem szabad kinyitni az ablakot, inert valami bejön 
rajta és nem lesz nyúggdalom a házban. — Este senkit ől semmit se kérjünk, 
semmit .ses.djunk, hogy a szerencse a házban maradjon. Este ne vigyünk ki,. 
szemetet, mert nem lesz szerencsénk. Nem szabad kiadni a házból a tojást, 
mert elpusztul a . baromh• 

Éjjel tükröt kell bevinni az istállóba, s ha aznap vettünk valamilyen 
jószágot, akkor soha sem megy. el. Éjjel a fialőttak szellemei megtépik a ha- 



junkat, ha napközben virágot vittünk haza a temet őből. Aki bátor akar lenni, 
az menjen végig a temet őn éjjel 12'órakor és imádkozzon, többet nem fog 
félni. Ha az utcán éjjel kísért a szellem, bal kézzel üssünk rá, akkor él űzzük. Ha 
valaki sokat kártyázik, azt éjjél elviszi a makk-kuli. Éjjelre ne teregessük ki 
a mosott ruhát, mert bajt hoz. 

4. A HOLD VÁLTOZÁSAI, TERIVMÉSZEfiI JELENSÉGEK, 
VÉDEKEZÉS, IDŐJÓS JELEK 

A Holdban egyesek szerint Krisztus képe látszik: — A nagy többség 
..szerint a Holdban egy juhász van, aki kimosta és egy bokórra terítve „szárít-
ja a m.egvizült kapcáit", ő  maga pedig a botjára támaszkodik. - Ažt is mond-
'ják, teliholdkor, szép id őben a Holdban egy bárányokat őrző  juhászt lehet 
látni. 

Ha „tisztul a Hold", „leszárítódik a táj, állítódik az id ő"; ha telik, akkor 
nedves idő  lesz. 

Újholdkor ha esik az es ő , akkor egész hónapban esni fog. Ha a Hold 
„csurgóra" áll, eső  lesz. 

Telihold idején ne meszeljünk,. mert elszaporodnak a rovarok,. bogarak: 
Há udvara van a Holdnak, eső  lesz vagy szél. 
.Ha dörög az ég, azért van, mert Illés próféta két lovat hajt. Ha mennydö-

rög, a kést bele kell ütni az asztalba. 
Az áradások azért vannak,^ mert a világot tartó cethal megfordult. 

Mikor éső  után szivárvány jelenik meg az égen, akkor azt mondják; „Húzza a 
szivárvány a Dunából meg a tengerb ől a vizet, egyik vége a Dunába, a másik 
a tengerbe lóg." Ebb ől lesz az eső . .A szivárvány azt jelenti, hogy nem lesz 
többé vízözön. 

Villámláskor, égzengéskor, , jéges őkor szentelt gyertyát gyújtanak, 
az ajtó elé keresztet húznak, a baltát belevágják a földbe, a csorgásba, és 'la-
pátot tesznek ki, hogy elálljon a jég. Vihar esetén a gang el őtt keresztet rajzol-
tak, az egyik vonalba belevágták a fejszét, a fejszén keresztbe tették a lapátot. 
A ganglábra 'akasztott úrnapi koszorúból néhány szálat t űzre ,vetettek és 
imádkoztak. Szentelt barkát égettek a zivatar el űzésére. Ha villámlik, szúrjuk a 
kést az asztalba. 

Ha lent járnak a felhők, eső  lesz. Ha magasra rakjuk a szénaboglyát, 
felhőszakadás várható. Ha. több' kakas egymás után kukorékol, es őre 
számíthatunk. Ha hiányzik az es ő, vizet kell hozni egy mezei árokból és a 
küszöbre önteni.: hamarosan megered az es ő . Zöld gyümölccsel. nem szabad 
labdázni, mert jégeső  lesz. - 

Ha a füst fölfelé megy, akkor szép id ő  lesz, ha lefelé, rossz id ő . 
Ha másodszor is kivirágzik a fa, hosszú lesz az ősz. 
Ha pókháló száll a levegőben,.. hosszú lesz a vénasszonyok nyara. 
Ha a gólyák tisztán jönnek vissza, akkor jó idő  lesz. Ha a gólya fészket 

visz a szájában, eső  Iész. 
Rossz időt jelent, ha a csókák a magasban keringenek: 
Ha . a macska kifele mosdik, meleg lesz, ha befele, akkor hideg. 
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Ha a kutya a házfal tövében vagy máshól kapar, id őváltozás lesz. 
Ha a vakond feltúr, ugyancsak id őváltozás lesz. 
Ha- a vadlibák nyugatról keletre vonulnak, hóra számíthatunk. 
A disznó lépe is időt jósol: ha a vastagja el ől van, akkor a tél eleje lesz . 

hidegebb, és fordítva. 
Ha sdk a jégvirág az ablakon, jó termés lesz. 	'Ha a befagyótt ablak 

nágyon virágos, sok termés lesz. 

II. 

A földművelés és állattenyésztés kultikus hiedelemvilága sokáig élt, 
mert a rokonok közösen dolgoztak, őrízték a szokásnormákat. Ma már jobbára 
csak az idősebbeket kötik még a normák. - 

i 

I. A FÖLDMŰVELÉSRE VONATKOZÓ SZOKÁSOK 

Pénteken nem jó -  vetni, mert üszkös lesz a búza. 'A vetés el őtti éjjel 
a - gazda ne aludjon a feleségével, mert szintén üszkös lesz a búza. Amíg búzát 
nem vetünk, addig bosztános (tökös) rétest nem szabad sütni, mert üszkösödés 
fenyeget. 

Ha dinnyemagot vetünk, bukfencezni kell, hogy a dinnyék olyan nagyok 
legyenek, mint a -bukfencek., 

Hamarabb kikél a krumpli, ha olyan sekélyre ültetjük, hogy meghallja 
a déli- harangszót. 

Mákvetéskor ne beszélgessünk, hogy nagyok legyenek a fejek. 
A földeken dolgozó embernek még kint ki kell ráznia a bocskorból a 

földet; ha hazaviszi, nem lesz jó a termés. 
A termővirág terméséről lehet megállapítani, milyen hozam lesz abban 

az évben. Az alsó rész mutatja, hogy milyen termés várható búzából, árpából, 
zabból, kukoricából,, az utána következ ő  részek pedig a gyümölcs- és bor-
termést jelzik. 

2. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSSEL KAPCSOLATOS SZOKÁSOK, 
HIEDELMEK 

Ha a tehén kevés tejet ad, éjfélkor forraljuk fel á meglév őt, s a forró 
tejet bal kézzel vágjuk. Azután sok tejet fejünk: Ha késsel kavarjuk a tejet, 
véres lesz. Ha nagyon b őg a tehén, megverték szemmel. Ha a tehén ellik, 
nem szabad megfogni a kisborjú lábát ronggyal, csak szabad kézzel, mert 
ha ronggyal fogják'rm,eg, mindig a ruhához fog kapni, azt akarja szopni. 
Amikor az istállóból hajtják ki a tehenet, azt a pálcát, amivel kihajtották, nem 
szábad eldobni, fel kell szúrni a gerendához, ett ől a tehén jó lesz. Ha a tehén 
teje elapad, „elvitték á tejét". Amíg fel nem jön a nap, ki kell tenni a supa 
tetejére egy kis korpát és estefele oda kell adni, a tehénnek, akkor „visszajön 
a teje". 

1,65 



Ha a kecské kevés tejet 'ad, ráimádkozással megváltoztathatjuk a tej 
mennyiségét. A kecske nyakába rozsdás t űt kell szúrni.. A t ű  mindaddig  ott 
marad, míg imádkozunk. Ha kivettük a t űt, a ház előtt levő  fába szúrjuk. 
Hamarosan sok tejet ád a kecske. 

Hasa malacot szoktatják haza a legel őről, akkor egy kötényt kell tenni 
.a kapuba, arra egy fakanalat; ha a malac átmegy rajta, hazaszokik. Ha ma-
lacot adnak el, mielőtt kivinnék az udvarból, szőrszálakat tépnek ki bel ő le, 
visszadobják az ólba; így így a szerencsét nem adják el. Ha disznót vágnak, a 
körmét be kell dobni az ólba,, hogy jöv őre is legyen vágnivaló 

Nem szabad labdázni a szobában, mert nem lesz kotló. Ha a tyúk 
kukorékol, le kell vágni, mert valaki halálát. jelzi. A • kis tyúktojást el kell 
dobni, mert szerencsétlenséget hoz. Hogy az öreg tyúk hamar megf ő jjön, 
szúrjunk bele szeget. Az ördögtojást vagy kártojást (kis tojást) háttal a háznak 
jobb kézzel át kell dobni a . szomszédba, hogy ott keljen ki. Ha a .  tyúk nem 
bír megtojni, csizmába teszik és rázzák. Ha a tyúkok kotkodácsolva szalád-
gálnak, a saját pusztulásukat érzik: Ha a tyúk nagyon kotkodácsol, kárvallást 
jelent. Ha valaki azt akarja,' hogy sok kakas keljen ki, akkor férfisapkában, 
kalapban kell a keltetésre szánt tojást a tyúk alá tenni. A kiscsirkék ketrecére 
kössünk virágot, hogy ne babonázzák meg őket. 

A kislibákat le kell köpni, hogy ne pusztúljanak el. A két szik ű  tojáából 
kétfejű  liba kél. ki. Ha azt _akarjuk, hogy a kisliba ne legyen süket, ne fü-
tyüljünk. 

Ha valamilyen állatot vásárolunk, éjjel tükröt kell bevinni az istállóba, 
akkor sohasem megy el. 

Ha lovat vesznek, akkor az ajtó mögé egy köt őt. kell tenni. Ha a ló a 
kötőre nem lép rá, akkor ott marad a háznál. Ha rálép, eladják. . 

Ha idégen kutya jön a házhoz, szerencsét hoz. A macska is. Ha valakinek 
elvész a kutyája, kiabálja be háromszor a kocsikerékbe a kutya nevét s erre 
az visszajön. A kutyát nem szabad megkötni, mert nem lesz szerencse. Ha 
az agár nem fogja a nyulat, kihúzzák a járomszeget, megforgatják a kutya 
szájában, 's jó fogó válik bel őle. 

Nem szabad söprűvel ütni az állatot, mert megnyergelik a boszorkányok 
Ha magasan szálló' madarak csicseregnek, veszély közeledik. 

3. AZ ÁLLATOK GYÓGYÍTÁSA 

Népi tudomány, öröklődik ágról-ágra. 

Nagy kincs az állat, mindent meg. kell tenni megmentésére. 
Van védszentjük is az állatoknak: Vendel. Ezen a napon kímélik az 

állatokat. Ha valaki vét a tilalom ellen, baja lesz a joszágjának. 
A megfázás okozta lóbetegšéget prés-gyökérrel gyógyították. Á"rral 

átlyukasztották a ló szügyén a b őrt, s áthúzták rajta a finom gyökérszálakat. 
A présgyökér kihúzta a gennyet. Meghülés ellen öreg rongyot ` gyújtottak, 
és a ló orra alá tartották. A kehes lovat zabszalmával párolták, tyúkganajjal 
füstölték. Esetleg reszelt tormával összekevert korpát etettek vele. 

A szájfájás gyógyítására ecetes, kékköves vízbe fokhagymát törtek, 
abba egy botra er ősített rongyot mártottak, s az állat szájába dúgták. 
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Hasgörcs ellen pálinkát adtak a lónak. Gyomorrontást, . szorulást 
keserűsóval gyógyítottak. ' 

Ha az állatnál megáll a vizelet, az tudja meggyógyítani, akinek a mutató-
és gyűrűsujja összeér, és ily módon fel tudja venni a szalmaszálat. ' 

Ha a légy beköpi az állat sebét, rá kell imádkozni alkonyatkor. Ló-
fodorkából főzött teával mossák a sebet. Útilapu is jó. 

A jószágnak igézés ellen piros szalagot kell kötni anyakára, farkára. 
Ha keres, paklincs (kullancs) van a birkában, büdös zsírral kell bekenni 
Ha megverték szemmel a tehenet, Iovat, disznót, vízvetéssel gyógyí-

tották. 
Régen pénz volt a" kutya  nyakában a gonosz ellen. 

A HÁZÉPÍTÉST .ÉS A HÁZBAN ÉLÉST SEGÍTŐ  CSELEK-
MÉNYEK, A . HÁZBAN ÉLŐKET: VÉDŐ  ESZKÖZÖK, MÁGI-
KUS CSELEKEDETEK, JÓ VAGY ROSSZ JELEK ' 

A székelykevei magyarok a faluban lakó bolgároktól tanulták, hogy a 
fundamentum alá, az épül ő  háznak mind a négy sarkára kakasfejet tegyenek. 
(Aprópénzt is tettek a fundamentum alá. Mások szerint, amikor a rakott . 

=vert falú) házban kivágják az ajtót, egy fejét ől megfosztott tyúkot dobnak -
be. Van, aki birkafejet ás a küszöb alá. (Különösen Sándoregyházán). 

A hiedelem szerint minden házban lakott beépítve egy kígyó, a házi 
kígyó. Fehér volt, őrizte a ház szerencséjét. Tejet kellett neki adni mindennap, 
kis edényben. , Ne vigyünk haza kígyóvirágot, mert sok kígyó lesz a házban. 

A házra kiszegezett denevér szerencsét hoz. 
Az ajtóküszöbre patkót szegeznek, hogy ne járjon be a boszorkány a 

lovakhoz. 
A ganglábra, az ajtó fölé akasztják az úrnapi koszorút, ha jön „a nagy 

idő", 3 szálat a virágból elégetnek (egyesek t űzben, mások szentelt . gyertyán). 
Az istállóban a lovak rácsa fölötti szegre egy lókoponyát akasztanak, hogy 
a „szépasszonyok" éjjel ne nyergeljék, a lovakat. 

Ha a kemence dugója összetört, kárvallást, veszekedést jelentett. . 
A bolhák ellen csombort tesznek az ágynem ű  közé. A farkasalma is jó. 
Ha a házban . törött tükör van, a' lány 7 évig nem megy férjhez, s akkor 

sem, ha , maga töri el a tükröt. Ha pattog a bútor, vagy elhasad a tányér nem 
jót jelent. Ha a gyerek a széken illeg-billeg és a lábát lóbázza, azt mondják 
neki: „Ne harangozz az - ördögnek!" 

Söprögetés közben nem szabad elhagyni a szemetet, vagy félbehagyni 
a söprést; mert az illet őt elhagyja a szeretője. Ha valakinek a lábát seprűvel 
Terik, nem megy férjhez. Ha két söpr űt keresztbe teszünk az ajtóban, nem 
jön be a boszorkány. 

Ha keresztet rajzolunk valahová, azt a helyet elkerüli a boszorkány. 
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Aki este kiönti a lábvizet, a szemetet, kiönti a szerencséjét is. Ha az 
udvarra kiöntött szappanos vízbe lépünk, sebes lesz a lábunk. 

A vályúban mosott kéz kisebesedik. 
Ha üres vödröt visznek valaki házába, oda viszik a szerencsétlenséget. 
A kocsit este nem szabad megfordítani, mert éjjel nem alszanak a lovak. 

IV. 

A HÁZBAN  LAKÓK TESTI-LELKI ÁLLAPOTÁT ÓVÓ, BE-
FOLYÁSOLÓ SZABÁLYOK, CSELEKEDETEK, BAJŰZŐ  ELJÁ-
RÁSOK, HÁZI SZEREK 

1. Az anyát és gyermekét érint ő  cselekvések, óvó szabályok, varázslások 

A. terhesség megszakítása 

Hogy megszakítsák a nem kívánt terhességet, az asszonyok megtisztított 
zöldséget dugtak , fel maguknak olyan mélyre, hogy a méhszája megnyílt 
és elkezdtek vérezni. Ekkor kivették a gyökeret. Legtöbbször vérmérgezés, 
nyomorékság és halál lett a vége. Volt, aki présgyökérre kötött madzagot; 
feltette a gyökeret, de ha leszakadt a madzag, a gyökér ott maradt és az asszony 
vérmérgezésben meghalt. Kenderlevelet is használtak. 

A terhes asszony viselkedése 
Ha a terhes asszony olyan dologhoz ér, amihez nem kellett volna vagy 

olyasmi éri őt, ami ártalmas, a gyereken azon a helyen anyajegy, piros folt 
marad, vagy csonka lesz. Ha az állapotos asszony valamit ellop, annak a 
nyoma is meglátszik a gyereken. 

Születés 
Amikor a gyerek megszületik, hogy ne haljon meg, levágnak egy fekete . 

macskát s az újszülöttel megitatják a vérét. Ha megszületik a gyerek és a 
fejét kősziklához koppintják, olyan er ős lesz, mint a szikla. (Régi szokás!) 

A gyerekek homlokát bekenik korommal, ha vinni akarják valahova; 
így nem igézhetik meg. 

Ha sokat sír és nem akar aludni a baba, mákhajat kell f őzni, a levébő l 
egy kanállal adni neki, ett ől elalszik. 

Az újszülöttet a templomban keresztelik meg. Mikor hazaviszik, a 
keresztszül ő  leteszi a szoba közepére és azt mondja „Pogányt vittem, ke-
resztényt hoztam, istennek hála, egészségben n őjön fel. Aki legjobban szereti, 
az vegye fel". A szülők vagy valaki a rokonok közül veszi fel. A rokonok, 
vendégek „pelenkapénzzel, kengyelpénzzel" látják el a kisbabát, hogy vegyenek 
neki azt, ámire szükség van. 

Avatás előtt az új anyának . meg kell' fürödnie. 
Kisbaba, kisgyerek 

Ha a kisbaba nem alszik, sír, „elvitték az álmát", akkor az apja elmegy 
egy olyan házhoz, ahol szintén van kisbaba, az ablak talpfájáról kapar egy 
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kis meszet, elviszi haza, a baba párnája alá teszi s' étt ől „rögtön elalszik" 
„Adj álmot a babának" = mondják. Erre a felszólításra miel őtt elhagynánk 
a lakást, ruhánkról vagy a kabátunkról leveszünk egy darabka cérnát (ha 
rongyos, akkor foszlányt), s rátesszük a baba arcára, ett ől .a hiedelem szerint 
elalszik. 

Ha az egyéves kisgyereknek a körmét ollóval vágják, ahelyett, hogy. 
rágnák, akkor lopós lesz. 

Amelyik csecsemőnek hosszú ujjai vannak, az gazdag lesz. 
Ha sír a kisbaba, olvasót és imakönyvet tesznek a feje alá. 
Aki kiskorában csúnya,  az nagykorában szép. 
A kicsinek nem szabad megmutatni a tükröt, mert megigézi magát. 
A kút forrása eláll, ha nem a vizet kér ő  kicsikének adunk el őbb inni, 

hanem magunk iszunk el őbb. 
Ha a gyerek a földön ül, nem szabad átlépni, mert kicsi marad; há . 

véletlenül mégis megtette valaki, vissza kell lépnie, ha jót akar. 
Ha a házban kisbaba van, le kell ülni, hogy a baba aludni' tudjon. 
A kisgyerek elé bort, pénzt, könyvet kell tenni. Ami után nyúl, azt 

fogja szeretni. 
Ha két gyerek játék közben összeüti a fejét, mindketten köpnek egyet 

és azt mondják: „Pű, pű , vérem, sós vérem!" (Ne folyon ki.) 
Ha a, gyereknek kiesik a foga, fel kell dobni a háztet őre, vagy be az ágy 

alá, közben mondani kell: „Egér, egér, kisegér, adjál nekem vas  fogat, én 
meg adok csont fogat ! `.` 

Általában azokat verik meg szemmel, akikt ől az anyjuk korán elveszi 
a „csicset". Azok igéznek, akiknek össze van n őve a szemöldökük. Ha a 
gyereket megverték szemmel, akkor ráfektetik az asztalra s fordítva rá-
tesznek. egy ablakot. Az anyának anyaszült mesztelen háromszor körül kell 
járnia az asztalt, s elmúlik a szemverés hatása. Akit megvernek szemmel, 
az mosdjon meg hideg vízben. A kisgyereknek be szokták kormozni a hom-
lokát, hogy ne verjék meg szemmel. Vízvetéssel gyógyították a szemmel 
vert, megigézett állatot, embert a „gurudzsmás"-ok; akik értettek az ilyen 
dolgokhoz, „tudós"-ok voltak. A „gurudzsmás" asszony tüzet gyújtott, 
egy rossz seprű  ágait összetördelte, a t űzre vetette, imádkozott. Mikor meg-
szenesedett az ág, keresztet vetett és késsel elvágta, majd kivette a parázsló 
ágat a kés hegyével. A tűzhelyen levő  bögre víz felett hárómszor keresztet 
vetett és egyenként kilenc darab parazsat, szenet vetett a vízbe. Minden 
darab szénnél gondoltak valamire vagy olyan valakire, aki megigézhette 
a kicsit. Ha a parázs hirtelen lement az edény aljára, azt jelentette, csakugyan 
mégigézték a kicsit. Annyi személy igézte meg, ahány .széndarab leszállt 
az edény aljára. Ilyenkor újra háromszor keresztet vetett a víz fölé a gurudzs-
más asszony, imádkozva átadta az annyánák . a bögrét, hogy itassa meg a .  
kicsit; nem fog sírni. Ha nagyon pici 'babának 'vetnek vizet, akkor tejbe is 
dobhatják a parazsat. Ha az itatás után a bögrében maradt víz, tej több, 
mint amennyi eredetileg volt, ez,azt jelenti, hogy gyógyulás lesz az eredmény. 
A megmaradt vizet az ajtó sarkára öntik. Meg is mosták a vízzel a kicsi fejét ;  
arcát, mert az „imádságos víz" igen jó. Három miatyánkot' és három üd-
vözlégyet mondtak el és így végezték be: „Istenem, ezt a betegséget vedd 
le a kicsikéről". 
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Mások úgy gyógyították a megigézett kisbabát, hogy a család legid ősebb 
tagja a kútból hoz egy vödör friss; „kezdetlen vizet" (aki hozza, nem -be-
szélhet senkihez). Egy keveset a tányérba tesznek, melyben kanál is van. 
Imádkoznak, közben megkenik a vizes kanál aljával a gyerek homlokát. 
A vizet háromszor lenyalják és kiköpik. A' tányérbán lev ő  vizet a párnára 
öntik.. Az üres .tányért s benne a kanalat' is az ajtófélfához teszik. Egész nap 
nem szabad hozzányúlni. Ha valaki bántja a tányért, nem múlik el az igézet. 
Szemverés ellen a cip őtalpról való sárral, korommal jegyet tesznek a gyerek 
homlokára. 

Itt " legYeázük meg, hogy az állatokat is vízvetéssel gyógyították., Az 
egyik .gurudzsmás asszony nyakában piros spárgán -  egy Szent Antalt ábrázoló 
kopott medál fügött. Vízvetés közben, Mikor imádkozva vízbe dobta a 
parazsat, beleértette a nyakában függ ő  medált a vízbe és ezzel a vízzel itatta 
meg a beteg kislibákat. 

A szemmel vert gyereknek fáj á feje. Hogy elmúljon, „elfújják a fejét". 
A beteg leül a székre, mögötte áll a m űvelet végzője. Háromszor elismételi 
hallhatóan a következőket: 

„Szem megnézte, 
Szűv megszerette, 
Szentlélek Úristen, 
Boldogságos szűz Mária, 
Gyógyítsátok meg!” 

Mások ezt a szöveget mondják : 

„Szem megnézte, 
Szű  megszerette. 
Ezer angyal vigasztalja meg 
Ezt a gyereket.". 
(Vagy: Pistikát, Erzsikét, aszerint, 
hívják a gyereket.) 

Harmadik változat : 

„Szem megnézte, 
Kék szem, ződ szem, 
Sáris szem, vedd ki 
A fájdalmat belőle, 
Aki megigézte". 

hogyan 
• 

Miután az illető  asszony háromszor elmondta, „elköpdösi a . fejit": „P ű, 
pű, pű, vidd el ezt a betegséget a kicsikér ől." Ezútán a műveletet végző  
asszony a gyermek arcára jobbról, balról és a homlokára is keresztet nyal. 
a nyelvével, majd folytatja: „Amikor Jézus a földön járt, hegyek n őttek, 
völgyek . tőttek. Jézus menybementele után minden megtért. Térjen meg 
a gyerek gyomrából és a fejéb ől is a' betegség." Végül ismét elköpdös a feje 
felett: „P ű , pű, pű !". 
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Mások így fújják el a beteg Tejét: 

„Szem . megüszte, 
Szűv szerette. 
Ezer angyal, 
Vigasztald meg 
Erzsikét (Janikát, Bélácskát)". 

Akkor mondanak egy üdvözletet, majd ez következik: 

„Kalap alól jöttél, 
Kalap alá menj! 
Fékető  alól jöttél, 
Fékető  alá' menj! 
Kendő  alól jöttél, 
Kendő  alá menj!, 
Szem megüszte, 
Szűv szerette, 
Ezer angyal vigasztald meg!" 

Ezt háromszor kell elmondani, majd egy hiszekegy következik, S végül a, 
fej „elköpdösése". 

Ha a kisgyerek megijed, annak -is van orvossága : ólmot kell önteni. Az 
egyik ért ő  asszony szerint így. történik az_ ólomöntés : „Mikor a hold születik, 
hozok be kezdetlen és szótlan vizet. (Senkihez nem szabad szólni, még akkor 
sem, ha kérdeznek.) Tüzet gyújtok. Imádkozok. Vaskanálban ólmot teszek 
meg egy kevés 'zsírt, a t űzbe teszem. Ott van mellettem a síró kicsi. és a 
gyerek .anyja. Fejüket letakarom piros kend ővel,'míg mindent : el őkészítek. 
Mellettük egy nagy tál. áll, félig vízzel. Amikor a kanálba megolvad az ólom, 
a víz fölé emelem. A vízre keresztet vetek, kétszer, majd beleöntöm az ólmot. 
Az szétcsapodik. Valamilyen alak formálódik ki, vagyis az ólom megmutatja, 
mitől ijedt meg a gyerek. Kiveszem a vizb ő l. az  ólmot, zsebkendőbe kötöm, 
odaadoni_az anyának, hogy alváskor tegye a gyerek feje alá. A vízb ől meg-
mosdatom•a gyereket.. Egy bögrével merítek a vízből, azzal otthon itatják 
majd a kicsi gyéreket, így elmúlik az ijedség róla." • Megint másod szerint 
úgy történik , az ólomöntés, hogy az illet ő  vesz egy darab ólmot, beleteszi 
a kanálba, ,majd kánalastól a t űzbe. Mikor olvadni ke zd, elmond egy mia-
tyánkot, keresztet vet rá. Közben már oda van' készítve egy tálacskába a 
víz és egy hegyes kés. Amikor elmondta a miatyánkot, a m űveletet végz ő  
asszony a gyermek fejére, majd a jobb.-, illetve bal kezére, ezt követ ően a 
jobb lábára, s végül a bal lábára önt egy kis vizet. Kiveszi a kanalat a t űzből, 
ki önt az . ólomból,' visszateszi, közben elmond kilenc miatyánkot és egy 
hiszekegyet: Kilencszer kell megönteni az ólmot, utána felajánlja a „Szent-
háromság istennek, vígasztáló Szentléleknek, Szent . Erzsébet tišzteletére", 
.majd

. 
 ismét elmond egy • hiszekegyet. Az- ólomból különféle forma jön ki: 

liba, ember, szív. stb. Az ólomöntés után állítólag jobban lesz a beteg. • 
Ha „kutyakölkek" vannak a gyerek nyelve alatt, akkor lesütik: az ért ő  

„tudós asszony"' Meggyújt egy szentelt gyertyát, • megm,elegít egy nagy t űt 
és lesüti vele a „kutyakölköket", hogy meg ne vesszen a gyerek. ' • 
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Hasmenés, bélhurut ellen „német asszony  sáfárját" (olyan formájú 
mint a bazsarózsa, kis, fehér pókhálós virágja van, az országút mellett n ő ) 
egy nagy fazékban 1 óráig' kell főzni. A temetőből négyféle földet (feketét, 
sötétebb sárgát, fehéret, tiszta sárgát) kellett hozni, s némi sóval a tekn ő  
négy sarkára tenni, majd kereszt alakban össze húzni, s közben a miatyánkot 
mondani. A fürdővízre egy hiszekegyet mondtak. Olyan meleg legyen, a 
fürdővíz, amilyet csak kibír a gyerek. Más vizet kés őbb' nem szabad hozzá-
önteni. Ettől . a fürdőtől jobban lesz a kicsi. 

Az ótvar ellen egyesek szerint fekete „faszujkát" kell törni a 'rézmozsárban 
és ezzel beszórni áz ótvart. Máskok tejfelben oldott kékkövet ajánlanak. 
Megint mások jóddal való kenegetést tartanak megfelel őnek. 

Hasfájás ellen disznózsírt tojássárgávál kell összekeverni, s ezzel bekenni 
a gyerek hasát, jól betakarni, közben imádkozni. Ha nem bír „székletni", 
szilvaízt kell enni foghagymával. 

A fekete himlő  (a petecs) sok gyéreket, feln őttet elvitt. Aki átvészelte, 
„likacsos lett az arca, keze, mint a rosta". 

A „frászban" szenved ő  gyerek „szórta' a habot, rángatózott, elnyomo-
rodott". Az ilyenhez nem szabad kézzel nyúlni, mert ahol hozzáérünk, a 
betegnek az a része elnyomorodik. Hagyni kell, hogy kitombolja magát a 
betegség. 

A nagylázban szenvedő , csont-bőr, sovány gyereket, „frászost", „agost" 
kemencében is gyógyítják. Legalább két asszony kell a gyógyító cselekvéshez, 
egy, aki fűti a kemencét és egy, aki bent van. Miel őtt hozzáfogtak volna a gyó-
gyításhoz, az anyának meszteleriül meg kellett kerülnie a házat. Ha több — 
kilenc — asszony volt jelen, a következ őket mondták „Add vissza az egész-
ségét a gyereknek, mer ha nem adod, teszlek bé a kemencébe s vetlék bé 
a kemencébe". A gyereket rá is tették a kenyérsüt ő  lapátra, betolták a langyos 
kemencébe. Közben kérdezték. „Mit sütsz, asszony?" „Agot sütök". Ez 
háromszor — egyesek szerint kilencszer - mégismételték. A kemencén 
lyukat vágtak. Egy asszony kiadta a gyereket. Megförösztötték. Ha még ezek 
után sem gyógyult meg a beteg, akkor elm.éntek a székbe, vettek egy nagy 
marhabendőt. Beletették a gyereket nyakig, hogy csak a feje látszott ki, a 
nyakán megkötötték a bend őt, beleásták a trágyába és ott maradt 3 nap, 
3 éjjel (mások szerint csak 1 napig).Így f őzték a trágyában. Az anyja őrizte, 
hogy á kutyák ne tegyenek kárt benne. Ez rendszerint meggyógyította az 
„agos" gyereket. Közben más nevet adtak neki, hogy a betegség ne találja 
meg, mert a marhabend őben újra született. 

2. A feln őttek természetes módon történ ő  orvoslása (állati és vadon termő, 
kerti, növényi eredet ű  orvóságokkal). 

A felnőtteket is sok betegség támadja meg. Legtöbbjénél nem segít 
az ólomöntés, vízvetés, a fej „elfújása", ezért a természet, a füvek kínálta 
lehetőségeket kell felhasználni. Szinte minden betegségnek megvan a maga 
természetes orvossága, gyógymódja. 

Hogy ne legyünk betegek, az els ő  hóban meg kell hemperegnünk. Ha 
mégis megbetegszünk, akkor a betegségt ől függően kell valamilyen fűvel 
vagy csodás hatású "cselekedettel kezelni illetve kezeltetni magunkat a „gu-
rudzsmás" asszonyokkal. De saját magunknak is óvakodnunk kell bizonyos 
„rontások"-tól, cselekedetekt ől, ha nem akarunk megbetegedni. Pl.: Ne 
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nézzünk be a halottas házba, mert sárgaságot kapunk. Ne lépjünk az udvarra 
kiöntött szappanos vízbe, mert sebes lesz a lábunk, stb. 

Sebre, hogy megóvják a .fert őzéstől, vadsző lőlevelet, farkasfarkú füvet•
raknak. Útilapú is sebré való, a „vájlapi" is, ha lehúzzák a b őrét. Nyílt sebet 
fűzfalevélb ől főzőtt teával kell borogatni. Lófodorkából főzött teával is öb-
lögetik' a sebet. A seb vérzését .„cserepcsik” (=vér elállító fa) segítségével, 
állították el. 

Reumára ,gyakran használtak feny őspirituszba, denaturált szeszbe, pá-
linkába reszelt vadgesztenyét, mely 8 napig állt. A keser űtorzs leveléb ől, 
a .gyalogbodza 'gyökeréb ől, diólevélből főzőtt teával is borogatták a reumás 
helyet. Az ,-,ínt ereszt ő  zsír is reuma elleni orvosság. Vadbodzát és paradi-
csomszárat 

 
 főznek, és a levében fürdenek a reumások. A fájós' részt meg-

zsírozzák, tormát tisztítanak, rongyba teszik, és ráhelyezik a fájós helyre. 
A keserűlapu levelét összetörik, egy nagy lapura teszik, törkölypálinkával 
meglocsólják, ráhelyezik a beteg részre és bekötik. 

Kolerajárvány idején farkasfüvet f őztek üstökben, a levében fürödtek. 
Gyomorfájás ellen cickafark, ezerjófű-tea ajánlatos. 

. Hasménés ellen • lósóska magjából főzött teát ittak. 
Tüdőbajt főtt csalán és cukor levével gyógyítottak. Igen jó a földitök 

gyökeréből, a búzavirágból, hársafalevélb ől, - tarackgyökérb ől főtt tea is. .• 
Köhögés ellen fehér mályva vagy mályvagyökér teája jó.. 
Daganatra tejbe főtt csalángyökér -- mártásba áztatott ruhát kell tenni. 
Gyűlésre. nyúlhájat, . szappanos kovászt, paradicšomot,. nyúlherét, sült 

hagymát kevertek össze, rongyba tették 'és ráhelyezték a „kigy űlt" helyre. 
.Esetleg gyantát, tojássárgáját,. zsírt kentek a rongyra és azt tették a sebre. 

Hatására „kiment a csúnyaság." 
Kelésre tojássárgáját, mézet és zsírt tettek, vagy szappanos kovászt, 

zsírt és búzalisztet. Paradicsom, sült hagyma is jó. 
Szemfájást tiszta pálinkába áztátott kökényvirággal gyógyítanak. Meg-

felel a fehérliliom virágja is, pálinkába áztatva. Vannak olyan asszonyok, 
akik „learatják a szemr ől az árpát". 

Szájfájásra kékkövét áztattak ecetes vízbe, ebbe összetört foghagymát 
tettek, .ezt adták a betegnek. 	 . 

Ha valakinek fájt a farcsaka (dereka), akkor „helyre ütötték". A beteget 
lefektették a gangba, jól kinyújtották, a lábára tettek egy jó kemény bükkfa-
széket 's a •fejszével egy jó nagyot ütöttek a székre, mire a beteg rögtön fel-
ugrott. Ha valakinek . a dereka, gyomra megfájdult, Bukovinából hozott,•
szokás szerint, „körpöt vetettek". Ez úgy történt, hogy melegített bögréket, 
poharakat, findzsákat raktak a fájós helyreg s azok kihúzták a fájást. Vért is 
vettek a fájás megszüntetésére. Ez a borbély dolga völt. Borotvával vágást 
tett a -  fájós részen és rátette a melegített poharat. 

Nátha ellen szokás volt tojásfehérjét egy.borsszeznnyi sóval összesodorni, 
a beteg fejé tetejére tenni, rá pedig á főkötőt. Közben imádkozni kellett. 

A torokfájós ember fogjon 'egy gyíkot, fojtsa még, a gyík-fojtó ujjaival -
pedig dörgölje meg a torkát. 

Hidegrázás ellen hársfalevélb ől, • kakukkfűből, egérfarkfűből készült 
fürdőt kell venni. • 

173 



Ha valaki megcsömörlik, elrontja a gyomrát, feküdjön f ől a forró ke- 
menćére. 

- Szívbajra pipacs szárából és leveléb ől vagy fodorkából' főtt .teát kell 
inni. A gyenge pipacsbimbó fogyasztása. is jót tesz a szívbetegnek.. 

Fülfájás esetén a betegnek „megvontatják á fülit". Egy darab rongyot 
bekennek vi.aasszal, s amikor megkeményedett, bedugják a beteg fülébe, 
meggyújtják, s ez kihúzza a betegséget. Ha nem hall jól valaki, vesznek egy 
darab mosatlan. vásznat, bekenik viasszal, orsóra csavarják, beteszik a, beteg 
fülébe, meggyújtják • a vásznat s kijön a fülsár. 

Fogfájáskor megfőzik • a beléndek magját, forrón, egy köcsögbe öntik, 
ráhajolnak, fejükre kend őt borítanak es .bészívják •a g őzt. „A fájós fogból 
kihullanak. a ,  fájdalmat - okozó kukacok," . 

• Fejfájáskor segít a„burusztújlapu"..Keser űtorzslaput is lehet a 'homlokra 
kötni. . 

Epekőbántalmakra kb. 60 dkg. kamillát meg kell f őzni és átszűrni. A 
meleg kamillát a beteg májára teszik reggel 6-10 óráig. Délt ől délután 
5-ig keményre főtt táplisztet teszünk a kamilla helyére, s -  közben ' 3 dl. főző-
olajat is meg kell inni. • . 

Túlságosan erős vérzés ellen kakukkfű-tea vágy szarkaláb-tea • használ. 
Vesebántalmakon' enyhít a kakukkfű-tea. 
Az „élőháló fűből" ,készített fürd őt használva, a súlyos béteg vagy 

meggyógyul, -vagy meghal.. 	 . 

3. Az állatok, emberek testi er őnlétét, lelki állapotát befolyásoló irreális kórokozók 

Ezek közül egyeseknek a neve .már csak szólásokban, enyhé káromlá-
sokban, gyermekijeszt őkben maradt fenn. Sokszor nem is tudjuk pontosan, 
mit , fed a név.' Pl. „A csuma verjen meg!" szólásban, Kriza János szerint, 
a• csoma pestist jelent. A „Törjön ki a zsigora!" talán azt jelenti az adat-
szolgáltatók szerint, hogy pusztítson el a gonosz, essen beléd a betegség. 
A gyermeket a' bömbös-el, borszanká-val ijesztik. „Ne ' sirj, jön :a bömbös. 
Elvisz a bömbös".. „Evisz a barszanka!". Ki tudja ma már, mit jelentenek 
ezek! — Ivanovón hallottuk -1972 elején, hogy megszemélyesítik a kolerát. 
Egyik adatközlőnk a legkomolyabban és mélységes . meggyőződéssel Mesélte, 
hogy a kolera üszökként gurult a földön, amikor pedig vízhez ért, „rácsi-
perkedétt az ember hátára ;  úgy vitette magát". . 

A boszorkányok, szépasszonyok „gurudzsmálnak", megrontják az em-
bert, állatot, elveszik a tehén tejét. N ők űzik á boszorkányságot, kevés férfi - 
boszorkányről tudunk. A nők többnyire csak idősebb vagy öreg korukban 
foglalkoznak ilyen ténykedéssel. Székelykevén is úgy tudják, hogy rend- ' -
szerint kicsik, alacsonyak, vagy nagyon soványak az ilyen n ők. A szem-
öldökük összeér. Ez a legfelt űnőbb jel rajtuk. A boszorkányok szeme olyan, 
mint az ördögé: hamis. Kámpós az orruk. Az egyik lábuk (noha ez nem 
látszik) 'vagy lóláb vagy tyúkláb, mint a perkolicsé. A perkólicsféle, mint ' 
minden boszorkány,. különböző  alakot ölthet, mikor eljött az ideje, ,;egy 
nagy- tüdővé vált". -Ha nem .  sikerült elintéznie mindent, újból perkoli ćs 
formát vett fel. A szépasszonyok tanulják a tudományukat, nem azzal -  szü- 
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letnek. Nagyon nehézen halnak még, ha agóniájuk közben valaki nem fogja 
meg a kezüket, illetve nem veszi át a tudományukat. Ha senki sem akad, 
aki ezt megtenné, akkor sepr űt kell a kezükbe nyomni, úgy elviszik. magukkal 
a tudományukat. Mikor meghalnak s -temetik őket, nagy szélvihar kerekedik.. 
A szépasszónyok a székelykevei ,hiedelem szerint éjjel féltizenkett őtől tizen- 
kettőig végzik gonosz, ártó munkájukat. Tilón, seprűn repülnek, vagy úgy 
szelik a levegőt minden nélkül. Lovakat is megnyargalhatnak. Egy éjjel 
két határt járnak még. A ló az ilyen út után nagyon kimerült, izzadt, másnap 
nem lehet befogni. A szépasszonyok a gyűléšüket a „Szent Géllér hegyen" 
tartják. Tanakodnak, hogy kit lehetne elvinni. Nagy mulatozást csapnak,. 
táncolnak. A mulatsághoz férfiakat is vesznek. Az egyik asszony mesélte: 

,;A én apámat, részeg vót, kihítták; evitték, egészen a bresztováci 
országútnál a fa alá tették. Eljött az éjfél, ha eccere tizenkét óra, nem szabad 
neki tovább, ott elesik, akik visznek magukkal. Apám láttá, hogy viszik, 
de úgy vitték, hogy ojan vót, mintha ment vóna. Akkor ott maratt a fa alatt 
éfél után egy óráig, 's akkor úgy kezdett kajabálni, tél vót, fázott. Egy nagy 
öreg Sas képibe odament egy valaki, fölkapta, hazavitte, . a konyhaajtóba 
letette: Sas vót, nem látszott ember alak. Meg vót fagyva, fázva :.." 

„A legényt, áki beleveti magát a könyvbe, megkísértik, Kiviszik még 
a temetőbe is, ha meg van halva a csöréje, a lán képibe viszik ki". „A Jovak 
sörényét befonják, nyargalják, kifárasztják, reggel semmire se való az ilyen 
ló." 

„Egy pásztor ember éjjel hallotta, hogy mén valaki és mondja: ,  „Felit 
szedem, felit nem". Az ember utána ment és ő  ' is mondta: „Fejit szedem, 
felit nem". Mikor hazament, felakasztotta" a sz űrét és reggelre egész rakás 
vaj volt ott. Összeszedte a tehenekt ől a hasznot" — mesélte egy pásztor. 

„A gazdám, akinél szolgáltam Kubinba, éfél után kijött -  az istállóba. 
Nem tudott bent aludni, »dübücsköltéke, nyomkották ütet. Lefekütt az 
istállóba. A karját a feje alá tette s mondi: »Cm, üm,, üm !«.. Kis id ő  mulya 
felugrott, aszt mondja: »Mé nem fogtad meg?« — »Mit?« — »»Hát azt a 
valakit, aki engemet nyomott. A szépasszonyt«. — »No, fekügy le.« Elótottuk 
a lámpát. Egyszer halljuk, hogy a ló: »Üm, üm«, vinyogni kezd. »Mi van 
a lóval?« — »Nem tudom«. Mikor meggyujtottam a lámpát, a ló hátrafordult 
és nézett. Phű, phű, csak úgy prüszkölt a ló. Semmi. Lefeküdtünk. Ez 
úgy ment három-négyszer. Meggyujtottuk és égve hagytuk a lámpát. Csend 
vót. Nem jött többet." . 

Hogy az efféle ne történjen meg, védekezni kell a szépasszonyok ellen. 
Legjobb szer a foghagyma. Régen Székelykévén is föghagyrriakoszorút. 
akasztottak az istállóba, hogy né járjanak a boszorkányok a jószág között, 
a lovak rácsa fölé akasztott lókoponya is ugyanezt a célt szolgálta. 

(1972) 
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HALÁL ÉS TEMETÉS SZLAVÓNIÁBAN 

A szlavóniai (kórógyi) szótár anyagának gyűjtése közben kitárult el őt-
tem az érdekes és nyelvtörténeti szempontból értékes nyelvjárást beszél ők 
lelke, bepillanthattam mindennapi életükbe, s beavattak legintimebb, legféltve-
őrzöttebb titkaikba. Olyan dolgokat tudtam meg, melyeket csak egymás 
között:emlegetnek, tesznek, de amelyek az idegen, a betolakodó, a „feketeszeres" 
— •fekete ruhás — városi ember el őtt általában titkok maradnak. A néprajz 
számos területét érint ő  hiedelmekről, szokásokról, cselekedetekr ől, esemé-
nyekről vannak adataim. Többek között a betegségekr ől, gyógyításukról, a 

- halálról és a temetésr ő l. 
A betegségek a szlavóniai öregek szerint csakis rontástól származnak. 

Sokféle rontásról tudnak e falvakban. Az öregek nagyon hittek p1. a t űvel 
való rontásban: Ha a t űket hegyükkel felfele belet űzik a megrontandó áldozat 
ruhájába, ágyába, akkor biztos az. eredmény. Hát még ha piros cérnát f űztek 
előbb a tűbe, vagy pattogatott kukoricát szúrtak a hegyére! A t űre szúrt 
pattogatott kukoricától ugyanis sebek lepik el az áldozatot. Mikor kihúzzák 
a tűt, elmúlik a rontás. 

Mivel . az ártó, rontó dolgokat a keresztútra dobják, nem ajánlatos sem 
arra járni, mert könnyen beleléphet az ember valami ártó dologba, de felvenni 
sem ajánlatos semmit a keresztúton. Ha périzt vett fel . mégis valaki, akkor a 
lába között vissza kell dobnia, hogy megszabaduljon a gonosz mesterkedései-
től. A gonosz szellem egyébként sok bajt okozott embernek, állatnak. Sokszor 
nehéz volt ellene a védekezés, mert a legkülönfélébb alakokban jelent meg, 
többnyire sárga ló alakjában. 

De nemcsak a gonosz ártalmai ellen kellett védekezni, más betegségek 
is megtámadtak embert, állatot. Természetes módon, füvekben, fákban lev ő  
orvasságokkal harćöltak ellenük. 

A sok fű  mellett a leggyakrabban használt és leghatásosabbnak tartott 
gyógyító és rontás elhárító eszköz a fokhagyma. 

Ha valaki már mindent megpróbált nagy betegségében és sem meghalni 
nem tud, sem meggyógyulni, akkor a világválasztó fű  (Szent Ilona asszony 
füve) levében kell megfüröszteni, attól vagy magához jön, vagy meghal. 

A halálnak azonban el őjelei is varínak. 
Kórógyon és Szentlászlón, ha a kenyér keresztben meghasad, lefele 

tartott fejjel vonít a kutya, leesik egy csillag, éjjel a háztet őn szól a bagoly, 
a kuvik, megreped a pohár, az ablaküveg, álmában meszel, kisbabával álmodik 
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házbeli, akkormiriđenki tudja, hogy abban a házbán egyhamar „haldoklóba" 
lesz valaki. Ha huzamósabb betegségr ől van szó, akkor nem ér senkit sem 
váratlanul a halál, már el őre felkészültek a legrosszabbra, mégha minden 
nap vett is be „urvos"-t (orvosságot) a beteg. Megesik az is, hogy valakit 
váratlanul „meg csap a halálmadár", de ilyenkor is egyik-másik távol lev ő  
rokonnak „olyan érzelmöt adott az Isten, olyan rossz érzelme 'volt", hogy 
rögtön tudta, miről is lehet szó. A „haldoklóba levő" anya szelleme is „mög -
szoríti a kisgyerök szivét", ezzel adja tudtára édes magzatának a bekövetke-. 
zendőket. 

A jelekből olvasni tudó „fen van izgatóddal, húzza a jajszót", siratja 
a búcsúzni készül őt. De nem jó nagyon 'siratni, csak szepegni szabad, mert 
különben nem bír . meghalni a beteg. 

A halál pillanatában elszabaduló lélek sok csodálatos dolgot m űvel. 
Az, akivel életében rosszul bántak, „fekete madár képében végigsuhít a 
szobán, elfúji a lámpást, rn,egnyiti, bécsuki az ajtókat, csak úgy csörög, zörög, 
csattog., az ajtó, nyoszolya" -- meséli Gyöke Boris néni. 

A szomorú esemény, a halál beállta után nem sírnak hangos jajszóval, 
mert zavarnák a halottat. Csendben látnak hozzá a teend őkhöz: vagy felkötik 
a halott állát egy vászoncsíkkal, amit a ravatalozáskor, esetleg a temetés el őtt 
a halott lábához tesznek, vagy 'cukros vízzel megkenik a száját, ekkor nincs 
szükség állköt őre. Miután lezárták a szemét, markába teszik a fémpénzt, 
hogy legyen neki mivel fizetni a halottak birodalmában, mikor átviszik a 
Jordán folyón. 

A „barbé"-t elhívják a férd halotthoz, a borotválás- után megmossák 
a testet, a törülk6z őt, amivel megtörölik, a koporsóba teszik a lábához, felöl-
töztetik a „haló szeri"-be (ruhájába), amit már régen elkészített kiki magának 
s a szekrényben őrzi kendőbe kötve. Az öreg férfiakat „patyolat ímög"-be 
(ingbe), ;,csárdás" tizenkét szél gatyába, fekete „fuszlikba" (pruszlikba) 
öltöztették régen, még „regyös" csizmát is húztak a lábára. Ma az esküv ő i 
ruháját adják rá, de csizmát, cip őt nem, csak harisnyát húznak a lábára. 
Az öregasszonyokat utoljára „kebélbe" (kórógyi 'viseletbe) öltöztetik, meg-
kapják a fejükre a régóta őrzött „haló kend ő"-t. Harisnya, gyapjúpapucs 
kerül a lábukra. Ma már inkább csak feketébe öltöztetik az id ősebb személyeket. 
A 'fiatalok a legszebb, modern szabású ruhájukban indulnak utolsó útjukra. 
A menyasszonyt fehérben, koszorúsan . ravatalozzák fel. Ma azt tartják,' nem 
jó sok ruhát adni a halottra, különösen harisnyát nem, mert akkor nem méhet 
a•többi halott után.  

Miközben öltöztetik a távozót, a halottas házban ,a tiszta szobából kihor-
danak minden bútort, 'ugyanis ott állítják fel a „hideg ágy"-at (ravatalt) a szoba. 
közepére; a két ablak közé, a „tíkör alá". A képeket üveges felükkel a fal 
felé fordítják, a tükröt, az ablakokat „fekete vessz ős (csikos) szőttes kendő-
ruvá"-val, azaz fekete csíkos törülköz őkkel letakarják. Félhomály uralkodik, 
a szobában. 

A „hideg ágy"-at lábbal az ajtóval szembe, fejjel az ablak alá készítik. 
A nyoszojára oldalra „vessz ős ponvát", azaz csíkos leped őt tesznek. Fiataloknak 
piros csíkosat, öregeknek fekete csíkosat. Szalmapárna kerül rá, erre egyesb ől 
készült lepedő, a halott feje alá pedig tollas párnát helyeznek. Ez majd mind 
a koporsóba kerül. Mikor elkészítették a ravatalt, ráhelyezik a felöltöztetett 
halottat. A halott keze egyenesen maga mellé van lenyújtva. A férfi kalapja 
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a feje fölött. Negyvennyolc óráig fekszik a halott a „hideg ágyon". De ha 
hamarabb megered, akkor hamarabb is temetik. 

A halott fejénél és két oldalt székeket állítanak- a gyászolóknak. -Éjjel, 
nappal siratnak. „Akit a faja szeröt, sirassa." Asszonyok járnak énekelni, 
siratni. Ma már nincsenek hivatásos siratóasszonyok, de valamikor voltak. 
A hagyomány, szerint ezek az asszonyok hagymát tettek a zsebkend őjükbe, 
hogy sírhassanak. Nyáron a legyek miatt a rég megvásárolt szemfödéllel 
mellközépig letakarják a halottat. A szemfedél egy sarkát levágják, füstölnek 
vele, hogy ne járjon haza a lélek. A hazajárás ellen olykor kökényfa-tövist 
helyeznek a halott hasára. 

A halál pillanatától két napig, vagyis a temetésig minden órában egyet 
harangoznak, aszerint, ki mennyit rendel. Általában feln őtteknek 3 rövidet 
és hármast, lánynak két rövidet, fiúnak 3 rövidet, kisbabának a legkisebb 
harangot húzzák. 

A halottas házba nem szabad . benézni az ablakon, mert sárgaságot kap az 
illető . Köszönni sem jó a halott Mellett. A tátogatókat sem kell kikísérni. 

A virrasztásra összegyűlnek a rokonok, a „faja" meg a szomszédság. 
Körülülik a ravatalt. Este 7 órától éjfélig tart a virrasztás. Ez alatt beszélgetnek 
a halottról, elmondják életét, sorsát, betegségét, halotti énekeket énekelnek, 
imádkoznak, a kántárt is meghívják, de ezért " nem kap fizetést. Megesik, 
hógy a másik szobában borozgató férfiak — mig a halott erényeit és gyengéit 
tárgyalják, — mélyebben néznek á pohár fenekére. Újabban éjfélkor asztalt 
terítenek, pálinkát, bort, isznak. Reggelig tart a virrasztás. Egyébként, míg 
a halott a házban van, nem főznek. 

Közben sok más esemény is lejátszódik. A halottkém, illetve „halotnyíz ő"  
is elvégezte a dolgát, megengedte a temetést. Az asztalos készíti a koporsót, 
tölgyfából vagy nyárfából. Régen a rokonok feladata volt a koporsó készítése. 
A koporsó fedelét köröskörül fehér meg sárga gombokkal veri ki az asztalos. 
A fedél oldalára kerül az elhúnyt neve és kora. A pap is felhívatta magáhóz 
valamelyik rokont, hogy kikérdezze, kit ől kell elbúcsúztatnia a halottat. 
A búcsúlevél nagy gonddal való megírására csak ez után került sor. Vagy a 
pap, vagy a tanító írta meg, s a temetési szertartás kezdetekor, a háznál 
olvasta fel. Megesett, hogy az atyafiságban parázs vitát szült a búcsúlevélben 
követett rokoni sorrend. Azt is el kellett közben dönteni, hol témetik el a halot-
tat. Régen nem volt szabad egyik helységb ől a másikba szállítani, a község 
határán átvinni, mert a hiedelem szerint „elveri a határt a jég". Mindenkit ott 
temettek el, ahol'meghalt. Még ma is ritka, hogy valakit máshova vinnének 
eltemetni. 

A koporsó elkésžültével sor kerülhet a test koporsóba tételére: 
A koporsóban szalmapárnára és tollas párnára, leped őre fektetik a testet. 

A gatyamadzagot megoldják, a két nagylábaujját összekötik, mert sem csizmá-
ban, sem harisnyában nem lehet eltemetni, mezítláb kell mennie a többi halott 
után. Állát fekete' szalaggal kötik fel. A férfi halottnak a mellére helyezik 
a kalapját, a nő  mellé pedig beteszik a szebbnél szebb „vessz ős ponvá"-kat, 
(csikos teritőket), kebeleket, tilángli (tüllb ől való, himzett) kend őket, gyön- 
gyöket, főkötőket, selyem kankókat (rövid félkabátokat), curakokat (posztó 
kabátokat), temburozott (pálcikák segítségével készített) csipkéket, selyem, 
kötényeket. A menyasszony magával viszi a stafirját, hógy ne sírjon a szíve 
utána. A halótt általában magával viszi minden_ kedves és szép ruháját, hol- 
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miját. - A kisgyerekeknek is beteszik kedvenc -játékaikat, ruhácskáikat. A 
koporsóba kerül az utolsó törülköz ő , amivel a halál beálltakor megtörülgették 
a testet. A „hideg ágy" felszerelése, s őt az aznapi szemét is a lábához ,kerül, 
hogy ne jöjjön vissza. Miután így elrendezték, ráteszik a szemföd őt. A szem-
fedelet az arcon kivágják, hogy ne ragadjon a halott arcára, de még nem borit-
ják rá. 

A második nap reggelén a „gödörájó"-k, akik a rokonságból kerülnek 
ki, már . korán hozzáfognak a munkához. Sohasem ássák meg el őző  nap a • 
sírt. Azt tartják, hogy az éjjel sötétjében az ördög beköltözik a sírgödörbe. 
Padmalytalan gödröt ásnak. Általában négyen végzik a munkát. A fej fel őli 
részen két lépcs őfokot vágnak, hogy mikor eresztik le a koporsót, két ember 
a lépcsőn, kettő  pedig a lábnál állva ereszthesse a koporsót a földbe. Valaki 
ott marad a sírgödör mellett egészen a temetésig, ott nem hagyják egy pillanat-
ra sem. - 

Ha délelőtt halt meg- az illető , akkor délelőtt van a temetés, ha délután, 
akkor délután temetik. Általában délel őtt 11-kor vagy kora délután kezd ődik 

- a temetés. A lélekharang szavának időtartama és időpontja mindig az illető  
család vagyoni állapotától függ. 

Ha a templomban ravatalozzák fel az elhunytat — vagyis, ha presbiter 
volt akkor a temetéskor a gyászolók riem a padokban foglalnak helyet, 
hanem a padsorok között vezet ő  út két oldalára helyezett kisszékeken. 

Ha a házból' temetnek, a tiszta szobában felravatalozott koporsót bent 
rendezik el, a halottat letakarják a szemfed ővel, de közben senki sem meri 
megsímogatni. Ezután elbúcsúznak t őle és leszegezik a koporsót. Mikor már 
esedékes a pap érkezése, kiviszik a koporsót az udvarra. Régen letették a 
földre, s a koporsó mellé 'a földre vagy kisszékre ültek a rokonok. A gyászoló 
férfiak erre az alkalomra nem borotválkoztak, mindenki kötényesen, hét- 
köznapló ruhájában van, ha közeli rokonról volt szó. Ćsak á nők öltöttek 
gyászruhát, feketét. Ma az udvaron állítják fel a ravatalt. A papnak egy asztalt 
tesznek ki a ravatal elé, ott végzi 'a szertartást, elbúcsúztatja a rokonságtól 
az • elhunytat, prédikál. Újabban a prédikáció és a búcsúztató elhangzása 
után szegezik le a koporsót. Régen, mikor sok víz volt a határban, csónakon 
vitték ki a temetőbe a koporsót. Most gyászkocsi híján vagy a szentmiháiy- 
lován, vagy pedig a tűzoltók a vállukon, télen viszont parasztszekéren szállít- 
ják ki a koporsót a közeli temet őbe. Az úton énekel a gyászolók gyülekezete. 
A koporsó után mindig a legközelebbi hozzátartozók haladnak, a többiek a 
rokonsági fok szerint követik őket. Télen, nagy hó vagy sár idején is gyalog 
kísérik az elhunytat utolsó útján. 

Miután leeresztik a koporsót  á sírba, a lelkész még egyszer imádkozik. 
Közben a legközelebbi rokonok, siratóasszonyok ,;hangos jajszóval" siratják. 
(Ma már egyre' ritkábban.) A koporsó már a földben' van, „hányik rá a földet, 
bétemik a halotatt". Búcsízóul egy-egy rögöt dobnak a sírba a hozzátartozók, 
ismerősök és idegenek is, hogy ne álmodjanak az eltávozottal. Ez alatt gyászé-
nekeket éneklenek. Beállítják a rokonok faragta fejfát, szobrot. 

A fejfa egyetlen akác vagy tölgy rönkb ől készül, faragással. A rönk 
földbe kerülő  vastagabb része faragatlan marad; mintegy 10-15 centiméternyi 

- faragatlan rész kilátszik a földb ől. A fejfa a föld felett kb. 170-180 cm magas. 
Az oszlop teteje le van kerekítve, az elüls ő, feliratos lap két oldalán egy-egy 
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ujjnyi széleš szegőléc fut az elkarcsúsított nyakig, amelyen túl már megsz űnik 
a szöveg. Egyik-másik emlékfának a lekerekített tetején is van szeg ő léc. 

A fájdalmát jelentő  és jelképező  szomorúfűz nem a szöveg élén, a 
szöveg felett található, hanem a felirat alatt, szinte lezárva azt. A félkör alakú 
fejhez alkalmazkodva helyezkedik el: „Emlékszobor", • „Emlékfa", ezután 
következik a rokonok készítette, szabad szöveg ű  sírfelírat, álló, nagy nyomta-
tott betűkkel egyfolytában vésve. A helyesírás szabályait különösen a rövid 
és hosszú illetve ikermássalhangzók jelölésében és a megszakításokban nem 
nagyon veszik tekintetbe. Vésés közben a nyelvérzék teljesen háttérbe szorul, 
fő  az előre elkészített szöveg mindenáron való felrovása, bevésése. Még arra 
sem törekednek, hogy az elhunyt nevét külön sorba írva, megszakítás nélkül 
tüntessék fel. 

A felirat - kéšzítője nem egyszer magát a halottat beszélteti a szövegben 
egyes szám els ő  Személyben, de a záró formulát már egyes szám harmadik 
személyben illeszti a szöveghez. 

Az emlékfa beállítása után elkészítik a sírhantot: A hantolás vége fele 
a még puha földbe két, kb. 50-60 cm hosszú, kerekre faragott lábfát szúrnak 
le egymás mellé, az egyiket azonban mintegy 10 centiméterrel, magasabban 
hagyvá. A lábfák leginkább 8-10 cm átmér ő jű  lehántolt kis karók. Feln őt-
teknél nemre való tekintet nélkül egyforma vastagok, a -gyermekeknél a kisebb 
fejfákhoz alkalmazva a lábfák is, vékonyabbak. A lábfák id ővel kirohadnak, 
de nem helyettesítik őket semmivel. Valamikor talán ezeken vitték a halottat 
a temet őbe, a temetés után pedig a sírra állították őket. A Tiszántúlon talál= 
ható „lábtul való fa" is ilyen funkciójú volt. Ma már senki. sem tudja meg-
magyarázni egyik faluban sem, mire szolgál a lábfa, mi a jelent ősége, miért 
áll magasabban az egyik. A válasz mindig csak ez : „Csináljuk, mert így 
szokás". 

Koszorút nem szoktak a sírra tenni, csak ,vágott virágból kötött csokrot. 
A sírhantra kés őbb, ha már megülepedett, virágot ültetnek: őszirózsát, petóni-
át, belegóniát. Sírkövet a falusiak nem szoktak állíttatni, csak a helybeli 
intelligencia, illetve á gazdag földművesek, akik így akarják mutatni tehet ős-
ségüket. A fejfa mellé általában egy közönséges vázát tesznek, kissé benyomják 

-a földbe, abban tartanak virágot. A sírokat nem hanyagolják el, még nagy 
munkaidőben is lehet látni a temet őben hozžátartozójuk sírját ápolgató 
asszonyokat, leányokat. 

Valamikor a temetésr ől visszatérve halotti tort ültek. Baromfiból készült 
pörköltet szolgáltak fel krumplival. Pálinka, •bor, kalács került még az asztalra: 
Az ital hatására néha egészen vidám hangulat kerekedett, még táncra is per-
dültek. Hanem tudtak megegyezni az • örökségen, össze is verekedtek, még a 
kések is előkerültek, haláleset is történt. Ifjabban nincs tor, csak a rokon 
sírásókat vendégelik meg tyúkpörkölttel. 

• 	Hogy a halott lelke ne térhessen vissza,. különféle praktikákat alkalmaztak. 
Sót, paprikát tettek az asztalra, gatyamadzagot kötöttek az ajtó elé, sepr űt 
támasztottak az ajtó mögé a sarokba. De megeshetett, hogy ezek sem Segítet-
tek, borjú, macska, kutya képében „megjelent" az eltávozott lelké, különösen 
ha valami elintézetlen ügye volt az illet ővel. . • . 

. 	A gyászt csak a n ők tartják, a férfiakon semmi jel sem mutatja, hogy halott- 
juk van. A családtagot hat hétig, a távolabbi rokont négy - hétig vagy 

180 



még addig sem gyászolják. A n ők hétköznap feketé anyagból készült ruhát, 
fekete harisnyát, cip őt, fejkendőt viselnek. Vasárnap fekete helyett sötét is 
lehet a ruha, minden egyéb olyan, mint hétköznap. A világos szín ű .. kabátokon 
viszont gyászszalagot látni. A kislányok , hajába fekete szalagot kötnek. 

~ 	 .K  

A temetési szokások leírása után vessünk rájuk elemz ő  pillantást is. 
E szokášok rendszerként jelentkeznek a népi, paraszti kultúrában. Alka-

lomhoz kötött részét, szegmentumát képezik a nagy egésznek, s mint ilyen,  

-a családi otthonhoz' kapcsolódó kommunikációs szituáció fogalomkörébe 
tartoznak. •  

A szereplők viselkedése kötött: beleszületnek egy bizonyos társadalmi, 
gazdasági, művelődési csoportba, s modellek alakjában raktározzák el és 
használják fel adott alkalommal a viselkedésnek a közösség szabta normáit.  

A temetés körüli cselekménysorozatban nincs sok lehet őség a varíálásra.  
A szereplők a családon belül sajátították el a modellt, illetve .  aáon a területi  
csoporton belül, melyhez a családjuk tartozik. A közösség, a falu társadalma  

szabta modell szerint viselkednek.  

A közösségi, községi társadalom összetétele  

Ennek a közösségi társadalomnak nagyon jó bináris sémáját találjuk  

Hoppál Mihálynál (Egy falu` kommunikációs rendszere. Bp. 1970. 14. .old.);  
e sémát . itt • némi módosítással közöljük:  

Csoportok  

rokoni 
	

területi  
(nem rokoni)  

	

vérrokon 	„mű"- rokon  

	

család 	 sógor  

	

nagyapa, 	koma  
nagyanya,  

apa, .  
anya,  

testvér,  
nagybácsi,  
nagynéni,  

unokatestvér  

• 
közeli  

szomszédság  

közeliek,  
utcabeliek  

távoli 

falurész  
pl. Alvég  

Felvég  

A temetéskor, á halál beálltát követ ő  tevékenységek rendszerében a  
vér- és műrokonok csoportja zárt, kis számú, társadalmilag kötött közös-
ségének van legfontosabb aktív szerepe (öltöztetés, „hideg ágy" készítése,  

sírásás, a búcsúztatás Megszervezése, ravatalozás stb.). A területi csoport  

viszont többnyire passzív felvev őként vesz részt, de ha tev ő leges résztvev ője  
is a cselekménynek, akkor" is, hogy úgy mondjuk, statisztaként van jelen,  

mellékes szerepet játszik (öltöztetéskor a borbély, a virrasztás, temetési  

szertartás során a pap, a kántor, a gyászolók gyülekezete). E csoport legfeljebb  
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a hagyományos tudásanyagra, a viselkedési normákra, modellekre figyelmeztet, 
mint kontroll szerv. T őlük tartva igyekszik .a család mindent úgy elrendezni, 
ahogyan azt a falu magatartási normái megkövetelik. Vagyis az egyén; illetve 
a kisebb közösség a falu szájától való félelmében igyekszik mindent úgy 
végezni; ahogyan azt a nagyobb közösség megszokta, mert a szokás tilalmak 
és tanácsok rendszere, a társadalmi ellen őrzés formája. A gyászoló csoport 
tehát mindig figyelembe veszi a szokásos magatartás szabálykészletét. Annál 
inkább igyekezik a csoport a modell szerint eljárni, minél inkább köt ődik 
a közösségi csoporthoz (a tükör letakarása, a kép fal fele fordítása, a halott 
elrendezése, a „hideg ágy" elkészítése, pénz tevés a halott markába, a kalapnak 
a halott mellére helyezése, a szemfed ő  kivágása stb.) 

A résztvevők esetében ez már nem szemt ől szembe viszonylat, hanem 
interperszonális, csoportok közötti kommunikáció — tágabb értelemben véve 
a kommunikáció fogalmát. 

A halálesetnél, temetéskor a kölcsönösségi viszonyban lev ő  csoporttagok 
a kommunikáció időponját részben maguk választják meg, saját maguktól ' 
függ, hogy a rokonok, szomszédok részt vesznek-e a temetésen és el őzményei-
ben, továbbá saját maguk választják meg a közlés jellegét és tartalmát, a 
szituációhoz ill ően. A' kommunikációs forma megnyilvánulhat segítségben 
is, ha a család testi-lelki erejét meghaladja a feladat. _A rokonság megjelenése , 

kötelező, a távolmaradás pontos jelentést hordoz haragban van az illet ő  
a családdal. Egyébként a nagy közösség mindén feln őtt tagjának illik részt 
venni a temetésen, hogy lerója tiszteletét ,a meghalt iránt. 

A temetés mint kommunikációs' szituáció során használatos kódok 

Esetünkben a bináris osztású kódrendszer némileg eltér Hoppál rend-
szerétől (vö. i.m. 41.) s így ábrázolható : 

emberi kódok 

. 	I 	 I 
akusztikus 	 vizuális 

i 	 I 

zene, ének 

I 	I 
ceremóniális • ceremónális 

zene 	 ének 

farangozás 

I 	 I 
egyéni 	közösségi 

" (gyüleke- 
kántor, 	zet) 

családtag 
1 	halotti 

ének . 
halotti   t 	' 	siratás 

ének 

nyelv 

természe- 
tes beszéd . 

kinetikus 

gesztus 

(rögdobás) 

tárgyi   g  

írás 	öltözet 

díszítés 	gyászruha 
1 

(fejfán, 	(a halotton, 
koporsón, 	gyászoló - 
sírhanton, 	nőkön, 
halotton) 	rokon 

férfiakon) 
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A harangozás is kód, mégpedig ceremóniális. A harangszó jelzés és 
híradás, jelzi, hírül adja, hogy valaki meghalt. A közösség ,abból tudja meg 
a halott korát és nemét,, hogy milyen harang és hányszor szól 

A gesztus szimbolikus mozdulat, de van jelentése, s őt lehet még babonás 
cselekedet is, pl. egy-egy rög bedobása a sírgödörbe a temetéskor bú ćsúként 
szolgál, de egyúttal arra is, hogy megakadályozza az-illet ő  lelkének a túlvilágról 
való hazajárását. . 

A tárgyak; a tárgyi kódok is részt vesznek a kommunikációban : a gyász-
ruha, a menyasszonyi ruha á fiatalon ellhunyt n őn, a stafírung betevése .a 
koporsóba, a gyászoló férfir-okonok borótválátlansága, hétköznapi, pregacsás, 
kötényes öltözete még a gyászmenetben is, a féjfák nagysága, az emlékfák 
stb. egyaránt a közösség számára szolgáló jelek, émelyeket mindenki ismer 
és ért. 

Az emberi kódok nem külön-külön szerepelnek .a társadalmi kom-
munikációban, hanem égyxnással kiegészülve, szinte elválaszthatatlanul 
összefonódva. Egyes kódfajták azonban id ők folyamán nem aktualizálódnak 
többé; ha nem is esnek ki rögtön a kódrendszerb ől, egyre ritkábban szerepel-
nek (pl: a siratás, amikor a halott elvesztése miatt a legközelebbi hozzátartozója 
„húzi a jajszót".) 

A , temetést megel őző  és a temetés során végzett cselekményeknél is 
szegmentumokat lehet megkülönböztetni, éppen úgy, mint a nyelvi köz-
lésben. 

A szegmentumoknak van színhelyük, idejük, cselekv őjük, a cselekvésnek 
van célja. Ezek a tényez ők az egyes szegmentumokban másként jelentkezhetnek. 
Ez különbözteti meg őket egymástól, annak ellenére, hogy egy nagy egészbe 
kapcsolódnak, nem esnek szét.. 

Esetünkben  a 'következ ő  szegmentumokat különböztethetjük meg: 
a hálál beállta, a halott felkészítése, a „hideg ágy" elrendezése, a környezetnek 
az alkalomhoz való átalakítása, a virrasztás, a temetést el őkészítő  cselekményék; 
koporsóba tétel, búcsúztatás, temetés. 

A szegmentumok alkotta egész folyamatban a vér- és a „m ű"-rokonok a 
cselekvő  személyek, viszont -a cselekedetsor folyamán más-más speciális 
cselekedetet, funkciót végeznek. A funkciók sorrendje általában őzónos,, 
azonosnak kell lenni, különbén a társadalmi kontrollt képvisel ők szájára 
kerülnek a szerepl ők. 

Minden egyes szegmetumban á halott a releváns tényez ő , noha csak 
passzívan vesz . részt, azzal, hogy minden cselekvés őrá irányul (mosdatás, 
öltöztetés, halottkém szerepe, ravatalozás, siratás stb.). A többi — családhoz 
tartózó és idegen — személy a voltaképpeni aktív résztvev ő . Szegmentumon-
ként mások 'az aktív szerepl ők (pl: még a virrasztásnál az idegenek, szomszédok 
aktivitása tűnik szembe, addig a siratásnál, koporsóba tételnél, sírásásnál 
a vér- és „mű"-rokonoké). 

A 'temetés körüli cselekménysorozatban . is jelentkezik szinkretizmús, 
ti. különféle művészetek is' bekapcsolódnak (ének, zene, díszít ő  művészet), 
de a társadalmi lét és tudat is kifejezésre jut mágikus . cselekvésekben (pénzt 
tesznek a halott markába, a halott utolsó felöltöztetése, „hideg ágya", koporsó-
ja, a szoba felkészítése, a fejfa kifaragása,m,egírása, sírásás, más hidelem-szer ű  
elemek, szokáscselekvések, rítu sok). 
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A temetésnek Mint közösségi „alkotásnak" — mert valóban közösségi 
alkotás =- vannak releváns jegyei, melyeket tekintetbe kell venni az elemzéskor. 
Ilyen releváns jegyek : drámai, tragikus, sok szerepl ős, több cselekményszálas, 
folyamatos idej ű, nyelvi és nem nyelvi kódú, akusztikus, kinetikus, gesztusos, 
szóbeli, énekes, zenei, tárgyi kódolású, interperszonális, tradicionális módon 
leadott üzenet, illetve kommunikáció. - 

A vevő  közösség a tradíció szempontjából ellen őrzi, hogy minden a 
szokásmodellek szerint megy-e végbe. Sem až egyén, sem a család nem dönthet 
a saját feje szerint; míg a zárt közösség tagja. Mihelyt meglazul a közöšségi ' 
kapcsolat és a társadalmi ellen őrzés, lehetővé , válik a variálás. Erre máris 
van példa a fiatalabb generációnál, amely nem köt ődik olyan szorosan a-parasz-
ti életformához és közösséghez, akár azért, mert félig parászt, félig gyári 
munkás, akár azért, mert városból tér haza az öregeket eltemetni, a város-
ban pedig más normák járják, illetve a kötöttség már meglazult. A gazdasági, . 

társadalmi, művelődési viszonyok megváltozása, az egyénnek a csoporttól 
való viszonylagos függetlensége indítja el a szabad variálás útján a fiatalabb 
korosztályt. 
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BOSZORKÁNYOKRÓL, AKIK NINCSENEK (DE ŠTRIGIS, 
QUAE NON. SUNT...) 

A boszorkány gyakori szerepl ője • népmeséinknek, a mitikus hiedelem-
mondáknok és élményszer ű  történeteknek. A mesében a főhőssel természet-
- feletti feladatokat végeztet, hogy a beszeg ődött mesehős a 3 napig tartó • év 
után elnyerje vágy elveszítse a kilátásba helyezett jutalmat. Ugyanakkor 
a 'mesehőst a boszorkány minden eszközzel akadályozza is a vállalt feladat 
teljesítésében, akár folytonos átváltozással (kígyóvá, kutyává, macskává, 
_lóvá, szalmaszállá), akár emberi alakban. Üldözés közben a boszorkány 
paripája a szénvonó, asepr ű, a piszkafa, a süt őlapát nyele, miköZben'a szél, 
a vihar.sein, gátolja. Rendszerint Szent György napján találkozik „szal társ-
nőivel" és „szaktársaival" a 'Gellérthegyen,. ahol nagy rn.ulatozást csapnak, 
esznek, isznak, dorbézolnak, de az els ő  kakasszóra úgy elpárolognak, . mintha' 
ott sem lettek volna. • 

A mesék • boszorkányának megvan . az él ő  modellje. az  elmaradott falusi, 
városi környezetben. Az egyedül él ő , mindenkitől elhúzódó, töpörödött, 
hajlott hátú, barázdás arcú, elhanyagolt külsej ű , csúf, fűben-fában orvosságot 
tudó öregasszonyokra sokszór ráfogják a boszorkányságot. Ha egy-két „tettét" 
felkapja a hír, s a „garabolyos rádió" minden utcasarkon leadja, akkor bekö-
vetkezik a kiközösítés. Félnek tők, 'a neki tulajdonított természetfeletti er ő  
miatt. Hogy még napjainkban is hitelesnek t űnő, ..érdeklődésre' számító hie-
delemmondák, történetek szerepl ői a boszorkányok, annak az az oka, hogy 
egy bizonyos társádalmi 'körhöz tártozó id ősebb - személyek, akik - még őrzik 
a már letűnőben levő  műveltšégi állapot emlékét; életszemléletét, szokásait, 
a számukra érthetetlen jelenségeket boszorkánysággal próbálják,megmagyaráz-
ni. Hitvilágúk képzetrendszerének ősöktől örökölt mélyrétegeib ől tör fel 
még ma .is, a boszorkányok létezésében való hit, s újabb és újabb, hitelesnek 
tűnő  élményelbeszélésekben élő  alaknak formázzák meg á rontó boszor-
kányt. 

A boszorkány szó török eredet ű : a bosúrkan bosszantót jelent. A magyar 
pogány világ boszorkánya is ártó, gonosz lény. De ilyenvolt a szkíták, a hinduk, 
a görögök, a rómaiak boszorkánya is. Kálmán király, akit Könyvesnek nevez-
nek nagy tudása és olvasóttsága miatt, már 800 évvel ezel őtt kimondta, hogy 
boszorkányok pedig nincsenek. Ez azonban nem, volt elegend ő , a XVII.. 
századi boszorkányperek, a máglyán elégetett, szerencsétlenek jaja egész 
.napjainkig .hallatszik, hisz még ma iá , nálunk is nem egy faluvégi roskadozó 
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házban tengődő, elhagyatott, az oldás és kötés csodálátos erejével felruházott-
nak tartott öregasszonyt vádolnak boszorkánysággal, és -terjesztenek róla' 
rémítő  történeteket.. 

Milyennek mutatják be ezek a történetek a „mi" boszorkányainkat? 
A boszorkány az ördög n ői' változata vagy az ördöggel cimboráló, ter-

mészetfeletti er ővel rendelkez ő  személy, többnyire n ő . Méghozzá csúf, 
gonosz vénasszony. Már ülésmódja is elárulja boszorkány voltát, nemcsak 
a külsejéből lehet rá következtetni,. Maga alá szedve a lábát, úgy ül boszorkány 
módjára. Természetfeletti ereje nem vele született, hanem az ördögt ő l kápta 
vagy pedig örökölte egy másik boszorkánytól, aki á halálos ágyán kézfogással 
átadta neki a „tudást". A nálunk hallható történetekbén a férje kovács (a 
kovács szintén mitikus alak, az volt már az ógörögöknél is!), s a boszorkány 
a férj segédjét gyötri éjjelenként' Más történet szerint bábaként jelenik meg 
a szülőasszony ágyánál, kínozza, fojtogatja, elsorvasztja áldozatát, s őt még 
a gyermeket is kicseréli. Hogy valóban .cserélt, váltott a gyerek, azt a küls ő  
jelek mutatják: nagy fej, fejletlen test, csak tejet akar enni, néma vagy szótalan, 
de ha megszólal, akkor öregesen beszél. A boszorkány megnyomja éjjel az 
áldozatát;, elveszi a tehén tejét, szopja a tejet, általában kárt okoz. Mindezt 
éjjel végzi, nappal azután nem tudéjszakai gonosztetteir ől: Ami a legérdekesebb, 
míg gyötri áldozatát, ő  maga is szenved éppen úgy, mint a gyötrött személy. 
'Ha üldözik, akkor tetszés szerint változtatja alakját. Többnyire fehér -kutyává, 
kendermagos, tarka, vörös macskává,. kígyóvá, szürke lóvá, fekete csikóvá, 
borjúvá, sőt szalmaszállá változik. Sepr űnyélre, piszkafára, sűtőlapátra kap, 
s repülve üldözi . áldozatát, vagy • pedig menekül'. De hiába minden agya- 
furtsága, a küzdelemben mindig ő  a vesztes, mert pl. ha lóvá, csikóvá változik, 
megfogják, elviszik a kovácshoz, megpatkoltatják vagy esétleg ösšžekötözik. 
Nappal felébredve betegnek tetteti magát, de csak kitudódik minden. Sírva 
könyörög, mentsék meg, mert belehal szégyenébe, betegségébe. Ha meg is 
szabadítják a patkóktól, a nyom csak meglátszik 'rajta. 

A_ boszorkány okozta ártalmak ;  bajok ellen az okos ember védekezhet. 
A .csodálatos hatású fokhagyma a boszorkány ellen is hathatós szer, de kés, 
villa az ajtóba téve, meg az ajtó mögé, az ajtóhoz támasztott, fejével felféle 
állított seprű; 'a kilincsre csavart gatyamadzag, a `fordítva felvett ing, gatya 
— mind hatásos védelmet nyújt a boszorkányok ellen. 
- A hivők szerint van jólelkű, segítő  boszorkány is. 

(1976) 
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FOLKLÓR IRODALOM 



1. Folkiór .líra és szokásköltészet 



, 
l 

■ 

. 

w 



. AZ ELVESZETTNEK HITT, DE' MEGTALÁLT 
REGÖSÉNEK 

Nemrég • Szlavóniában, a - napjainkig megőrzött ősi kultúrája, szokásai 
és nyélve révén híressé vált négy magyar faluban írásos emlékek után kutattam 
az anyakönyvekben és más feljegyzésekben. • Kultatásom • haszonnal járt; 
sok •érdekes adat került el ő, melyek . fényében' még tisztábban áll el őttünk 
„az ember", az egyszer ű  ember, a mindennapok „esend ő" embere a maga 
kis és nagy. emberi harcaival. ' , • . • 

Kórógyi tartózkodásom során az ősi szokásokat még őrző  falu új, modern 
iskolájának igazgatója, Lebár Lajos felhívta figyelmemet a történelmi szakkör 
tulajdonában lev ő , • a falu történetére, földrajzi helyzetére, a lakosok szokásaira; 
kultúrájára vonatkozó adatokat tartalmazó nagyobb formátumú füzetre. 
A bejegyzéseket Döme Izra, a Magyar Képes Újság nyugdíjas munkatársa, 
a falu szülötte, a falu és környéke történetének lelkes és fáradhatatlan króni-
kása 'írta. 

..Ebben a füzetben hátul, más•feijegyzésekt ől távol' találtam. egy csodálatos 
gyöngyszemet Döme Izra kézírásával bevezetve. Közreadom, hogy ne lap- 
pángjon • tovább ismeretlenül a füzet lapjain,  hanem váljék mindnyájunk 
kincsévé, példázva; hogy ez a még most is aránylag - zárt közösség milyen 
felbecsülhetetlen értékeket őríz. 

íme a • betűhív szöveg: 

„Édös uram, én jó uram, sej, regélök, regélök, 
Napot • láttam én felkelni, 'sej, regélök, regélök, 
Hódat láttam én lemenni, sej., regélök, regélök, 
A kettő  közt vadat _láttam, sej, regélök, regélök, 
Egyik szava a napba vót, sej, regélök, regélök, 
A másik meg a hódba vót, sej, regélök, regélök, 
Egyik lába az erd őbe, sej,. regélök, regélök, 
A másik meg a tengörbe; sej, regélök, regélök, 
Jobb oldalán -  meg szen. (tűz) .égött, sej, regélök, regélök, 
Bal oldalán köd setétlött, sej, . regélök, regélök, 	• • 
Szöme előtt hajnal verratt (virradt), sej, regélök, regélök, 
Utánna meg éjjel szakadt, sej, regélök, régélök, 
Hannál engöm, édös uram; sej, regélök, regélök, • 
Mennél •inkább,_ a vad után, sej, regélök, regélök, 
Lába nyomán-;  fakad a víz, ,sej, regélök, regélök, 
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Az erdőbe ha vetőnnél, sej, regélök, regélök, 
A víz mellett meglönnél, sej, regélök, regélök, 
Napfelkőtig öbrön lennél, sej, regél ők, regélök, 
A vadat is elejtenéd, sej, regélök,regélök." 

A sorokat lezáró refrén szokatlan, hisz a refren versszakokat szokott 
lezárni. A „Sej, regélök, regélök". — refrén azt mutatja; hogy regösénekr ől  
van szó, melyet újkori reg ősök énekeltek- a téli napforduló ünnepén, december  
25-én, „regélő  hétfőn." .  

A regösök az .  I. István királytól üldözött pógány énekmondók utódai.  
A regösöket hajdanán — nem éppen ok nélkül- ördöng ősöknek tartották.  
Ezek a vándor énekmondók házról házra jártak. Különös öltözékük: a nyír-
fahéj nadrág, a hajdinaszalmából készült' köntös, a cserfakéreg bocskor ismert  
volt mindenki előtt. Varázserej űnek tartott dob, láncos bot egészítette ki  
öltözéküket. Énekmondás közben a sámán önkívületbe, révületbe jutása-
módjának imitációjaként ugrálva, a láncos botot rázva, dobjukat ütögetve  
nagy` zajt csaptak. Két alakoskodó, egy bika és egy ragyogó agancsú szarvas  
kísérte a fiatal legényekb ől álló . regöscsoportot a, téli napfordüló ünnepén.  

A bika a hajdan való keleti eredet ű  napkultuszt üz ők évkezdés alkal-
mából leölt áldozati állatát, a napot, holdat szarván hordozó. szarvas pedig  
a csillagős eget, a téli napfordulót szimbolizálja.. A szarvas mint szimbólum  
Egyiptomban is ismert volt. Szerepel az‘indusok époszában, a Ramajanában  
is, majd a •Gesta Romanorumban, s őt a szláv, a román koleda-szövegekben  
is. Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy a szarvas a regös énekben rendszerint  
vízben áll, víz felé tart, vagy mint itt" ... másik (lába) meg a tengörbe."  
Egyesek Szerint azért szerepel - így, mert a téli napforduló, december 25-e  
a Bak csillagkép jegyében áll (ezért szerepel szarvas), de a Vízöntő  is hat  
rá (ezért áll a szarvas vízben).  

A regösök a pogány sámánok új körülmények között m űködő  és az új  
körülményekhez alakuló utódai. '  

A sámán-múlt emlékét, idézik a refrének is, melyek a sámán használta  
varázsigéket helyettesítik : „Sej, .regö, rejtem; Sej, -regélök, regélök."  

„A téli nap ujjászületésének szerencsekívánó köszöntése Kelet- és Dél-
Európa-szerte általános volt. A magyar regölés ennek magyar változata, • 
melyet talán még a Pontusz vidékér ől hoztak magukkal. Ismert volt az avarok-'  
nál is. Mivel a Kárpát-medencében, az avarok leverettetésük után Nyugat-
és Délnyugat-Dunántúlon húzódtak meg, a Dráva vidékén, Erdélyben pedig  
kabar-székely határ őrök ápolták a hun-avar mondákat — mondja Sebestyéni  
Gyula A regösök című ' tanulmányában •—, így ezeken a vidékeken találhatók  
a "regösénekek is."' Nálunk, Jugoszlávia magyar lakosainál még sehol sem_  
került elő  regösének. Ez . az egyetlen!  

Döme Izra bejegyzése alá a következ ő  megjegyzést írta: „Ezt '1935-i -
feljegyžéšeim között találtam. Laci Józseffel akkor folytatott beszélgetés  
közben, Bali Boris ángyótól hallottam., de csak töredékesen maradt meg em ~lé-
kežetem,ben. A töredékek idézésével Laci _ bácsinak lassan-lassan eszébe  
jutott az egész rege.. Kórógy, 1950. okt. 26."  

Mielőtt szövegünkr ől szólnánk, idézzük fel- a regösénekr ől tudottakat.  
A regőséneknek több része van. Az els ő  rész a bevezetés, amelyben á regösök  
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elmondják, hogy hosszú, fáradságos «útról jöttek. Nem rablók ók; hanem kö-
vetek. A bevezet őhöz kapcsolódik a' csodaszarvasról szóló részlet. Ezt termé-
kenység varázsló rész követi, melyben a gazdának, feleségének és házanépének 
termékenységet, b őséget kívánnak az Új esztend őben., A párosító részben 
névszerint felsorolva regölnek össze legényeket lányokkal. Végül ajándékért 
esedeznek. 

A mi szövegünk csak csekélyke töredéke a teljes rítuséneknek. Valahol 
az idők mélyén elveszett a terzn,ékenységvarázsló és a többi rész. A csodaszar-
vasról szóló töredék talán azért maradhatott meg, mert hasonlít a krónikák-. 
ban szerepl ő  és :Arany János által is megénekelt csodaszarvas mondához. 

Ha elhagyjuk a soronként. ismétl ődő  refrént, az Arany Jánostól kerešett 
naiv vagy népeposz töredékére is asszociálhatunk. • 

Miután a fenti híradás megjelent a Magyar Szóban, levélben jelentkezett 
Bencze Sándor. Közölte, hogy ő  maga' hallott egy változatot nagyanyjától, 
Lapis Estört ől, aki 1856-ban Szentlászlón született, de Harasztiban élt. 
A nagyanyja is a nagyanyjától hallotta és tanulta a következ ő  dalt, amellye 
a feleség kikísérte vadászatra induló férjét: 

„Édes uram, én jó uram, sej regélök, regélök, 
Napot láttam én fennkelni, sej regélök, regélök, 
Hódikát láttam én lemenni, sej regélök, regélök, 
A kettő  közt szarvast láttam, sej regélök, regélök, 
Egyik szarva a napba vót, sej regélök, regélök, 
Másik meg a hódikába, sej regélök, regélök, 
Egyik lába az erdőbe, sej . regélök, regélök, 
A másik meg • a tengörbe, sej regélök, regélök, 
Jobb ódaláp nagy szen -égött, sej regélök, regélök, 
Bal ódaláp köd setétlött, sej regélök, regélök, 
Szöme előtt hajnal verratt, sej regélök, regélök, 
Utána meg éjjel szakatt, sej regélök, regélök, 
Hannál engöm, édös uram, sej regélök, regélök, 
Mennél inkább a szarvas után, sej regélök, regélök, 
Lába nyomán fakad a víz, sej regélök, regélök, 
Az erdőbe ha vetőnn él,  sej regélök, regélök, 
A víz . mellett is 'meglönnél, ' sej regélök, regélök, 
Napfenkőtig öbrön lennél, sej regélök, regélök, 
A .szarvast - is megnyilaznád, sej regélök, regélök, 
Utadon új legelőket lelnél sej regélök, regélök." 

A Döme-féle szövegben szarvas helyett vad szerepel, ez is utal a regös 
sének változott funkciójára. 

(1972) 
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HALOTTI BÚCSÚZTATÓK, IMÁK, KOLDUSÉNEKEK, GYÓGYÍTÓ 
RÁOLVASÁSOK GOMBOSON 

A Magyar Nyelv,- Irodalom és Hungarólógiai Kutatások Intézetében 
tárolt népnyelvi felvételek' között tallózva egy gombosi szalagra tálaltam,. 
A falu • lakosait jól ismerő, sžerencsés kéz ű  gyűjtő  és felvételez ő , Kovács 
Ilona tanárnő  sok érdekes és értékes, nemcsak nyelvi jelleg ű , de néprajzi 
szempontból is jelent ősszöveget mentett meg az elkallódástól, az emlékezet-
ből való kihullástól. A falu lakosaival, főleg asszonyéival folytatott beszélgetéséi 
során szó esik a mindennapi - élet —apró-csepr ő  eseMényeiről, teendőiről, 
az ünnepekhez, jeles napokhoz . fűződő  szokásokról, tevékenységekr ől, az 
emberi élét nagy határköveit jelz ő  eseményekr ől : a lakodalomról, temetésr ől. 
De dalok, balladák is előkerülnek, Sőt, ami aránylag ritkán jitt a gyű jtő  eszébe; 
utánakérdezéssel halottas énekek és imák is szalagra kerültek. A lelkiismeretes -
és intim hangulatot teremteni tudó gyűjtő  előtt megnyiltak ' az asszonyi 

.szívek és szájak. A lélek' mélyéb ől kibányászta az alkalomhoz kötött, id őtöltésül 
sohasem énekelt, a .valláshoz, a hithez, szertártásokhoz köt ődő  folklór termé- 
keket,' a szokásköltészet egyes darabjait. • 

Mivel a gyűjtő  a szalagon lev ő  balladákat már feldolgozta és megjelentette, 
az archívumban elhelyezett szalag másféle szövegeit viszont nincs szándékában 
feldolgozni, hogy ne menjenek feledésbe, megpróbálom én közreadni őket. 
A gombosi szövegek Mellett néhány más községb ő l előkerült hasonló szöveggel 

• együtt. 
Az eddig aránylag ritkán tárgyalt és kevésbé megbecsült szövegek m űfaji 

sajátságainak összefoglalásakor az eddig itt-ott szétszórtan található meg-
jegyzeséket 'gyűjtöm össze és b ővíteni ki. 

I. Siratók és .búcsúztatók 

A. Halottas énekek, . halotti siratók virrasztáskor 

1. Mária-tisztél ők, kik hozzám jöttetek, . 
Végső  szavaimra jól Iigyelmezzetek. • 
A szent társaságban állandók legyetek. 
A Szűz Máriának koszorút kössetek. 
Istennek ajánlom minden jó hivemet. 
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Ifjú, Öreg, id ős 'és félkörbeliek, 
A halál eltörölt engem közületek. 
Naponként, óránként ti is készüljetek..  
Ó, kegyes Szűzanyám rejts el kegyelmedben, 
Hógy veled lehessek örök dics őségben., 
Örvendezzen lelkem szentek seregében, 
A szene olvasónak 'énekléseiben. • 
Szeretett társaim, kikkel imádságom 

'Végeztem naponként az ájtatosságom, 
Hogy megbocsássatok, tőletek azt várom, 
Mennyben imádságom értetek ajánlom. 
Kik egy' koszorúban társaim voltatok, 
Ti, kik jószívű  keresztények vagytok, 
Ezen imádságot buzgón folytassátok, 
Mennyei jutalom várakozik mátok. 
Aki én helyettem közébetek állna, 
A Szűz Máriának gyermekévé válna, 
Jézusnak szentséges szívébe ajánlom, 
Szeretett társaim utánam elvárom. 
Így búcsúzik tölünk egy jó atyánkfia, 
Ezt már az Úr Jézus magához szólítja, 
Mert közbenjárója volt a szűz Mária, 
Mert kedves volt nála a szent olvasója. 

(Ggm,bos) 

2. Jöjjetek, angyalok, mennyei szent karok, 
• 	Isten országában veletek vígadok, 

A Szűz Máriának áldást, hálát mondok, 
Olvasóitokból koszorúkat nyujtok. 
El .kell válnom immár, kedves hív társaim, 
Annak neve szerint minden magzatinitól, ' 
Szeretett komáim és sógoraimtól, 
Mellettem könnyező  házi családomtól. 
$úcsúzásom lészen az édesatyámtól, • 
Kedves, felnevel ő  jó édesanyámtól, 
Szeretett testvérim és rokonaimtól. 
Megáldva legyenek a mennyei Úrtól. 
Szűzleány társaim, kik jól ismertetek, 
Végső  'soraimra, kérlek, -  figyeljetek, 
4rtatlanságtokra gondót viseljetek. 
Hogy . a szent sz űzekkel örvendezhessetek: 
Végre búcsút veszek minden társaimtól, 
A Szűz Máriának él ő  rózsáitól, 
E' világon minden jóakaróimtól, , 
Legyenek áldottak a Jézus Krisztustól. 

(Gombos) - 
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Jertek ájtatos hívek, gyászkoszorút kössetek a bánat virágiból, 
Mely által a kimúlt hívek szabadulást nyerhessenek a purgatóriumból... 
Enyhítsük fájdalmunkat az Úrban elhunytaknak a szent. rózsaf űzérrel, 
Hogy ezáltal könnyebbülést nyerjenek és a szenvedést viselhessék 

békén. 
- Kérjük az Isten anyját, a holtak pártfogóját szent olvasó mondással, 

Hogy a benne bízó hívet szabadítsa gyermekei kegyes szószólá- 
sával. 

Vegyük hát kezeinkbe, emeljük az égre fel a gyászos rózsaf űzért, 
Hogy ezáltal a lelkeknek szenvedési enyhüljenek, nyerjenek meny- 

nyei békét. 

(Gombos) 

Miért szorgalmaskodol, annyit gondolkozol, 
Hogy a világot bírnád, ugyan még kell halnod. 
Apáink, anyáink, barátaink, szomszédink 
És ` a mi kedves rokonink, 
Jaj, hova lettenek, kik azel őtt éltek? 
E világból kiköltöztek, 
Mert el vagyon rendelve minden ember élte. 
Úrról; szegény koldusról, hatalmas császárról 
vilagon kik vagynak: vének avagy ifjak, 
Mind meg kell halni azoknak, 
Mert nem nézi ő  rendjét, sem nagy nemzetségét, 
Hirtelen megfojt akárkit, 
Hogy minden embereket egyszer elvigyen, 
Ő  azon igyekszik, hogy elfeleldhessen. 
Azért minden ember, bár akárki légyen, 
Magáról gondot viseljen, 
Mer nem tudja soha a halálnak napja 
Mikor érkezik reája. 
Azér méglen ideje kérésünknek vagyon, 
Szent Mához ,tartsunk, Istenhez siessünk. 
Az Isten hív kegyelmesen. 
Légy oltalmunk mindenekben, könyörülj mirajtunk, 
Légy irgalmas nekünk, hogy tégedet dicsérhessünk. 

(Kórógy) 

Virrasztás alkalmával énekelték ezeket az énekeket a virrasztó asszonyok. 
Estétől rendszerint éjfélig tartott a virrasztás. A rokonok, a szomszédság, 
a jó ismerősők gyűltek össze, esetleg még a kántor is megjelent. A ravatalt 
körülülve beszélgettek a halottról, elmondták életét, sorsát, betegségét, 
közben halottas énekeket, siratókat énekeltek, imádkoztak. Ez id ő  alatt valami 
kalács félét, bort, pálinkát szolgáltak fel a gyülekezetnek. 

A gombosi és kórógyi szövegek az újkori szertartásköltészethez tartozó 
lírai dal egy fajtája. Az el őadó asszonyok szerint „maguk közt csinálták ezeket 

'az asszonyok, nem kántortól vagy könyvb ől tanulták... ezt így énekelik a 
halott felett, az asszonyok hogyhijákojják, taláták ki templomi énekre". 
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Szövegeink 'magukon viselik azon follklórr alkotások jegyeit, melyek az emberi 
lét nagy állómásaihoz fűződnek. Ez az alkalomhoz, fájdalmas alkalomhoz, 
egy konkrét halott feletti virrasztáshoz kötöd ő  műfaj kimondottan n ő i. műfaj. 
Az adatszolgáltatók vallomásaiból is az derül ki, hogy este és éjjel a nyitott 
koporsóban felravatalozott halott m,éllett sorban ül ő  idősebb asszonyok éne-
keltek. Ott tanulták  el egymástól a siratót. A virrasztók gyülekezete kiváló 
hagyományozási alkalom volt. 

'Többnyire a falusí földműves vagy a félparaszt, féliparos réteghez tartozó 
katolikus vagy református személyek temetése el őtti éjszaka szolgáltatta az 
alkalmat a halottas énekek éneklésére, tanulására. Ilyenkor sohasem egy 
személy énekel, hanem sokszemélyes, közösségi éneklés. folyik. 

Halottas énekeink nem rögtönzött szövegek : szigorúan kötöttek. Eredét 
szempontjából félnépi (írástudó földm űvesek) és félkántoros, esetleg félirodal- 
mi (imakönyvből, énekeskönyvb ől tanult, folklorizálódott egyházi eredet ű) 
szövegek. Az egyik gombosi asszony az eredet iránti érdekl ődő  kutató kérdé-
sére elmondta, megesett az is, hógy a más faluból betelepült személy hozta 
magával és terjesztette el az éneket, esetleg valamilyen nagyon régi énekes-
könyvből, irhakönyvb ől másolta ki valaki, de legtöbbször mégis maguk „hoty-
hijákóták össze" valamilyen ismert egyházi dallamra. 

A fájdalomnak a mindennapi nyelvhasználattól eltér ő  lírai kifejezése 
az érzelemre apellálva morálizáló jellegű  részekkel egészül ki az énekben. 

A megfogalmazásban — az alkalomhoz; a tartalomhoz ill ően ünnepélyes 
emelkedett hangra törekedve — a vallásos költészetb ől veszik át' a képeket, 
biblikus motívumokat, miközben stróhkus, rímes formát alkalmaznak a 
monocentrikus énekben. Kevés a határozott ,személyre utalás, noha a szubjek-
tív hangú, monológszerű, egyes első  személyű  előadás, azaz a halott közvetlen 
megszólalása jelen van a szövegekben. Az igemódok és igeid ők használata 
alkalmazkodik a kifejezend ő  tartalomhoz : a közösséghez intézett kívánsághoz, 
óhajhoz, kéréshez, a múlt eseményeinek elmondásához, a jelen állapot leírásá-. 
hoz. A személyhasználat vagy egyes szám 1. személye, vagy — ha megszólítás-
ról van szó — többes szám 1. illetve 2 személy. A 3. személy közösséget, 
általánosságot fejez ki. 

A dallam egy szólamú, egyházi dallam. 
Meg kell még jegyeznünk, hogy a kórógyihoz hasonló változat szerepel 

az Ortutay-Katona: Magyar népdalok II. kötetében is a vigasztó énekek 
között. A mi szövegünk azonban teljesebb szöveg, az erkölcsi intelem kifejezet-
tebb benne. 

B. Halotti búcsúztatók a sírnál vagy a sírhoz vezet ő  úton 

1. Menyasszony búcsúztatója 	 ,. 

Föltették a szűz koszorút a menyasszonynak, 
Mely szomorúságot okozott a mennyegz ős háznak. 
Ne sírjatok, jó szülők, mert ennél szebb mennyegz őt 
Nem láttatok, hát áldjátok -a teremtőt. 
Mert én a Jézusnak vagyok szűz menyasszonya, 
Máriának, Szűzanyának kedves leánya, 

197 



Mennyországnak kertjébe, mennyei zöld mez őbe, 
Rózsakoszórúkat kötögetek fényében. 
Nyugodjál, boldog menyasszony gyászkoporsódban, 
Most tízesztend ős kórodban teszünk sirodba. 
Nyugodj, ékes menyasszony, virág nyiljék sirodon, 
Neked, kedves gyermek, mindég viruljon. 
Atyám, ne sirass engemet, hogy itt van virágod,. 
Sohasem lehetett volna szebb menyasszonyod, 
Kinek Jézus jegyese, Mária szerelmese. 
Örvendj tehát, édesatyám, ily mennyegz őben, 
Bánatos szívű  jó szülőm, miért siránkozol? 
Azért tán, hogy kedves leányod lesz ilyen gyászos por? 
Ne sirjál, édes szül őisi, mert víg az én menyegz őm, 
Mennyországban szűz mátkám Jézus, ő  az én örömöm. 
Azért végre végbúcsúmat veszem t őletek. 
Kedves atyám, édesanyám, isten veletek! . • 
Köszönöm nevéléstek, csókolom hű  kezetek, 
Isten áldjon, vére mennybe hozza lelketek. 
.Jertek értem, égi karok, repüljünk mennybe. 
Nem kell nekem ez a világ, megyek örömben. 
Jertek ide, angyalok, veletek kezet fogok. 
Megdicsőült szép koszorút nekem fonjatok! 

(Gombos) 

2. V ő legény búcsúztatója 

Én is vőlegény vagyok, már indulni akarok, 
Most jöjjön a nász népe szomorú mennyegz őre. 
Én is szép rózsa voltam, mig én életben voltam, 
De már most elhervadtam, gyászkoporsóba szálltam, 
A szüleim kertjében rózsa voltam éltemben, 
De már többet nem nyílok, halál leszakasztott. 
Szép fiatal koromban akadtam hálójába, ' 
Nem hagyta tovább itt élni, már nekem el kell menni. " 
De én eztet nem bánom, a világot itt hagyom, 
Mert a Jézus engemet mennyországba bevezet. 
Szép virágszál koromban beszállok gyászsíromba, 
Szüleim, örvendjetek, mennyben v ő legény leszek. 
Ezt Jézus így akarta, hogy ma lelkem szálljon 
Magához mennyekbe, angyalok seregébe. 
Édesanyám,, 'szerettél, értem ne keseregjél, 
Bús szívvel ma ne legyél, hanem inkább örvendjél, 
Jézus színe elébé vőlegény ma megyen, 
Az angyalok beviszik, mennyei karba teszik, 
Most, szüleim, tőletek már én végbúcsút veszek, 
Nem kell már neveléstek, köszönöm szivességtek, 
Engem ne sirassatok, mert jó helyre adtatok, 
Mert ótt is a tietek, Jézusnál az leszek. 

(Gombos) 
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Ezeket a búcsúztatókat, mint a szövegb ől is kitetszik, az idő  előtt meg-
halt fiatal leány vagy legény szájába adják. A búcsú lehet dialógus és mono-
;lógszerű .- A párbeszédes formájúban a hálás, szüleit szeret ő  ifjú halott és 
szülei között folyik a párbeszéd az alkalomhoz illően, méltósággal, belenyugvás-
sal - a változhatatlanba. Nincs semmi felesleges kitörés, panasz, síránkozás. 

A vőlegény búcsúztatója szinté teljesen megegyezik az Ortutay-Katona: 
Magyar népdolok II. kötetében megjelent bukovinai búcsúztatóval.. Két 
betoldás és az utolsó versszak hiánya teszi ezt a valószín űleg közös forrásra 
visszamenő  változatot variánssá. 

II. Koldusénekek 

1.. Mikor az Úr Jézus ezen a földön járt, 
Rongyos ruhácskában koldulni is eljárt, 
Bemene egy házhoz, Regina asszonyhoz, 
Alamizsnaképpen kenyeret keres ott. 
Szent Regina asszony keservesen líra, 
Mert hetedmagával árvaságra juta, - 
Nincs több egy pénzénél, azt is mástól kapta, 
A Jézus' nevében azt is odaadta. 
Menj ki, Péter, menj ki, 
Mit látsz kint az égen? ' 

'Láttam, Urám, láttam mennyeknek országát, 
•Szent Regina asszony terített asztalát, 	• 
Kivirágzott rajta a sok szép alamizsna, 
Annak. a virágja a mennyek illatja. 
Angyalok fölszedték s koszoruba kötték, 
A szép mennyországot igy megörvendeztették. 

(Gombos) 

2. Egykor a kis Názáretben 
Jézus szőlős kis kertjében 
Két rózsafa .zöldelt, virult, 
Mind a kettő  összeborult. 
Az égyik mint a hó, fehér,. 
A másik piros, mint a vér. 
Szűz Mária gyakorta ott. 
Este, reggel imádkozott.- 
Megnyílott a kert ajtaja, 
Örök igazság nappala, 
Tiszta hófehér köntösben 
A kis Jézus azon lépett be. 
Kis fűrészt tart kis kezében. 
Úgy lép Szűzanyja elébe. -
Szűzanyjához imígy szólván : 
„Meg ne döbbenj, szent Szűzanyám!" 
Két szál rózsát zöld lombjával, 	• 
A fehérbő l és pirosból, 
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Kis fűrésszel lefűrészelt 
S abból keresztet készített. 
Díszes ékesitette, 	' 
Szentséges anyjához vitte. 
Örömtő l sugárzó arccal 
Így szólt szelíd mosolygással: 
,,Nézd, Szűzanyám, Jézusodat, 
A te kedves magzatodat, 
Tizenhároméves vagyok 
S keresztet csinálni tudok". 
Halvány lett erre Mária arca, 
Nagy a lelke, szíve harca, 
Titkos nagy fájdalmat érez, 
Szent fiára búsan néze. 
Kéri Jézust önérzettel, 
Szívszorongva, bús könnyekkel: 
„Magzatom, kérlek, mondd meg ezt, 
Mit jelent a rózsakereszt?" . 
„Anyám, azért készítettem, 
Csókolj meg érette engem, 
Szent szívem éretted dobog, 
Forró lángja feléd lobog". 
Szól a kisded mosolyogva, 
Szűzanyjának csókot adva. 
„Ilyen lesz a keresztoltár, 
Kinn függök majd a Golgotán. 
Te vagy rózsák királynéja, 
Szent kereszt a fák királya. 
Szűzanyám, ne sírj, ne könnyezz, 
Hisz mind a kettőnknek sorsa ez. 
Engem példáz piros rózsa, 
Lásd még el nem jön az óra, 
Fehér rózsa téged példáz, 
Te majd a kereszt alatt állsz. 
Még húsz esztend őm van vissza, 
Még szent vérem a föld issza. 
Szűzanyám, kérlek tégedet, 
Vedd kezedbe e keresztet, 
Vidd fel Libánus hegyére, 
Kis csergő  patak szélére, 
Szíved, lelked bánatában, 
Ültesd cédrusfa árnyában, 
Húsz esztendő  zöld tavasza 
Ezt új életre fakasztja, 
Árva rózsák ezen nyílnak, 
Éngem és téged gyászolnak". 
Teljesítvén Jézus szavát 
Szentszűz a rózsakeresztfát 
Libánus hegyére vitte, 
Cédrusfa alá ültette, 
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S azon a virúló tavasz 
Zöld lombot és bimbót fakaszt, 
Csipkebokor, lett bel ő le, 
Szűz Mária emlékére, 
Melynek két színű  virága, 
Piros, fehér a rózsája. 
Jó keresztény ráfigyelmezz, 
Mert Jézus rózsakertje ez. 

Ámen. , 

(Gombos) 

Az" énekes koldusok a felszabadulásig járták a falvakat. Rozoga kordéján 
ülve, rossz gebéjét lassan hajtva járta a falu utcáit a koldus, és gy ű jtögette az 
alamizsnát. Közben, hogy felhívja magára a figyelmet, és hogy ő  is nyújtson 
valamit a kapottakért, énekelt. Az emberek a koldus énekét már a szomszéd 
utcából meghallva elkészítették adományukat. Ki Mit bírt: egy bögre zsírt, 
egy összemarék lisztet, babot, egy szakajtó krumplit. Volt olyan koldus is, 
aki válogatott az adományban. Azt, amib ől már sokat kapott, nem fogadta el. 

Énekének dallama. rendszerint elnyújtott, keserves volt. Szövege f őként 
a természetesnek, hihet őnek tűnő  biblikus történeteket adta el ő , melyekben 
Jézus és Mária, Szent Péter vagy más szent szerepel földön jártában. Énekeltek 
a koldusok, különösen vásárokon, balladákat is. 

A koldusénekben az ének és a nyelv, a dallam és a szöveg szoros kapcsolat-
ban áll:- AZ éneknek figyelemkelt ő  szerepe is. van a művészi funkción kívül. 

Az énekes koldus mint közvetít ő  a. műköltészetet, a népköltészetet és 
a ponyvát terjesztette a falun, illetve a városban. Éppen ezért a kolduséneket 
átmeneti formának vehetjük a népi— félnépi és az irodalmi — ponyvairódalmi 
alkotás között. Bizonyos realizmus és némi drámaiság is érezhet ő  a sikeresebb 
szövegekben. A megfogalmazásban vannak hagyományos formulák, sztereo-
tip egyházi, bibliai eredetű  képek, jelzők, közhelyek, s éppen ezek utalnak 
az ismeretlen versíróra. 

A koldus énekét a gyerekek, s őt a feln őttek is eltanulták, szívesen énekel-
gették otthon vagy az imaházban, amikor pap nélkül, maguk a hívek gy űltek 
össze énekelni, imádkozni. 

III. Apokrif népi imák 

1. a) Szól a kakas, kelj fel Mária; 
Mert megfogták a te szent Fiadat, 
Fölfeszítették a magas keresztfára, 
Elcseppent egy csepp vére, 
Az angyalok fölszedték, 
Arany tányérba. tették, 
Elvitték a Úristen elejbe, 
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Az Úristen azt felelte nékik : 
Vigyétek a fekete föld színére, , 
Hirdessétek ezt az. imádságot el. 
Aki napjában egyszer elmondja, 
Vélem lészen mennyeknek országában. 

Ámen 
(Gombos) 

b) Szól a kokas, kelj fel, Mária, 
Mert megfogták a te szent fiadat, 
Kőlábra kötözték, vasostorral ostorozták, 
Tövisekkel korónázták. Kihullott a szent vére, 
Az angyalok fölszedték, aranytányérba tették: 
Az Úristen elejbe vitték. Az Úristen azt mondta: 
Sem siet,"sem felejt, 
Aki ezt a kevés imádságot elmondja, 
Este lefektében, reggel felkeltében, 
Velem lészen a paradicsomkertben, 

Amen 
(Gombos) 

2: Fejér rózsa, Mária, engem Isten találója, ne' félj lelkem, ne röszkedj, 
szívem, mert fejem fölött áldozik az Új Jézus Krisztus szent testével, szent 
vérével, szent aranyos keresztjivel. Én lefekszem én ágyamba, álom engem 
meg ne 'báritsom, gonosz t őlem eltávozzon, három angyal meg őrízzen, egyik 
elaltasson, második fölvirasszon, harmadik hét halálos b űntő l megszabadítson 
a gonosztól. 

Amen 
(Gombos) • 

3. Fényes nap immár elnyugodott, a föld szintén sötét maradott. 
Nappali fény éjjelre változott, fáradtnak nyugalmat 'hözott. 
Minden állat megy nyugalomra, az Istent ől kirendelt álomra. 
De éri, Uram, úgy megyek ágyamra, mintha mennék gyászos 

koporsómba, 
Mert noha most erős és friss vagyok, de több napot magamnak nem 

hagyok. 
Azt gondolom, minden nap utolsó, még az éjjel kellhet. a koporsó. 
Midőn ágynak adom én a testemét, deszka közé zárhatom éltemet, 
Hosszas álom érheti szememét; a kakasszó hozhatja végemet. 
Vessünk számot hát, édes Ištenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, 
Hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn ityeg kell Te előtted állanom. 
Színed előtt mindég elesem, de Te lettél' atyámnál kezesem. 
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Ha megölsz is, mindég . Benned bizom, szent véredre futok, ha 
szomjazok, 

"Napkelettől napnyugatig szent nevedben bíztam én fáradtig, könnyek 
miatt 

De megbocsáss, mert szívemb ől bánom, nincs szememben álom, 
Az -ágyamba zokogva költözöm, vánkosomat könnyemmel öntözöm. 
Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. 
(Milyen szép) Ne szólíts ki, Uram, közüled készületlen, vezess 

előbb az enyhítő  kútra, 
Hogy juthassák a mennyei jússra, úgy bocsáss el engém a nagy útra. 

Ámen. 
(Gombos) 

4. Mikor karácsonykor a „b őcsőt járják" a kislányok, leteszik az asztalra 
a bölcsőt, megringatják és mondják az alábbkövetkez ő  (később az alkalomtól 
függetlenedő) imát : 

„Kis Jézuska, aranyalma, 
Boldogságos szűz az anyja, 
Ifiét karjával ápolgatja, 
Két lábávál ringatgatja. 
Aludj, aludj, én kisdedem, 
Aludj, gyönyörű  gyermekem, 
Nem királné a te anyád, 
Szolgálatban lettem. dajkád:" 

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen. 
(Gombos) 

A „Fényes nap immár elnyugodott" kezdetű  szöveg az Ortutay-Katona : 
Magyar népdalok II. kötetében. virrasztóként szerepel, Gomboson azonban 
imának tartják és ima-funkcióban - használják. 

A népi im.áról el kell mondanunk, hogy -ólyan folklór jellegű  termék, 
melyben a mágia továbbélését is meg lehet figyelni. A szövegh űség, a pontos 
étmondáshoz váló. ragaszkodás ugyanis - a Szómágia Megnyilvánulása. Éppen 
úgy, mint a ráolvasásokban, varázsigékben. A népi imák is, mint a varázsigék, 
Csak keresztényesítve, a hivatalos vás szabályrendszéréhez igazodva, de 
'a folklórt hordozó, továbbadó társadalmi réteg — f őleg a földművesek, 
kisparasztok, kispolgárok,•ún.';,köznépek" — stagnáló. életmódjához alkalmaz-
kodva tartják fenn magukat. Konzerváló -  jellegű  és funkciójú életszemléletre 
épülnek, egy elmúlóban lev ő  társadalmi, gazdasági, művelődési fokozat szokás-
rendjéhez igozodnak s annak egy -féle kifejez ődései.• 

Az imában többnyire azonos motívumkészletet találunk, akár irásban, 
másolás útján, akár szóban;  elmondás útján terjed, hogyományozódik. A 
szentek' és Jézus segítségének kérése, s őt a segítségnek esetleg fenyegetéssel 
való kikényszerítése a központi téma. Éppen ezért .  mondhatjuk a népi azaz 
folklorízálódott imákról, hogy egy központi tény, jelenet köré fonódóva 
monocentrikus alkotások, melyékb ől a vallásos tudat tűnik elő . A minden- 
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napi élet bajaiban, gondjaiban, megpróbáltatásai közepette a földi -hatalmas- 
ságok részvétlensége, s őt kizsákmányoló viszonyulása el ő l metafizikai hatalmas- 
ságokhoz és közbenjárókhoz fordulva vár segítséget a kiszolgáltatott ember. 

A könyörgést, az imát lehet közösségben is mondani, de lehet egyedül, 
hangosan, vágy mormolva, monológszer űen egy láthatatlan valakihez intézni 
az otthon csendjében. F őleg este, mikor már minden tevékenység megsz űnt, 
befejeződött az aznapi élet, leállt a megszokott ritmus, elült a zaj, kívül, 
belül viszonylagos nyugalom honol. De lehet az otthontól távol, imaházban, 
kint a természetben, a keresztnél stb. is mondani e folklorizálódó imaszöve-
geket. Az időhöz és helyhez kötöttség tehát jelen van a népi ima m űfajában 
is, mint annyi más folklór mű fajban. 

Az egyedül, otthon mondott ima idéje általában az este, esetleg a reggel, 
vagy napközben az étkezés el őtti vagy utáni idő . Az igazi, sžem.élyes jellegű  
imát csak este mondták,. mert akkor ér rá a dolgozó ember társalogni az 
égiekkel, akkor ér rá egy kicsit síránkozni a maga sorsán, egy kicsit szipogni, 
eltűnődni a sors mostohaságán. A reggeli, déli ima a mindennapi tevékenység 
sürgetése miatt rövidebb, nem olyan részletez ő, „elkapkodottabb". 

Nemcsak az idő , a hely is kötött. Falun általában a lakószoba csendjében 
mondja a szövegeket az imádkozó, bár teheti ezt a házon kívül is, a természet- 
ben, a keresztnél, a templomban, de az már nem estéli imádság. 

Az alkalomhoz kötöttség általában nem szigorú. Csak az ünnepeken 
mondott, szokáshoz kötött imák ilyenek. Ezek egy részénél is lassan homályba 
merül az alkalomhoz kötöttség a szokás elhalványulásával. Ez történt a.négyes 
számú szövegünkkel is, mely eredetileg karácsonyi szokáshoz kapcsolódott. 
Ma már inkább a gyermeküket ringató szülök mondják. 

Az imádkozó helyzete különféle lehet. Térdelve, széken ülve, ölbe 
ejtett, összekulcsolt kézzel, ágyban fekve, lehunyt vagy nyitott szemmel, 
sírva, szipogva vagy az érzelmi állapot kifejezése nélkül is lehet imádkozni, 
de sohasem menet- közben, semleges érzelmi alapállásból fordulva a meta-
fizikaí hatalmakhoz. 

Az újkori- félnépi, folklorizálódott, a szóbeliség útján (is) terjed ő  imában 
sokféle hatás nyomait lehet felfedezni. A barokk irodalom nyomai éppen 
úgy megtalálhatók a cifrázatokban, beállításban, motívumokban, mint az 
ún..hajnali éneké (kakasszó, piros hajnal) vagy a mitikus világképé (Jézus 
aranyalma, Mária a halottak véd ője stb.). 

Az ima prózai szerkezetű  és verses is lehet. A verses imákon érz ődik 
a tanultabb szerz ő  kezenyoma,,esetleg a kántoré vagy a papé, noha az egyház 
az apokrif, népi imákat nem ismeri el, nem helyesli gyakorlásukat, sokszor 
tudomást sem szerez róluk: 

Az ima nyelvében a régies fordulatok, szóvak; költ ői képek megmaradnak > , 
mert „a rígi öregek tanítottak rá". Továbbá szövegromlásról, értelmetlenné 
váló verssorokról és szavakról, több szövegnek jó-rossz kontaminálásáról 
is bőven van tudomásunk. 

A megszerkesztést az jellemzi, hogy a könyörg ő  egyes szám első  személy-
ben fordul a láthatatlan metafizikai lényhez, aki csak az ő  tudatában — illetve 
a hivőkében — él, s akivel közvetlen hangon társalog, egyes szám második 
személyt használva 'a beszélgetés során. Az imádkozó az óhaját, kívánságát 
megfelelő  igemóddal fejezi ki. Az igeid ő  megválasztása is alkalmazkodik 
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a tartalomhoz. A jelenállapot ecsetelésére jelen id ő  szolgál, a múlt idő  viszont 
a már rég lejátszódott ,esemény érzékeltetését végzi, esetleg mint analógia 
szolgálhat a kérés teljesítése' után bekövetkezend őkre. A nyelvjárás is be-
szüremkedik a szövegbe a tájszavak és a nyelvjárásos ejtés alakjában, a szöveg 
azonban lényegében megmarad az igénytelen köznyelv szintjén. 

Funkcióváltás is bekövetkezhet e félnépi, folklórizálódott termékekben. 
Amint utaltunk rá, az Ortutay — Katona: Magyar népdalok II. kötetében 
szereplő  „A fényes nap immár étnyugodott" kezdet ű  virrasztó ének pl: 
Gomboson imává változott. 

Az imának lehet dallama is: monoton, szűk terjedelmű, recitatív dallam. 
Általában azonban dallam nélküli el őadásban mondják a szövegét. „Este 
lefekvéskor mondták, van aki énekelte, van, aki imába foglalta, úgy mondta 
el magának" (Bartos Rozália). 

Az imamondás többnyire nemhez kötött: f őként nők, mégpedig öreg 
vagy idősebb nők végzik, érzelmi beállítottságuk, viszonylag érzékenyebb 
és hiszékenyebb lelkialkatuk miatt. Egészen fiatal kevés akad az imát 
mondók között, legfeljebb azok, akiket a családi hagyomány még kötelez 
rá. A férfiak között kevesebb a vallásos érzelm ű , így kevesebb az imádkozó 
férfi is. Az imával élők — mint már mondottuk - bizonyos társadalmi 
osztály tagjaiként nyilatkoának meg, iskolai végzettségük vagy egyáltalán 
nincs, azaz analfabéták, vagy csupán az általános iskola 4, 6, esetleg 8 osztályát 
végezték el. 

IV. Ráolvasások, ráimádkozások 

A népi hitvilágról, vallásos tudatról, babonás gyógymódról írt eddigi 
tanulmányainkban 'kitértünk a ráolvasásokra is. Több ráolvasást, varázsigét 
közöltünk. Most a Székelykevén,.Sándoregyházán, Kórógyon végzett gy űjtése-
inkből előkerült ráolvasásokat közöljük. Valószín űleg nem lesznek érdektele-
nek a szövegek, noha ezek csak variánsai az eddig ismerteknek, többek 
között azoknak is, melyek Ortutay — Katona: Magyar népdalok II. kötetében 
szerepelnek. 

Szemölés ellen: 

1. :Új hód, új kiráj 
Házasítja a fiát, 
Engem hí lakodalomba. 
Nem mehetek, 
Mer vendégem van. 

(Székelykeve) 

Új hód, új hód, új kiráj, 
Engömet hínak lakadalomba, 
De nem m:ék el, hanem k űdöm , ezt ! 

(Kórógy) . 
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Az „elküldés" újholdkor történt. Az a személy, akinek tyúkszeme, 
szemölcse volt, amikor el őször pillantotta meg az" újholdat, lehunyta . sze-
mét, háromszor jobbra fordult, közben mondta a varászigét. 

Árpa ellen.: 

Elvettem az árpát, 
Le is kaszáltam, 
Isten irgalmába hagyom, kévánom. 

(Székelykeve) 

Szemverés ellen: 

Kék szem, ződ szem,` 
Fekete szem. 
Szem megnézte, szű  megszerette. 
Ezer angyal vigasztalja meg 
Azt a gyereket (Mariskát) 

(Székelykeve) 

Szem megnézte, 
Kék szem, ződ szem, 
Sáris szem, vedd ki 
A fájdalmat belő le, 
Aki megigízte. 

(Székelykeve) 

Szem megnézte, 
Szív megszerette, 
Szentlélek Úristen, 
Boldogságos Szüzmáriám, 
Gyógyítsátok meg. 

(Székelykeve) 

Kalap alól jöttél, 
Kalap alá menj, 
Fékető' alól jöttél, 
Fékető  alá menj, 
Kendő  alól jöttél, 
Kendő  alá menj, 
Szem megűszte, 
Sžűv szerette, 
Ezer angyal, vígasztald meg. 

(Székelykéve) 
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Rontás ellen : 

Pártó álól jüttel, 
Pártó alá meny, 
Kalap alól jü`tel, 
Kalap alá meny, 
Kendő  alol jüttel, 
Kendő  alá meny, 
Fékető  alol jüttel, 
Fékető  alá meny. 
Ezer angyal, vigasztald meg 
Ezt a gyereket. 

(Vojlovica) 

Általában betegség ellen: 

Újhód, újhód, 
Tiéd a betegség, 
Enyém az egészség. 

(Kórógy) 

Nyugtalan, álmatlan, beteg gyermekre: 

Északnak fija, 
Keletnek fija, 
Délnek fija, 
Nyugatnak fija, 
Vidd el a sírását, 
Vidd el nyavalyáját, 
Hadd meg ű  magát. 

(Kórógy, Vojlovica) 

Sárgaság ellen: 

'Sárga fűzfa, 
' Védd le a sárgaságot, 
, Adok neked pántlikát! 

(Kórógy) 

Pattanás (sömölyü) kelt a gyermek nyelvén : 

Beteg: 	Sömölyü kőt a nyelvemen. 
Gyógyító: Ha kőt? 
Beteg: • Ma kőt. 
Gyógyító: Ragadjon a szomszédod fenekire ! 

(Kórógy) 
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9. Szent Antal tüze, orbánc ellen 

Szent Arital megtalálta Sz űz Máriát. „Hova mensz, Szent Antal hét 
unokádval, hetvenhetféle nyavalyádval, száraz köszv ényedv el, dagadó beteg- 
ségvel, tüzes orbáncval? Ó, térj vissza, kérlek Krisztusnak öt mélységes 
sebeire. Mikor az megt őtt, mikor kő  nem vólt, kövek nőttek, hegyek tőttek, 
és menybemenetele után mindenek megtértek. Térj meg vissza, Szent 
Antal, szállj nagy havasokra, az oroszlán szivibe, úgy idd meg a piros vérit, 
szaggasd meg gyenge teštit". . 

Ámen 
(Sándoregyháza) 

Elindult Szent Antal hét lányával, hetvenhét féle familiával. Meg-
találkozott Boldogságos Szűz Máriával. „Hova m,ensz, Szent Antal?" „Menyek 
Rózsinak a testyibe, öszesžaggatom a gyenge testit, megiszom a piros vírit". 
Kérlek Krisztusnak öt mélységes sebeire; szállj bel ő le Szüzanyának szivébe, 
piros vérit ótt szídd . meg, gyenge estit - szaggasd meg. Mikor Krisztus a 
fődön járt, hegyek n őttek, kövek tőttek. Krisztus menybemenetele_ után 
megtértek. Kérlek Krisztusnak kénszenvedésire, térj meg, szállj nagy havasokra 
az oroszlán szívibe és- piros vérit szídd meg. 

Ámen. 
(Sándoregyháza) 

A ráolvasást vízvetés, fej-elfúvás, ólomöntés, szénvetés közben gyógyító 
hatásúnak tartják az id ősebb falusi asszonyok, és természetésen maga a 
tudósasszony, „a gurudzsmáló" is, az ősrégi, meghatározott el őírások szerinti 
szinte vallásos szertartást végz ő  személy is. A ráolvasás része egy mágikus,. 
néha igen látványos, két illetve három személyes gyógyító, a beteg, s ha. 
beteg kisgyermekr ől van szó, 'akkor, az anyja részvételével megvalósuló —) 
szertartásnak, melyben a szónak is mágikus er őt talajdonítanak a gyógy-
cselekmények mellett. Szómágiával állunk itt szemben. A természett ől még 
többé kevésbé függ ő  ember = megőrízve egy már letűnt társadalmi és 
kultúrális fokozat szemléletét, tudatszintjét —, továbbra is hisz az önkényes 
változtatást kizáró, pontosan, szóról-szóra - elmondandó, a régi öregekt ől 
örökölt szövegben és gyógyító hatásában. Ha valaki, a tudósasszony a leg-
csekélyebbet is megváltoztatja a szövegben, magárasvállalja az eredménytelen-
ség ódiumát. Az eredményt csak a változtatás kizárása, mell őzése garantálja. 
Ennek ellenére mégis tapasztalható szövegromlás, és változatok kialakulása, 
részint a feledékenység, részint a szokás halványodása, esetleg több szokás 
egybeötvöződése miatt. 

A ráolvasások vélt hatékonyságát fokozzák még a ráolvasás után vagy 
a cselekmény alatt elmondott hivatalos imádságok, a tételes vallás imái, 
miatyánk, üdvözlégy, hiszekegy. 

A bánáti székelyeknél „gurudzsmáló"-nak emlegetett tudósasszony 
szinte minden betegségre tud valami eredményes mondást, ráolvasást, 
ráimádkozást. Van hatásos ráolvasás mind a gyermek, mind a feln őtt beteg-
ségeire, sőt az állatokéra is. 

Ezek a szövegek általában versesek és rövidek. Rövidségük miatt haté-
konyaknak tartották. Szerepl őik Szűz Mária, az angyalok, a Szentlélek, továbbá 
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Szent Antal a hét lányával, hét unokájával, „hetvenhétféle familiájávaÍ" 
s végül, Krisztus és a megszemélyesített betegségek: a köszvény, a tüzes 
orbánc, a- dagadó (vízi) betegség stb. 

A sándoregyházi ráimádkozások párbeszédesek: Mária és Szent Antal 
között folyik a beszélgetés. Mária mint a betegek véd ője érdeklődik menet-
közben Szent Antaltól, hova megy a hetvenhétféle nyavalyával. Szent Antal 
megnevezi az illető  személyt, akit beteggé akar tenni. Azt is közli Máriával, 
hogyan teszi beteggé az illet őt: Mária a fia sebeire kéri, térjen vissza vagy 
menjen máshova, szálljon a nagy havasokra (székelyeink hajdani lakhelyének 
emléke) vagy az oroszlán szívébe, annak testét szaggassa meg, annak vérét 
szívja ki.  

Fenti két párbeszédes szövegünk egy alapszövegnek (Erdélyi Zszusanna : 
Hegyet hágék, lőtőt lépék, 6. számú ráolvasás) többé kevésbé romlott' változata. 
A ráolvasást egy epikus rész vezeti be : • Szent Antal és a betegségek utazása. 
Régi, több évezredes kép az istenség földön való utazása és a betegségek 
utazása. A betegség démonnal való találkozás és elküldés keresztényesített, 
változata pedig már valószínűleg középkori eredet ű . 

Verses ráolvasás-szövegeink megtalálhatók Ortutay -- Katona: Magyar 
népdalok II. kötetében. A mi szövegeink egy része azonban már megrövi-
dült, látszik, hogy a mondóik már nem az értelmet keresik, talán csak gépiesen 
ismételik a hallott szöveget. De érdekes ;  hogy az emberi memória, az 'emlé-
kezés kihagyásai itt végleges formát öltöttek, mert akárhányszor mondattuk 
el az egyes darabokat, mindig a fent közölt_ nyelvi forma volt hallható.. 
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2. Folklór epika 



Népballada 

BÁCSTOPOLYA BALLADÁI, BALLADÁS 
TÖRTÉNETEI, BALLADÁS DALAI 

Népnyelvi gyűjtéseink során nem, egyszer találkozunk kiváló népi 
énekesekkel, akik azonkívül, hogy énekesek, jó nyelvi adatszolgaltatók is. 
Ki is használjuk az . alkalmat, a beszélt szöveg mellett énekelt szöveget is 
megörökítünk magnetofonszalagjainkon. Nem egy alkalommal rögzítünk 
valamilyen szép balladát, népdalt. 

Topolyán a népnyelvi gyűjtés mellett kimondottan . répballada gyűjtésé-
nek szándékával is jártunk. Aránylag kevés eredménnyel. Többek között 
a minden irányú fejl ődés felé kitárulkozó Topolya város volta is hozzájárult 
az ott talált balladahagyomány szegényességéhez : 

Bácstopolya ugyanis város, parasztváros Észak-Bácskában, , a Krivaja 
partján, a Búdapest—Belgrád nemzetközi út két oldalán: Északon Csantavérrel 
és Szabadkával, keleten Zentával, Mohollal, délen Kishegyessel és Bajsával 
határos. 

Topolya és környéke, ' mint a régészeti ásatások is bizonyítják, mindig 
lakott hely volt. Az ásatások szerint meglehet ősen népes avar település 
lehetett a mai Topolya déli , részén, a dombon. Ez a település hosszú ideig 
fennállhatott: A kitűnő  termőföld és a hajdani mocsár, láp az embernek, 
állatnak . egyaránt b őséges megélhetést nyújtott. A . mocsarakban, lápokban 
el is lehetett bújni az ellenség el ől. A völgyeket sűrű , dús nyárfák, topolyfák 
díszítették, hűs oázist alkotva a napsütötte bácskai síkságon. Id ők múltával 
szlávok, magyarok telepedtek meg a vidéken, akik sokat szenvedtek a tatároktól, 
törököktő l. 

Topolya nevét az 1580-as török defterek említik el őször mint 21 adózó 
házzal rendelkez ő  török települést. Ennek emlékét őrzi a Tobán nevű  városrész. 
Itt lehetett a hajdani Fybaych, melyet Mátyás király 1462-ben más települések-
kel együtt anyjának ajándékozott. A Topolya név 1665-ben jelentkezik 
ismét. A török alatt teljesen elnéptelenedik. 1731-ben pusztaként említik 
a feljegyzések. 

'A nagytelepítések idején azonban, a XVI'II'. század második felében, 
az 1770-74-g terjedő   időközökben a királyi kamara a Jászkuft kerületb ő l 
jász rajokat telepít a volt határ őrvidéket elhagyó szerbek helyébe. De nem-
csak a -  kincstár telepített' Topolyára; Grassalkovich Antal kamarai elnök 
Csizovszki' Ferencet bízta meg a puszta betelepítésével, különféle adó- 
kedvezményeket biztosítva a betelepül őknek. Csizovszki katolikus magyarokat, 
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szlovákokat, palócokat telepít. Kellett a munkás kéz. A telepesek több vidékr ől 
érkeztek, különböz ő  nemzetiségűek voltak; a magyarok Fehér-, Esztergom-, 
és Győr megyébő l jöttek, a szlovákok Pozsony-, Nyitra- és Trencsén megyéb ől, 
a németek a Rajna vidékér ől. A telepesek között találjuk a váci börtön meg-
kegyelmezetteit is. 

Kisebb rajok még a XIX. században is érkeztek. 
Az első  telepesek zömükben jobbágyok, haszonbéresek, szegényparasztok 

voltak. A Topolyán maradt és • később beköltözött szerb lakossággal együtt 
éltek. 1806-ban Topolya mezőváros 600 adózó , házat számlál 4000 la- 
kossal. 1870-ben rendezték a határt. Báró Kray Pál birtokos , után gróf Zichy 
János birtokává lett Topolya. 

A lakosság főleg földműveléssel és álláttenyésztéssel foglalkozott. 
Különösen a juhtenyésztés virágzott. 

A tanyák és a periféria népe még ma is földm űvelő, de a városban élők 
egy része is valamilyen kapcsolatban van a földműveléssel:; olyan id ősebb 
földművesek, akik behúzódtak a tanyáról, mert átadták földjüket a szövetkezet-
nek, vagy a Maik, unokáik léptek nyomukba a paraszti munkában. Egyrészük 
iparos, tisztvisel ő, kereskedő . 

Topolya népe az aratósztrájkokban, a munkásmozgalomban is mindig 
élen, járt.. 

A gyűjtés a tanyákon és a város szélén volt a legeredményesebb. A 
város szélén bukkantunk legjobb mesemondóinkra, nótafáinkrá. Nyelvi 
szempontból is ez a szociális réteg őrizte meg a régi, mágukkal hozott sajátsá-
gokat, többek között az illabiális a-t, az 1 ejtését ly helyett. Topolyán — mint 
a csúfoló mondóka mondja — „gömbölű  golóvá golóznak" az idősebb ősla-
kosok: . . 

A gy űjtés ideje 

Kimondottan balladagy űjtési céllal 1972-ben, 1973-ban jártam itt, 
de már előbbi népnyelvi gyűjtőutaimbn is előkerült néhány mondott és 
énekelt balladaszöveg. 

Hogy aránylag igen csekély a befektetett id ő  és energia eredménye, 
annak részben és akaratlanul talán' a gy űjtő  is oka; másnak — benszülött-
nek -- nyilván eredményesebb lett volna a munkája. De a balladamondás 
alkalmának ritkasága,. a balladaéneklésnek a divatból való kimenetele, a 
helyi balladaénekesek csekély száma, az ő  idejük és a gyűjtő  ideje összehan-
golásának nehézségei, az adatszolgáltatók vonakodásának le 'nem gy őzése, 
a kellő  hangulat meg nem teremtése — mind hozzájárult ahhoz, hogy csak 
ennyit tudtam összegyűjteni. Különben is nehéz napjainkban, a televízió 
korában balladát gyűjteni. Faragó József mondta ki, de mindnyájan tudjuk 
tapásztalásból: „A ballada ritkaságától függ ően a folklorista idejéb ől és 
munkájából sokszorosan több a ráfordítás a keresésre, mint a tényleges 
gyűjtésre." (Farágó József Ráduly János: A népballadák egy romániai 
magyar falu köztudatában, Ethnographia, 1969. 4. sz.) 
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A . gy űjtés és lejegyzés módja 

Topolyán kezdettől fogva magnetofonnal gy űjtöttem. Nagyon nehéz 
volt balladatudó személyre akadnom. Ha véletlenül találtam is ilyet, vonakodott, 
részint azért, mert szégyellte magát, félt, hogy kinevetik; ha nem megy 

• neki úgy a dalolás, mint kellene, vagy eltéveszti a .  szöveget, nem emlékézik 
rá pontosan, meg kell állnia, ismételgetnie . kell az elmondottakat, hogy 
felidézze a folytatást. A szomszédasszonyok, a családtagok azonban mindig 
készségesen segítettek az esetléges vonakodás, ellenkezés legy őzésében. 

A lejegyzés munkája már otthon következett. A szalagokról a szöveget 
dr. Matijevics Lajos jegyezte le és ellen őrizte többször is a lejegyzés pontos-
ságát, a dallamot viszont Horvát Valéria kottázta le. 

A szövegek lejegyzésében nem tartottuk magunkat a pontos fonetikai 
jelöléshez a későbbi nyomda technikai nehézségek elkerülése céljából. Egyedül 
a középzárt e-t jelöljük külön mellékjeles betűvel. Előbbi kiadványainkból 
tudjuk ugyanis, hogy a diftongusok, sőt még az illabiális á jelölése is nyomda-
technikailag nehézséget okoz, ezért •ezek jelölését el is hagytuk. 

Nyelvi szempontból igen nagyolt átírást alkalmaztunk, amely közel 
áll a szabványhoz, a normához. 

, 	Kik őrzik még .a balladákat? 

' Mint már annyian és annyiszor megállapították, a balladaénekesek a 
parasztság idősebb korosztályából kerülnek ki. Topolyán is. Balladát énekl ő  
fiatal szinte kivételnek számít és szükségszer űen a balladát és egyéb hagyo-
mányt ápoló családból kerül ki. 

Topolyán a Palusek családot említhetjük meg a hagyomány őrző  és hagyo-
mányt átadó famíliák közül. Felvételeink idején a család adatszolgáltatói 
60 illetve 66 évesek voltak. Ísmeretanyagukat szüleikt ől, ismerőseiktől szerez-
ték a hosszú téli esték különféle szórakozási és munkaalkalmai során, a 
társas összejöveteleken. 

A balladaéneklés, akárcsak a mesemondás, korhoz és társadalmi osztály-
hoz kötött Topolyán is. Nem a kimondottan városi, az urbanizált ember, 
hanem a tanyai vagy a város perifériájára bekerült tanyai ember m űveli. 

Nemhez nincs kötve a balladaéneklés tudománya. Nincs . külön n ői, 
illetve fémi repertoár sem. 

A balladák, balladás dalok 

A topolyai balladák általános vonásai a szlavóniai balladák sajátságaival 
egyeznek. Rendhagyó mind a strófaszerkezet, mind a melódiá tekintetében 
a Mérges k, jó c. ballada. A moll skála harmadik fokán való végz ődése, va-
lamint egész ritmus és dallamképe egyedülálló helyet biztosít részére. 
Recitativ el őadásmódja a tempó és ritmus — ingadozásoknak a többieknél 
valamivel szélsőségesebb határeseteit is megengedi. 
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Az itteni balladák közül a mérsékelt tempójú, szabadabb el őadásmódú 	l 
Rádai tűnik ki dór hangsorával. 

Megjegyzendő  még az az érdekes tény, hogy az énekesek sok strófán 
keresztül is alig módosítanak a dallamon! 

I. KLASSZIKUS BALLADÁK 

1. A mérges kijó 

Szolgáltam, szolgáltam 
Messze a pusztába. 
Ökröket őríztem 
Sári vize mellett. 

'Lehajtván fejemet 
Csipkebokor mellett 
Keblembe bebújván 
Sási mérges kijó 
Szivem szomorija, 
Karcsú derekamat 
Majd átal szakajja. 

Védd ki, apám, védd ki, 
Mer mindjár méghalok. 
Eredj az anyádhoz, 
Talán az kiveszi! 

Jó estét, jó estét, 
Édes, kedves anyám, 
Szolgáltam, szolgáltam 
Messze a pusztába, 
Ökröket öríztem 
Sári vize mellett, 
Lehajtván fejemet 
Csipkebokor mellett 
Keblembe bebújván 
Keblembe bebújván. 
Sási mérges kijó 
Szivem szomoríja, 
Karcsú dérékamat 
Majd átal szakajja. 
Védd ki, anyám, védd ki, 
Mer mindjár meghalok. 
Eredj a rózsádhoz, 
Talán az kiveszi. 
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Jó estét, jó estét, 
Édes, kedves rózsám. 
Kerüljé előre, 
Üljé le a székre. 
De nem azért jöttem, 
Hogy én itt leüljek. 

Szolgáltam, szolgáltam 
Messze a pusztába, 
Ökröket őríztem 
Sári vize mellett. 
Lehajtván fejemet 
Csipkebokor mellett 
Keblembe bebújván 
Sási mérges kigyó 
Szivem szomoríja, 
Karcsú derekamat 
Majd átal szakajja. 

Védd ki, babám, védd ki, 
Mer mindjár meghalok. 
Védd ki, babám, dédd ki, 
Mer mindjár meghalok. 

Benyút a keblébe, 
Nem vót egyéb benne, 
Mint égy köcsög arany. 

Énekelte: Palusek Luca, 60 éves, Topolya 

„A szeretet próbája típusba tartozik a szöveg. Nemzetközi elterjedés ű  -
téma. Középkori, Strófaismétl ő  ballada„ — mondja Vargyas Lajos. 

Jugoszláviai gyűjtéséink során elpször találkozúnk ezzel a szép bal-
ladával. -Nálunk nem nagy elterjedésú, ,  Palusek Lúca nénin kívül kevesen 
ismerhetik. 

Erősen különbözik a hasonló témájú székely balladától. Az részletez őbb, 
ez szűkszavúbb. 

Megjélenik szövegünkben a • lokalizálási tendencia is: sási kígyóról 
beszél, pusztai szolgálata idején a h ősnő  ökröket őriz. - 

Nyelvi tekintetben a szöveg a topolyai tanyák-. id ős lakóinak nyelvi 
sajátságait tükrözi: szomoríja, szakajja stb. 

Monocentrikus szerkesztés ű  a ballada. A szereplők viszont két csoportba 
oszthatók : az els ő  csoportba a lány (A) és kedvese (B) tartozik, a másodikba 
pedig a lány apja (C), és anyja. (D). Az` apa és az anya nem segíti a h őst, csak 
kedvese. Tehát képlettel kifejezve: (A+B)+(C-{-D)=V. 

Ha szegmentáljuk a szöveget, a következ ő  tömbök különböztéthet ők 
meg: 

• 1.. A lány keblébe az ökrök őrzése közben egy mérges kígyó bújt. 
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A lány kéri apját, vegye ki a kígyót; az apa az anyjához utasítja a 
lányt. 

A lány az anyját kéri, hogy vegye ki a kígyót; az .a rózsájához küldi, 
aki teljesíti a kérést: aranyat lát kedvese keblében. 

Csáki bíró lánya 

Jó estét, jó estét, Csáki bíró asszony! 
Talán már alszik is a kedves galambom? 
Alszik ám, alszik ám-tornyos nyoszolyában, 
Zöld selem paplannyal le is van takarva. 

Keltse föl, keltse föl, küldje el a bálba, 
Ha kérdi, ki volt itt, mondja, a babája! 
Keltse föl, keltse föl, küldje el a bálba, 
Ha kérdi, ki volt itt, mondja, a babája! 

Kelj föl hát, kelj föl hát, eredj el a bálba! 
Zöld selem ruhádat végyed hát magadra C 
Zöld selem ruhádat vegyed hát magadra! 
Gombostű  kötődet kössed hát elébed! 

Gombostű  kötődet kössed hát elébed, 
Porcolán cipődet húzzad a lábodra! 
Gombostű  kötődet kössed hát elébed! 
Porcolán cip ődet húzzad a lábadra! 

Jó estét, jó estét, hát minek hivattál? 
Készüljél előre, majd mindjárt megmondom. 
Húzzátok, cigányok, estétől virradtig! 
Csáki bíró lánya ne pihenjen addig! 

Állj meg hát, állj meg hát, te büdös cigány, 
Porcelán cipőmből a vért kiönteni! 
Nem lehet, nem lehet, nem lehet megállni, 
Mer a muzsikának reggelig k ő  szólni! 	, 

Énekelte: Palusek Luca, 60 éves, Topolya 

Csáki bíró lánya 

Jó estét, Csáki bíró asszony, 
Talán má aluszik a kedves galambom? 
Alszik is, nyugszik is, be is van takarva. 
Zöld selem paplannyal be is van takarva. 
Keltse föl, keltse föl, küldje el a bálba. 
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Zöld selem ruháját vegye föl magára, 
Zöld selem ruháját vegye föl magára, 
Karmizsán cipőjit húzza a lábára, 

, Átkozott az anya, utána az apa ;  
Aki a lányát bálba elbocsájja. • 
Este elbocsássa, reggelig nem lássa, 
Reggel. nyolc órakor halva viszik haza. 
Harangoznak délbe, de nem ebédre, 
Csáki bíró lányát viszik a temet őbe. 
Hat leginy, négy leány 'teszik a sírjába. 
Édesanyja, apja sírva néz utána. , 	• 

Elmondta: Horvát Éva, . 10 éves, Topolya 

Ez a ballada is középkori eredet ű , igen elterjedt. A „halálra táncoltatott 
leány" típushoz tartozik. Ezekben a szövegekben a lány kedvese táncoltatja 
halálra a leányt. . 

Igen részletes a lány ruházátának leírása mindkét változátban. A leírásból 
a topolyai régi:  viselet viselet sejlik elő . 	• 

A szerkesztéskor raz előadók felhasánálják. az ismétlést hangulatkeltésre. 
Monocentrikus szövegeink bináris szerkesztés űek. Egyik oldalon , áll a 

leány, szemben vele az őt büntető  kedvese. 
A 2. a jelzésű  ballada 'szerkezeti tömbjei: • 
1: A lány kedvese érdekl ődik a lány anyjánál, alszik-e a lány. Az igenl ő  

válasz után a legény megparancsolja az anyának, keltse fel leányát. 
Az anya felkelti lányát, bálba küldi s közben gondos öltözködésre, 

ösztökéli. 
-Megjelenik a lány a bálban s a fiúnál érdekl ődik, miért hivatta. 
A legény kitérő' választ ad s ráparancsol a zenészekre: reggelig szaka-

datlanul húzzák, hogy Csáki bíró lánya meg ne pihenhessen. 
A lábát" máz" véresre táncolt áldozat rákiabál a zenészekre, .álljanak 

meg, de hiába;  a muzsikának reggelig kell szólnia. 	 ' 

II. ÚJ BALLADÁK 

1.a. Endrő  báró 

Fálu szélin van egy tölgyfa magában, 
Juhász leginy furúlyázik alatta, 
Furulyaszó kihángzik a faluba, ' 
Nyiljon ki az Endrő  •báró ablakja. 

Ki is nyilt már Endrő  báró ablakja, . 
Kék szemű  szép kisasszony néz ki rajta. 
A kisasszony így sóhajt föl magában; 
Mér is lettem Endrő  báró leánya? 
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Endrő  báró másnap röggel korábban, 
Kivágtatott az Endrei pusztára. 
Mögkérdi a legöregebb juhászát: 
Növi-ö látta az ő  kedves kislányát? 
Nöm láttam én, báró uram, há mondom, 
Kilenc napja a bojtárom nincs itthon. 
Kilenc napja már miúta odavan, 	- 
A. nagyságos kisasszony is vele van. 

Endrő  báró másnap reggel mérgiben, 
Kivágtatott a szeglédi erd őbe, 
Ott találja rezgő  nyárfa lombjában, 
Boldogan ül juhászleginy karjában. 

Lányom, lányom, lányomnak sé mondalak, 
Hogy én tégöd égy juhásznak adjalak, 
Nöm bánom én, édösapám, tagadd még, 
Az én szivem a juhászért hasad még. 

Jaj, de szépén kifaragták azt a fát, 
Amelyikre juhászleginyt akasszák. 
Fújja a szél gyócs üngit s gatyáját, 
Mé szerette Endr ő  báró leányát. 

Endre báró, ném fájt neked a szived, 
Mikó azt a juhászlegint mögölted? 
Akkó nem fájt, de most mingyá meghasad, 
Viselem egész életemben a vasat. 

Elmondta: Kis Erzsike, 12 éves, Topolya 

1.b. Endrő  báró leánya 

Túl a Tiszán Endrő  báró gulyája, 
A kisasszony maga sétál utána, 
Mán messzirül kajácsa a bujtárnak: 
Szivem, Bandi, teridd le a subádat! 

Nem terítem én le az én subámat, 
Mert gyün a' csősz, behajtja a gulyámat. 
Szivem, Bandi, a gulyáddal né gondolj, 
Majd kiváltsa édésanyám, ha mondom. 

Elmondta: Kis Júlia, 85 éves, Topolya 

„A bárólány és juhászlegény" típusú balladának az 1. a. jelzet ű, a kórógyi- . 
nak teljesebb változata. Közelebb áll az eredeti szöveghez. A helyszín festése, 
illetve az indító természeti kép a vidék jellegzetességeit mutatja. Topolya 
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környékén ugyanis a feljegyzések szerint nemcsak topolyák, azaz nyárfák 
díszlettek, hanem hatalmas tölgyek is. 

Ez, a két változat is tanúsítja, milyen közkedvelt ez a ballada. A teljesebb 
variánsunk szintén a szegény juhászlegény pártján áll, neki kíván boldogságot, 
a kegyetlen báró apát pedig egész életében  tartó bünh ődésre ítéli. 

Szerkesztését illet ően monocentrikus mindkét változat. 

2. Szabó Gyula -1 

Szabó Gyula Horvát Jolánt szereti, 
De a Jolán szülei ném engedik, 	- 
Mégállj, Jolán, mit fogok cselekedni, 
Még az éjjel piros véred öntöm ki! 
Szabó Gyula égy vasárnap délután 
Találkozott Jolánkával az utcán. 
Kihívta őt az erdőbe sétálni, 
Hogy ők majd ott virágot fognak szedni. 
Már mi, Jolány, kiértünk az erdőbe, 
Gyere, szívem, üljünk le a hűvösbe. 
Megmutatom, hogy ném-leszel a másé. 
Még az éjjel még kélt halni egymásér! 

Szabó Gyula revolvere de fínyés, 
Abba is van három golyó, de élés. 
Kettőt lűtt, de nem a maga szívibe, 
Ráborult a Jolánka holttestire. 

Gyertek, lányok, öltözetek fehérbe, 
Vigyetek ki engem a temetőbe.  
Szabó Gyula kiontotta véremet, 
Mert ném hagyták, hogy szeressen engemet. 

Elmondta: Kis Péterné, 65 éves, Topolya 

Ez .a ponyvatörténet — egyesek szerint — a környéken is megesett. 
Az bizonyos, hogy valóság az alapja. „A meggyilkolt szeret ő" típusba tartozó 
ballada igen népszerű  és elterjedt az egész magyar nyelvterületen. A mi 
változatunk rövidebb és nem teljes. Szerkesztése monócentrikus. Két szerepl ős : 
az egyik a cselekvő  személy, a másik a szenved ő  alany. 

III. BETYÁRBALLADÁK. 

1.a. Bogár Imre 

Harangoznak délre, 
De nem az ebédre, 
Hóhér mondja, Bogár Imre, 
Lépjen fel a székre. 
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Föllépett a székre; 
Föltekint az égre, 
Akkor jutott már eszébe, 
Mit tett életében. 

Megöltem egy embert, 
Hatszáz forintjáér, 
Belevettem a Tiszába 
Piros pej lovájér. 

Tisza be n őm vette, 
Partjára kivette, 
Ara mén egy hajós legény, 
Hajójába tette. 

Ára mén až anyja, 
Kelti, de nem halja, 
Kölj föl, fijam, kedvős fijam, 
Gyere velőm haza! 

Nem mehetek  háza, 
Mer meg vagyok hálva, 
Két fekete ráncos csizmám 
Lábomra van fagyva. 

Ára mén (a) rózsája, 
Kelti, de nem hallja, 
Kölj fej, rózsám, kedv ős rózsám, 
Gyere velőm haza! 

Nem m, hetök haza, 
Mer meg vagyok hálva, 
Két fekete bogár szemem 
Le vagyon'ragadva: 

Énekelte : Palusek Luca, 60 éves; Topolya 

Bogár Imre is á népszerű  betyárok közé tartozott. Ő  a legendás nagyok : 
Rózsa Sándor, Angyal Bandi -utódja. 

Vargyas Lajos szerint változatunk „összelovasztott" szöveg, a „Bogár 
Imre" betyárballada végéb ől és á „Megszólaló halott" töredékéb ől kontami-
nálódott. . 

Az, összeolvasztás eléggé sikerült, folyamatos történetet adott. Csak a 
személyragozással van baj, következetlen, illetve a mozaikokban használatos 
eredeti személyragozás maradt meg. 

A szöveg szerkezeti tömbjei: 
1. A hóhér felszólítja Bogár Imrét, álljon fel a .székre. 
2.. Imre fellép a székre, eszébe jut egész élete, . meghal. 
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3'. A kontaminálódás szegmentuma: a Tisza nem vette be a betyár —  
_ vagy egykori áldozata! — testét, egy hajóslegény a hálójába tette. 

Arra megy az anyja, keltegeti, hívja haza. 
A mégszólaló halott nemleges választ ad. - 
Arra megy a kedvese, az is keltegeti, hívja haza. 

. 	7. A megszólaló halótt ismét nemleges választ ad, miközben a bógár , 
szemem -re való utalással a „Bogár -Im,re" balladatípushoz közelíti, illetve, 
tériti yisza a kontaminált cselekményt. 

Bogár Imre története igen kedvelt a jugoszláviai' magyarság körében. 
Fenti változatunk nem a legs-ikerültébb, nem a legjobb: 

Még kevésbé sikerült és töredékes a következ ő  változat, melyet Lantos 
Károly gyű jtött: 

1.b. Bogár Imre 

Zavaros a Tisza, nem akar apadni. 
(: Által akar menni :) 
Lovat akar lopni, 
Debreceni zöld vásáron 
Pénzt akar csinálni.' 

Harangoznak délre, 
De nem- ebédre. 
Hóhér mondja: Bogár Imre, 
Lépjen fel a székre: 
Föllépett a székre, 
Föltekint az égre. 
Jaj, istenem, -sok rablásim 
Most jutnak eszembe. 

2. Rózsa Sándor 

Rózsa Sándor sétál a gang alatt, 
Leesett a fejirül a kalap. 
Gyere, babám, vedd föl a kalapom, 
Szüret után lösz ő  a galambom. 	 - 

Elmondta: Horvát Éva,' 10 éves, Topolya 

Rózsa Sándor kedvelt h őse a bácskai mesemondóknak, balladaénekesek-
nek. Ez a dalocska, melyet valamikor szívesen énekeltek, ma már gyermekdallá, 
illetve kiszámolóvá süllyedt. A kiszámolók dallamára mondják a gyerekek 
valamilyen csoportos játék elején, mikor ki kell jelölni egy játékost valamilyen 
csélekvés végrehajtására. 
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3. Ráđay 

Csütörtökön virradóra 
Kimentem égy csőszkunyhóba, 
De még el sérv szenderedtem, 
Kilenc zsandár áll el őttem. 

Zsandár urak, mit akartok? 
Talán bizon megvasaltok? 
Megvasalunk, megkötözünk, 
Rádai kezibe adunk. 

Tizenkét úr ül a székbe, 	 - 
Tekingetnek a széniembe. 
(Hogy) Háry pár 'csikó jut eszembe? 
Hán pár csikó jut eszembe? 

Nem jut nekem több eszembe,  
Három deres, hat fekete, 
Azér keres a vármegye, 
Azér keres a vármegye, 

Bírójébul hatot lopok, 
Amé engem becsukatott, 
Birójébul hatot lopok, 
Amé engem becsukatott. 
Énekelte: Palusek István, 66. éves, Topolya 

Gróf Ráday Gedeon kormánybiztos a XIX. század második felében 
erős kézzel teremtett rendet a betyárok között. Ő  fogta el többek között 
Rózsa Sándort is. 

Vargyas Lajos elemzése szerint ez a szöveg betyárbállada. „Eleje (1. 
és 2. versszak) két betyártörténet kezdete (Szilaj csikó nem eladó és a Betyár 
utazólevele) . A többi versszak rabénekek ismert motívumaiból áll. Ilyen 
összeolvasztás rabénekekben általános." Az összeolvasztás eredménye elég 
egységes betyártörténet lett, monocentrikusan megszerkesztve. 

4. Patkó János nótája 

Utca végin van égy kocsma, 
Négy oldalán ajtó, 	. 
Abban múlat az a betyár Patkó. 
Igy adja föl a kocsmárosnénak a szót: 
Látott-e már égy lovon hét patkót? 
Ha nem látott ; .gyüjjön, láthat. 
Négyet visel e gyönyörű  szép állat. 
Kettő  a csizmámra van verve, 
Egy még magam vagyok a nyerégbe. 

Elmondta: Kis Júlia, . 85 éves, Topolya 

Patkó János nótáját itt is szívesen. emlegetik a szellemes -szójáték miatt. 
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IV. HELYI TÖRTÉNET 

Dáner Józsi  

Elmegyünk mi Pancsovára múlatni, 
Hazafelé szépen fogunk danolni, 
Dáner Józsi megzörgeti az asztalt, 
Vigyázz,. öcsém, még az éjjel kikaphatsz. 

Ezt a Gyuri nem is vette tréfára, 
,Csizmaszárból a nagykést kirántotta. 
Úgy megszúrta, megvágta, nem szánta, 
Piros vérit gyalogútnak csinálta. 

Gyertek ide, legény pajtásaim, 
Tegyétek a holttestem a szekérre, 
Vigyetek az édesanyám elébe, 
Dáner Gyuri kiontotta vér emet. 

Panna néni, adjon isten, jó estét, 
Hazahoztuk Józsinak a holttestét. 
Elég nagy bút hoztatok a fejemre..  
Megállj, Gyuri, nem lesz ez elfelejtve. • 

Dáneréknál méggyujtották a gyertyát, . 
Talán bizony Dáner Józsit virrasztják, 
Dáner Józsit kilencorvos boncolja, 
A tizedik a lábánál vizsgálja. 

Ugyan, Gyuri, hogy nem fájt a te szíved, 
Hogy bátyádat egy kislányér megölted? 
Dehogy nem fájt, mjad meghasadott, , 
Mikor mondta: Jaj, Istenéra, m eghalók. 

Gyertek ide, leánypajtásaim, 
Öltözzünk fel koszorúba, féhérbe. 
Öltözzünk .fel koszorúba, fehérbe. 
Gyerünk mi is Dáner Józsi temetésire. 

Dáner Józsit viszik a temet őbe. 
Dáner Gyurit az örökös börtönbe. 
Dáner Gyuri mögzörgeti a vasat, 
Édesanyja szíve majd meghasad. 

Kis Katica kimegy a temet őbe, 
Nefelejcs koszorút visz a kezibe. 
Ném találja/ Dáner Józsi sirhalmát, - , 
Visszaviszi nefelejcs koszorúját. 

Elmondta: Kiá Péterné, 65 éves, Topolya 
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A testvérgyilkos egy kislányért öli meg testvérét. Közismert sorokból, 
részekből összeállított, eléggé sikerült fizöveg, „A barátja gyilkosa" típushoz 
tartozik. Kétségtelenül megtörtént eseményen alapszik. 

Az esemény mónocentrikus. Bináris szerkezet ű  a, szöveg, a két testvér 
alkotja a két ellenpólust. 

IRODALOM 
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Lőrinc Péter: A nagy póri pör, 1950. 
'üveges Lenke: Topolya története, kézirat. 
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KÓRÓGXI NÉPBALLADÁK- 

BEVEZETÉS 

Népnyelvi gyűjtéseink során nem egyszer kerültünk. olyan helyzetbe, 
hogy adatközlőnk előbb népzenei tudását akarta csillogtatni. Valamilyen. 
népdalt, esetleg. népinek érzett -műdalt akart magnetofonba dalolni. Rend-
szerint engedtünk is kívánságának. .A türelmes meghallgatással, néhány 
centiméter megnétófonszalag feláldozásával kedvez őbb, közlési alkalmat 
terein,tettünk. Adatközlőnk azután már szívesebben beszélt arról, ami minket 
közvetlenül érdekelt. . 

Minden népnyelvi gyű jtő  jól ismeri ezt a szituációt.' A hangulat meg-
teremtését, a • kezdeti. zavar feloldását szolgálja ez a pár perces kitér ő . Nem 
haszontalan munka ez, mert ha kissé több ftyélxnet szentelünk az énekelni 
szerető  adatszolgáltatónak, igen értékes gyöngyszemekre • bukkanhatunk. A 
nép- és műdalok mellett előbb vagy utóbb előkerülnek az énekes történetek, 
a balladák is.,Nem egy alkalommal gy űjtöttünk fel „terven kiviül" valamilyén 
szép ' balladát, népdalt. _ 

Kórógyon, (Szentlászlón) a népnyelvi- gyűjtések mellett kimondottan 
népballada-gyűjtés szándékával is jártunk. Némileg könnyebb volt ekkor 
már a helyzetünk, mert el őző  gyűjtéseink során, Szentlászlón már alaposan 
megismerkedtünk a környék hagyományanyagával. 

Ez meg is látszik a gyűjtött anyag mennyiségén. A hagyományőrző, 
de .elzárkózottságából fokozatosan . kilép ő  falusi Szentlászló, Kórógy még 
többé-kevésbé őrzi a régi ,  hagyományt, tehát a régi balladakincset is. 

A gyűjtés és lejegyzés módja 

Kórógyra vezet ő  első  utaim arra az időre estek, mikor még nem, volt 
villany a faluban, - illetve 'csak egy-két házban égett villanykörte. Nekünk 
sem volt magnetofonunk. Kés őbb, mikor már szert tettünk rá, nem elemes, 
hanem .csak hálózati volt. így az els ő  gyűjtésék papirral, ceruzával történtek. 
A lejegyzéskor természetesen pontosságra törekedtünk, de\ jól tudjuk, milyen 
hangulatölő, az előadót kizökkentő  egy-egy sor vagy szó után kérdezni el ő-
adás közben. 'Utolsó kiszállásaink alkalmával már .villany .ragyogott minden 
házban, a magnónk hálózatba kapcsolva, s őt elemmel is működött. Nem 
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érhetett többé meglepetés bennünket. Nem okozott zavart, fennakadást az 
esetleges áramszünet, de az sem, ha véletlenül kicsaptuk a biztosítékot, 
kiégettük a villanykörtét, ami nem is egyszer esett meg. 

Mikor minden technikai eszközünk rendben volt, a felvétel lehet ősége 
biztosítottnak látszott, az adatszolgáltató megtalálása volt a legnagyobb 
gond. 

Az első  időben ugyanis' nehéz volt felkutatni az adatszolgáltatókat. 
Később, mikor már megismertek a falu lakói, tudták munkám célját, akkor 
már szinte kézről-kézre adtak, mondván: az is, az. is szokott dalolni, bal-
ladát mondani. 

' A megtalált és meghallgatott adatszolgáltatót többször is felkerestem, 
Kórógyom egyet-egyet több .év elmúltával is. A legtöbbnek mindig volt 
valami új a tarsolyában. A gyűjtés során a változatokat is rögzítettük. Nem 
zavart, ha már hallottuk mástól is ugyanazt a balladát. Sohasem volt az ponto- 

` san ugyanaz! 
A lejegyzés munkája már otthon következett. A szalagokról a szöveget 

dr. Matijevics Lajos jegyezte le és ellen őrizte többször is a lejegyzés pontos-
ágát. A dallamot ezúttal is Horvát Valéria kottázta le. 

A szövegek lejegyzésében a kórógyi balladák esetében sem tartottuk 
magunkat a pontos fonetikai jelöléshez, a kés őbbi nyomdatechnikai . nehéz-
ségek elkerülése céljából. Egyedül á középzárt e-t, jelöljük külön mellékjeles 
betűvel. 

Az előadók ö-zését, í-zését meghagytuk, nem javítottuk ki. 
Nyelvi szempontból igen nagyolt átírást alkalmaztunk, amely közel 

áll a szabványhoz, a normához. 

AZ ADATSZOLGÁLTATÓK 

Kik őrzik még a balladákat? 

A balladaénekesek Kórógyon is a parasztság id ősebb korósztályából 
kerülnek ki. Balladát énekl ő  fiatal ott is kivételnek számít, s az is a balladát 
és . egyéb népi hagyományt ápoló családból kerül ki, mint a kórógyi szép 
kis szőke, ritka intelligens menyecske, leány nevén Bence Birike vagy testvére 
Évika. Az. egész Bence család ugyanis egészen a tisztvisel ő  fiúig a „nagyapiká-
tól" és a kiapadhatatlan nóta-, ballada- és mesefától s a .szokáshagyományok 
legjobb ismerő jétől, Bence Mári nénitől, édesanyjuktól örökölte felbecsül-
hetelen értékű  kincsét; a népi tudást. Bence Mári nénihez úgy járnak a 
kutatók D. 'Bartha Katalintól kezdve Gáborjáni Alicéig, mint a jó kútra, 
melyből mindig tiszta vizet lehet meríteni. . 

Mári néni és édesapja számtalan alkalommal mesélt, énekelt a család-
ban a gyerekeknek a régiekr ől. Addig-addig meséltek, énekeltek nekik, hogy 
is elsajátították tő lük -  a hallottakat. Mivel stagnáló életformájuk miatt a 
régiek szeretete, megbecsülése, az értékek megmentésének vágya beléjük 
nevelődött, később még másoktól hallottakkal is gyarapították a családban 
szerzett tudást. 
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A. balladaéneklés és — mondás, mint a mesélés is, korhóz, társadalmi• 
osztályhóz kötött Kórógy, Szentlászló, Haraszti tanusága szerint is: a föld-
művesek, a szegény . vagy szegényebb ember és asszonya az aktív őrzője 
és ápolója a 'hajdani balladakincsnek. Kórógyon jelentkezik még egy típus,. 

. a félig paraszt, félig hivatásos énekes, aki mulatságokban, lakodalmakban, 
disznótorokban, mikor már éjfél fele jár az id ő, s a táncban már elfáradtak 
:á lábak, csendes .szórakozásképpen balladás történeteket, balladákat ád el ő  
a közönség nagy élvezetére. 

• 	A fiatalabb nemzedék és a gyerekek már csak az iskolában tanult, olvasott 
balladákat ismerik, há nem tartoznak, a fentebb említett típusú családhoz, 
s környezetükb ő l sem éri őket más hatás. 

Nagyon érdekes a legfiatalabb generáció, a 8--10 évesek csoportja. 
Ezek már nemcsak až .iskolai olvásókönyvek balladáit ismerik, hanem a 
televízió adásaiból is eltanulnak egyet-egyet. Alkalmam volt ennek a. korosz-
tálynak népi tudását is ellen őiízni. Kiderült, 'hogy kitűnően megtanulták 
pl. -  a Rózsa Sándorról szóló .balladát a Magyar Televízió Rózsa Sándorról 
szóló adásából. A Repülj páva c. • adások anyaga is hatással volt rájuk, ha 
nem. is tanultak meg egész balladákat, de töredékeket, nekik tetsz ő  .részeket 
igen, s ezeket máš balladákba is bez ő tték. 

A balladaénekesek neme 

,Míg .Garat'' Ákosnak, 'az 1910-es évek lelkes •kutatójának. csak férd 
adatszolgáltatói voltak Kórógyról (Borka. Pál, Vacsora Ferenc) . és Szent-, 
.lászlóról (Kocsis Gergely, Fülöp Józsi) meg Harasztiból (Pipacz Illés, Palkó 
József, Balázs István), s mindössze csak egyetlen n őtől gyűjtött (a kórógyi . 
Borka Évától), addig nekünk Kórógyon vegyesen vannak férfi és n ői adat 
szolgáltatóink is: Bence Birike, Bence Mári néni, Bence Évika, .id ős Losa 
Istvánné, Losa Etelka, az írást nem ismer ő, balladát csak hallomás útján 
tanult Cserepes Józsi apó, az örök mozgó, sokfele megfordult Péter István-
-Pisti; a zenész Druzsó, apó, Izsák •József és mások. • 

Az énekmondó hagyományoknak megfelel ően Garay idejében még 
talán kimondottan - férd Műfaj volt a ballada, legfeljebb csak specializálódást 
lehetett -megfigyelni a műfajon belül. • 

Bória Juha gyűjtésében is férfiak • dominálnak, Kiss Lajosnál viszont 
már számos n ő i adatszolgáltató jelentkezik, s jobbak, mint a férfiak. 

A női előadók Faragó József szerint „elsősorban.  a női tragédiákra, 
a férfiak elsősorban a férfi tragédiákra reagálnak. Rózsa Sándor balladájának • 
kiugró népszerűsége a férfiak között még külön • azzal a körülménnyel is 
magyarázható, hogy férfimulatságokban, boroskancsó mellett ez az egyik 
kedvenc nótájuk.` Ezt az utóbbi kitételt, azt ugyanis, hogy, Rózsa Sándor 
balladája főleg a. férfiaknál kedvélt, 'részben árnyalnám a szlavóniai terepen-
szerzett tapasztalataim alapján. Én ugyanis azt vettem • észre, hogy • a n ő i 
előadók is együttérzéssel; mi több, félt ő  szeretettel figyelik .Rózsa Sándor 
sorsát. A róla szóló. balladák. a női balladaénekesek repertoárjának is kedvenc 
darabjai. 
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Az előadók , típusai
•  

. Az énekesek között többféle típust találunk. Voltak köztük feledékenyek, 
apik már Csak töredékekre emlékeztek, mint Cserepes apócsa. Nem is csoda, 
80 éven felül az .ember mást, egyszer űbb >dolgokat is könnyen elfeled,. nem-
csak a balladákat, különösen akkor, há nem, is gyakorolja el őadásukat. Voltak 
azonban jól rögzítők is, akik :a hallott, átvett anyagot pontosan tanulták meg, 
illetve reprodukálták, mint pl. Druzsó apó. De akadtak olyanok is, akiknél 
nem volt megmerevedett, .állandó szöveg,: esetenként variáltak.- Legtöbbet-
vergődtünk • azokkal,. akik - hosszas unszolásra sem akartak megnyilatkozni, 
noha . a' szomszédok, ismer ősök mint jó ballad.aénekeseket tartották számon .  
őket. Sok idő-, energia- és magnetofonszalag-veszteség után vagy csak a 
közismert és lassan lejáratott • Farkas Julcsát, esetleg Szabó Vilmát voltak 
hajlandók elmondani. 

Kevés az olyan el őadó, mint Bence Birike vagy Bence .Évika, akikb ől 
minden noszogatás nélkül csak úgy árad a . dal, balladás történet. 

Mindkettőjük, de különösen Druzsó apó és Birike repertoárja gazdag. 
Balladakincsük a .régi balladáktól a legújabbakig terjed mélységben is. Ők 
messze felülmúlják gazdagságban, mélységben a közösség balladarepertoárját, 
inert a belybeliék egy része inkább csak passzív ismer ője sok balladának. 
Ezek hallották, akár falusi el őadótól, akár a rádióból, televízióból a balladákat, 
esetleg olvasták őket, de nem tudják előadni, reprodukálni, nem aktív isin- .  
csük tehát. a ballada. Legjobb esetben csak bele tudnak segíteni a megakadt 
énekes előadásába néhány szó vagy mondat erejéig. Talán a divatosabbakat, 
mint pl., Farkas Julcsa történetét, akaratlanul is megtanulják, mert egyszer űen 
rájuk ragadnak ezek a sokaktól és sokszor hallott történetek. 

Hogyan szerezték meg áz el őadók tudományukat? 

'Birike egy beszélgetés során úgy nyilatkozott, hogy - amit tud, -  azt a 
„niagyapikájától meg az anyikájától" sajátította el. Szinte egész repertoárjukat 
megtanulta. „Nagyapikája", de • „anyikája" is olyan sokszor énekelte, mondta, 
ismételgette až egyes darabokat, hogy ő  — mivel szereti a verseket, érdekesek-
nek találta ezeket a többnyire. érzelmes, n ői sorsokról szóló történeteket, 
szeret dalolni, énekelni is — elsajátította, megtanulta az egyes balladákat. 
Ő  tehát hallás . útján szerezte tudását. Általában ezt az elsájátítási módot 
emlegetik idősébb adatszolgáltatóink is. 

Csak a fiataloknál és a gyerekeknél tapasztalható — az íratlan kultúrának 
az írásos általi, felváltása eredményeként — . a könyvekb ől váló balladatanulás. 
Főleg áz olvasókönyvekb ől sajátítják .el ezt a műfajt iskolai tanulmányaik 
során. Ők már mondják, nem éneklik. a balladát. S a' gyerekeknél figyelhet ő  
'még leginkább a hallomás utján történő  elsajátítás is — a gépi komunnikációs 
eszközök (rádió, televízió) révén. Ez esetben tehát a közvetít ő  közeg „szóbeli" 
ugyan, de 'nem az autentikus folklóré, haném a hivatásos kultúráé. 

Hol szerezték tudományukat az el őadók? 

Az idősebb generáció részint otthon a családban vagy a lakóházhoz 
fűződő  kommunikációs alkalmakon sajátította el tudományát (disznótor, 
lakodalom, társas munkák, fonó, fosztó, varrás, hímzés céljából való gyülekezet), 
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vagy az istállóban a cselédeskedés idején, részint a közhelyeken (búcsú, 
vásár helyben és vidéken), részint pedig a katonáskodás alatt. Sokan a kato-
naságot említik „tanuló oskolájok"-nak. 

Az ifjabb generáció a változott társadalmi gazdasági-m űvelődési 
viszonyok következtében esetleg még a családban szerzi" ilyenfajta tudását. A 
lakóházhoz fűződő  hagyományos kommunikációs alkalmak ugyanis ritkulnak 
nincs lehetőségük többé a folklórkincsek átvételére, 'a búcsú, a vásár is más 
mint régen volt. Ott —azaz a közhelyeken - sincs többé alkalom balladát 
tanulni. Marad:tehát az iskola, a katonaság és a vonat (a falu és város között 
ingázókról van szó !). 

A legfiatalabbak is csak házhoz kötöttek a tömegkommunikációs eszközök 
(rádió, televízió) közvetítette adások miatt. 

Miért tanulták meg a balladákat? 

Az adatszolgáltatók többfélé választ adtak fenti kérdésünkre: 

mert szeretik a szép, érzelmes, érzelemmel telített, rímes verset, 
másokat vonzanak a hátborzongató, , véres történetek, 
szeretnek dalolni, 

-d) mikor a balladákat hallgatja,, a hidég szaladgál a hátán a gyönyör ű  
ségtől, ezt a gyönyörérzést akarja másoknak is . megszerezni. 

A BALLÁDA ELŐADÁSA 

Az előadás alkalma és célja 

Még nem is olyan régen, kb.-az 1950-es évek végéig Kórógyon is nemcsak 
helyhez, hanem alkalomhoz is köt ődött a ballada előadása. A régi öregeknél 
meg éppen a közös munkaalkalmakhoz köt ődött. Téli estéken • kukorica-
fosztáskor, " tollfosztáskor, fonóban, „varró"-ban, favágás közben, nyári 
éjjeleken lólegeltetéskor (rétaván) vagy a szövetkezetben, ül ő  munka végzé-
sekor volt bőven idő  mesére, balladaéneklésre. Ilyen alkalmakkor az érdekes, 
szép, érzelmes balladai történet vagy a rémséges, véres történet, esetleg - 
a szimpatikus betyárokról szóló vers felélénkítette a társaságot, megkönnyítette 
a közös munkát, elzavarta az álmot, fáradtságot. Ekkor még a hagyományos 
balladakincs dominált! ' 

A közösségi munkaalkalmak megsz űntével egyre kevesebb' lehetőség 
maradt balladamondásra; csak a nem, vagy nem" kimondottan munkajelleg ű  
közösségi együttlét alkalmain szólalhatott meg a balladaénekes : a disz-
nótorban, a lakodalomban, a katonaságnál az esti pihen ő  óráiban, utazás 
alkalmával (ingázáskor). De ekkorra már megváltozott az el őadás rendeltetése 
is: szórakoztatás, gyönyörködtetés, nevettetés lett a balladamondás célja. 

Az újabb időben a közösségi együttlét alkalmai annyira lesz űkültek és 
lerövidültek, hogy ,egyre kevesebb id ő  jut a szórakozás e fajtájára. 
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Ma már inkább a különféle ünnepségek, előadások és a szavalóversenyek 
vetélkedői szolgáltatják a fiataloknak az alkalmat — nem annyira ballada-` 
éneklésre, csak balladamondásra. Ezzel a cél is megváltozott. Az el őadó irodalmi 
élményt, műélvezetet szándékozik nyújtani hallgatóinak. 

' A ballada előadásának módja 

A balladaénekléshez megfelelő  hangulat kell. A hallgatók és az előadó 
teljes lelki felkészültsége szükséges hozzá, hisz valóságos ünnepnek számít, 
amikór Kórógyon Drúzsó . apó rázendít egy-egy „történetre". Azzal indul 
az egész, hogy pl. a lakodalombán éjfél után, mikor belefáradtak már a táncba, 
az evésbe, ivásba, akkor megkérik az illet ő  énekest, daloljon valamit. Szinte 
megrendeli a közönség, mit óhajt hallani. Mivel az id ősebb nemzedék előtt 
ismeretlenek a népköltészet m űfaji meghatározásai, nem ballada előadását 
kérik, hanem valamilyen történetnek az eléneklését.. Közben a ballada h ős 
nevét a ballada címét vagy kezd ősorát említik. . 

Csák a fiatalság hallott a rádióból, televízióból, illetve tanult az iskolában 
a balladáról; csak ők . tudják, hogy a népköltészetnek melyik műfajáról van 
szó. • 

Hogy az idősebb nemzedék nemcsak Kórógyon, de másutt is -- egészen 
természetszer űen -- nem ismeri a műfaji terminológiát, tanúsítja itt ez a 
megtörtént eset. . 

Kezdő  gyű jtő  koromban Vojlovicán -  felkerestem Kovács Juli nénit, 
mert hallottam; milyen szép történeteket dalol. Még akkor nem ismertük 
közelebbről egymást, nem értettük egymás nyelvét. `Kérem én Juli nénit, 
énekeljen nekem azokból a szép balladákból, amelyeket a fosztóban szoktak 
énekelni. Juli néni csak néz rám, nem érti, mit akarok. Labodát akar? —

_ kérdezi.. Akkor kaptam észbe, hogy nem irodalomelméleti m űszóval kell 
nekem a kívánt • énekfajtára kérdeznem, • hanem körül kell írnom. Mikor 
ezt megtettem, azt mondja nagy. nevetve Juli néni : „Hát mér nem mondja, 
mit akar, mit kér maga mindig labodát !"(Laboda=spenót.) Egy alkalommal 
Lőrincze Lajosnak is elmesélte Juli néni a mi kis félreértésünket, s még 
akkor is göcögve nevetett rajta. „Ilyen ez a tanárné, labodát emleget, oszt 
• történetet kell néki dalolnom !" 

Visszatérve az előadásmódra : a közönség és az. el őadó rövid párbeszédben 
tisztázza, mit is akar hallani, mit kell. elénekelni. Az el őadó ezután megköszörüli 
torkát, néhány hangnyit énekel, hogy kipróbálja a hangmagasságot, s próba-
képpen megpengeti—ha van — kísér ő  'hangszerét. Akad .olyan is, aki néhány 
sornyi szöveget is elmond, elénekel memóriája • ellen őrzéséül. Mikor meg-
győződik róla, hogy nem lesz semmi baj, megkezdi . az el őadást. 

Majd • minden előadó címet is ad el őadandó .darabjának, vagy a szerepl ő  
nevét vagy a kezd ősort említve. 

Egyes . előadók behunyt szemmel énekelnek, mit sem tör ődve a hall- ' 
gatókkal, mintha csak maguknak,! saját tetszésükre produkálnák magukat. 
Mások a ritmus szerint ingatják fejijket, vagy zeneszerszámukra öszpontosíta-
nak, lehajtott fejjel. Néha --- a közönségre tett hatást ellen őrizendő  -- végig-
tekintenek' a hallgatóságon. Megesik, hogy' megakad az el őadó. .Ilyenkor . 
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pillanatnyi .csend - után esetleg megismétli az el őző  sort, versszakot, s mikor 
a -röpke memóriazárlat elmúlt, folytatja az el őadást, mintha mi sem történt . 
volna. Ha nem tudja folytatni — ez .  rendszerint nem nagy közönség el őtt 
történik, hanem egy vagy két hallgató el őtt akkor többszöri próbálkozás 
után restellkedvé vallja be tehetetlenségét, s töredékes marad a megkezdett 
szöveg. • 

Hangulatában, el őadása .  módjában össze sem hasonlítható a közönség 
előtt és csak nekünk, a gyűjtőknek énekelt ballada. Hisz a közönség az igazi 
éltetője e. művészetnek, együttműködése az előadóval 'létfontosságú. A 
hallgatóságon ugyanis rendszerint ünnepi meghatottság lesz úrrá. A néma 
csend, a, -felajzott figyelem, a különös hangulat magával ragadja az el őadót 
is. Nem egyszer szipákolás is hallatszik, a n ői hallgatók • megkönnyezik a 
szerencsétlen sorsú h ős vagy hősnő . 'tragédiáját. . • 

Az előadót befolyásolja . a közönség magatartása. A h őssel együttérz ő , 
az előadásra szemmel. láthatóan érzékenyen .reagáló közönség szárnyakat 
ad az énekesnek, egyre jobb el őadásra, beleélésre, h ősével való., együttérzésre 
ösztönzi. -Ez .-- a hangján is érződik. Az érzelmi momentum ő t magát sem, -

; hagyja hidegen: A legfiatalabb nemzedék el őadóinál is van színezés, hangváltás, 
de nem olyan mértékben és módon, mint a tapasztaltabbaknál; nagyon 
sokszor az iskolai versmondás szintjén folyik a fiatalok el őadása. , 

. A kifejezetten epikus menet ű  balladákat el őadóink, ha éneklik, moderato 
illetve andante tempóban adják el ő . Ha csak mondják a szövéget — ez a 
fiatalabb előadóknál gyakori —, akkor hangjuk színe, magassága, ,tempója 
alkalmazkodik az el őadott történethez, a h ős . sorsának alakulásához. 'A leíró 
részeket azonban természetes hangon közvetítik a hallgatóságnak. Próza 
és énekelt szöveg kombinációja kevés van a gyűjtött anyagban. Az effajta 
kombinálás nem általános előadási m$. 

'Az előadás befejeztével esetleg Megjegyzések hangzanak el akár a szöveg-
gél, akár az előadással kapcsolatban. A közönség tagjai rendszerint tétszélük 
kinyilvánításával honorálják a teljesítményt. 

Az előadókra, 'különösen az idősebbekre, jellemző , hogy nyelvjárásban 
adják elő  a balladákat. .Ez a nyelvjárás azonban már nem teljes mérték ű , 
sok benne a köznyelvi beütés. A fiatalabbak jobban alkalmazkodnak a köznyelvi 
normához. A nyelvjárásiasságót egyébként szégyenletesnek tartják más 
megnyilatkozásaikban is. Ez már' nyelvszociológiai kérdés, tárgyalását most 
mellőzzük. 

Az idősebbek nyelvében a nyelvjárás legmarkánsabb • vonásait minden 
köznyelvi beütés ellenére is megtaláljuk. Megvan pl. az illabiális a -zás, 
az ö-zés, a középzárt e-zés,' az í-zés stb. 

A •  balladaéneklést és -mondást mindig egyetlen személy ' végzi. Egyetlen 
egyszer hallottam két énekest együtt egyszerre énekelni: .  Bence Birike és 
Evika együtt énekelték az egy forrásból tanult balladákat egy emlékezetesen' 
szép őszi délután, a sz ő lőben. 

Az éneklési mód tekintetében egyes el őadók között nagy különbségek 
vannak. Bence Birike "és, Druzsó apó „pontosságra" törekednek..Igyekeznek 

- betartani a 'hangmagasságot, hangközt, id őtartamot. Bár velük is megesett, 
hogy túlságosan alaésonyan vagy magasan kezdtek s .  nem tudták befejezni 
a dallamot úgy, ahogyan szerették volna. 
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Ugyanazt , a dallamot ők az esetek többségében szinte tökéletesen azonos 
módon ismétlik ' meg. 

Más énekeseinknél viszont megtörtént, hogy ugyanazt a dallamot 
képteleniek voltak többször is ugyanúgy elénekelni. A. hangok hosšzúsága 
is ingadozott, a magasság is csúszkált. Éppen ezért a leíráskor, a kottázáskor 
sematizálni kellett az ilyen el őadást. 

A kórógyiak ballada-előadását különleges, magas fejhangon való éneklés, 
régi stílusú, pentaton hangsorú és alsó kvinten ismétl ő. dallamszerkezet, 
valamint cifrázásokra való hajlam jellemzi. 

MILYEN BALLADÁK ÉLNEK MÉG? • 

Az idősebbék ismernek, énekelnek még klaszszikus, 'középkori eredet ű  
balladákat is-.(Sári bíró lánya — Csáki bíró lánya, Fehér László, A mérges . 
kíjó), valámilyen középkori' ballada új  színezetű  átalakítását (Szabó Vilma), -
XIX. századi ponyvatörténeteket, betyárhistóriákat, gyilkosságokat megö- 
rökítő  helyi történetéket. 	 • • 

Az ifjúság inkább a betyártörténeteket, a XIX. századi'ponyvanyomtat-
ványok históriáit-ismeri, míg a gyerekek az olvasókönyvekben el őfordulókat. 
Többek között. Kőmüves Kelement, esetleg Molnár Annát, Fehér Lászlót, 
a Két árvát, Rózsa Sándort. Farkas Julcsát azonban szinte még mindenki 
ismeri. 

A KÓRÓGYI BALLADÁK, BALLADÁS DALOK 

A régi, a feudalizmus kori klasszikus balladák. itt is á legdrámaibbak, 
legtömörebbek. Néhány sorban tökéletesen jellemzik á h ősöket s, a hősnőknek 
az elkerülhetetlen végzet felé sodródását. Sorsukat a' magánéletükben bekö.- 
Vetkező  ,konfliktusok teszik végzetessé. A konfliktusok' okai: szerelem, 
kapzsiság, önzés, 'féltékenység, az elkövetett b űn_ miatti lelkiismeretfurdalás, 
házastársak -  ellentétei, a fiatalok, lázadása a szül ők kegyetlensége, zsarnoksága, 
illetve a hivatalos erkölcsi norma ellen. 

' Az .,új stilusú balladákat a falu lakóinak a bezárkózott életformához 
való ragaszkodása szülte. Kórógyon legtöbb a korabeli bujdosó szegény-
legényekrő l szóló bétyárballada, melyet egyes folkloristák szellemesen.„kora-
beli krimi”-ként • emlegetnek. A megrendít ő  helyi eseményekhez füz ődő  
balladák megfogálmazása és szerkesztésmódja kevésbé drámai; magánéleti 
összeütközéseket tárgyalnak, inkább lírai, dalszer ű  vagy epikus szerkesztésben. 

A „gépi korszak"-ot, a századfordulót Kórógyon is többek között a 
cséplőgépbe. 'esett leány története idézi.. 

.Akár a régi, akár' az - új stilusú balladákat hallgatjuk, a kisparasztság,. 
a kisemmizettek évszázados panasza szakad fel bennük. 

Balladáink — a telepítési viszonyoknak megfelel ően • - az alföldi, 
részben pedig az egyetemes európai balladakincs részei. 

(1976) 
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Népmese 

JULI NÉNI MESÉI 

Egyes mesegyűjtők szerint a legjobb mesefák a • kiszolgált katonákból 
és pásztoremberekb ől vagy ezek hozzátartozóiból kerülnek ki. Az én mese-
mondóim között viszont akadtak jó el őadó és nagy mesekészletű  férd előadók, 
akik művészi módon tudták hallgatóikat a mesék világába vezetni mint pl. 
Kórógyon Tukmány apó vagy Késa apó, noha földművesek, halászok - voltak. 
Igazi jó mesemondóim azonban inkább a• n ők közül kerültek ki. Két típust 
különböztetnék meg köztük. 

Az egyik' típus tökéletesen' beleéli magát a meseh ősök sorsába, «velük 
örül, velük bánkódik, megjátssza az egyes helyzeteket, utánozza hangjukat, 
egyszóval dramatizálja a mesét. De mindezt szinte transzban teszi. A mese 
befejeztével olyan, mintha révületb ől ébredne. • 

A másik típus is együttérez a h ősökkel,' nem egyszer 'a könny is meg-
csillan szemében,' ha a főhős sorsa • balra fordul, a hangját is váltogatja á 
szereplők és sorsuk változása szerint, dramatizál ő  is, de mindezt természetesen, 
közvétlenül, emberi melegséggel teszi.- • 

Ez .a típus nemcsak a szerepl őkkeL él. együtt, hanem, a. hallgatókkal .is  : 
r figyeli, ellenőrzi a rájúk 'gyakorolt 'hatást. Ez a hatás- visszahat az , előadóra; 

de nem idéz elő  „révületet". A mese végére érve, gyönyörködve nézi a 'csil-
logó szemű , nem egyszer tátott szájjal figyel ő  hallgatókat, š ha á közönség 
más, újabb mesére vágyik, . szívesen .folytatja a mesemondást. 

Ilyen született mesemondóm Juli néni, Kovács Juli néni Vojlovicán. 
61 éves, de nem látszik meg rajta. Bármikor •kerestem fel, télen, nyáron, 
nagy munkaidőben vagy pihenés idején, mindig egy örökké mozgó, 'tév ő-
-vevő , dolgozó Juhi nénit találtam. Korát .meghazudtoló frisseséggel végzi 
• nemcsak a házkörüli munkát; hanem kint a földön is megteszi riég a magáét. 

Ez az alacsony termetű , vidám, mosolygós arcú, meleg barnaszemű  
,asszony a lelke a nem éppen kisszámú csládjának, 

Juli néni született mesemondó. Nagyszer ű  emlékezőtehetsége még soha-
sem,hagyta cserben, az édesapjától tanult ré gi „csángó" balladákat, meséket, 
"történeteket mindig szinte filológiai pontosságú  szövegh űséggel, művészi 
módon, szemléletesen, szubjektív érzelmeit nem takarva, közvetlenül, élénken 
'adta elő . Juh néni felbecsülhetetlen ' értéke, -hogy, balhada- és mesekészlete 
szinte kifogyhatalan, kiapadhatátlan. 

Meséi egyszerűek, kerekek, tiszta szerkezet űek. Nem valami különleges 
mesék ezek. Beletartoznak az egyetemes nagy mesekincsbe. Viszont ezek á 
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mesék egyes vándor motívumokat nagyszer űen konzerváltak. Gondolok itt 
p1. az Állatsógorok tipushoz tartozó A szélördög cím ű  mese állatsógoraira és 
beszélgetéseikre. Ezt szinte szóról szóra megtaláljuk egy török népmesegy űj-
temény (Bénli-Bári; a mácska, Bp. 1959) A szél-Dev meg a talizmánja c.• 
meséjében. A Szélördögben előforduló motívum : a falba szegeket ver a f őhős, 
hogy feljusson a. várfal tetejére; mikor fent van, kényelmesen elhelyezkedik 
és sorban levágja az utána jövő  katonák fejét, s.ledobálja az udvarba. A török 
mesében čsupán annyi az eltérés, hogy rablók fejét veszi a főhős, nem katonákét. 

Közös motívumokat is találunk Juli néni meséiben. A Szépen zeng ő  
pelikánymadár és a Szélördög cím űekben például a betolakodó •ellen egyaránt 
kaszákkal védekeznek a gonoszok; a kaszák állandóan ' dolgoznak, mintha . 
gépezet hajtaná őket, mindent összevágnák. 

Mai, korszerű  elemek is felbukkannak, pl. a Szépen zeng ő  pelikány  
madár-ban: egy~ gombot nyom meg a királylány véletlenül, s erre szétválik 
a fal ... • 

Nagyon érdekes, hogyan teszi Juli néni helyhez kötötté személy- és • 
helynév segítségével a Kék madár cím ű  mese általánosan ismert történetét. 
(Tudjuk. egyébként, hogy' a helyhez kötöttség nem általános meséi tulajdon-
ság). „Van •az. erdélyi, csiksomlyói erd őben .  egy titokzatos öregasszon, úgy 
mondják neki, Bába Zille,azt kell kürölvenni szép szóval, vinni neki egy ki-

' csid . jó , pálinkát, akkó megszeretgetni, megölelgetni, körülvenni minden 
jóval 'és az tud mindent megtenni, amire kérik. Tudod-e te, kicsi kerál, ha 
jő  a nehéz idő, a felleg a hegyekre ereszkedik, terjeszkedik, csak kiáll Bába 
Zille, előveszen egy törülköz ő  kendőt, kelet felé fordul, s keresztet int a felle-
gekre, s elmenyen a felleg : nem lesz jég.' Ezt én .  láttam, magam ,  az • én öreg 
szemeimvel. Azt mondja a kerál: »Jöjjék el velem.« Fel es' pakoltak.-Tettek a 
tarisnyába pogácsát, búcsút vettek a kapufélfától Les nem mondták meg senki-
nek hogy hová mennek. Mikó odaértek Csiksomlyóra, éppen jókedvibe kapták 
Bába Zillét. Mondják néki, el őterjesztik, hogy ők mi járatba vannak. Vittek .  
néki egy eveg pálinkát es turós palacsintát es egy kulacs bórocskát s jókedve í- 
lett az • öreg szipirtyónakLZ. 

Ha a Juh néni miséinek nyelvét nézzük, szembeötlik, hogy nincs bennük 
semmi modorosság, keresettség. Igy beszélnek egymás közt még mindig až 
emberek Vojlovicán. 

(1961)  
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-NÉPMESÉK NYOMÁBAN A MURAVIDÉKEN 

A Muravidék is, mint Vajdaság is, a törökvilág idején ki volt téve a pusz-
tításnak,.fosztogatásnak. A török sarcolta ezt a vidéket is, a lakosság legnagyobb,  
részét elhajtotta vagy kipusztította, a maradék nép meg pestisben pusztult el. 
Lendván pl. 1667-ben csak 10 házat tartottak számon, más helységekben 
3-4 maradt vagy még annyi sem, esetleg csak a helység neve őrződött meg, 
egy-egy tájegység, dű lő  nevében. A földbirtokosok a.török kitakarodása után 
a munkáskéz szaporítására itt is telepítenek. Az uradalmak cselédsége sok-
felő l Verbuválódik,' de főleg Vas- és Zala megyéb ől érkezik. Az új telepesek 
magukkal hozták szellémi batyujukat is; nyelvüket, sáokásaikat, hitvilágukat, 
erkölcsi normáikat, folklórkincsüket. Az új helyen azonban nem szigetel ődtek 
el szomszédjaiktól, hanem baráti viszonyt alakítottak ki a környez ő  falvak 
népével, a szlovénokkal is, hisz azok is hasonló társadalmi, történelmi körül-
mények között éltek. A nyelv nem okozott nehézséget a megértésben. Így 
azután huzamos időn át együttélve, szinte azonos gondolkodásmódot és világ-
képet mutatnak, mely csak nyelvi kifejezésében különbözik. A közvetlen 
népi érintkezés századok óta állandó ezen a vidéken, s az- érintkezésen alapuló 
többnyire részleges és passziv kétnyelvűség nemcsak anyanyélvi szinten 
jelentkezik, hanem a népi kultúra más területén is`. Ez azonban még mind ku- 
taxásra vár. • 

Muravidék népe is. tradicionális viszonyok között élt a XVIII., XIX. 
századbaj, még talán a XX. század elején is. Ez azt jelentette, hogy az egyén 
mindenfajta viselkedése meg volt szabva, mint ahogyan meg volt szabva 
életútja, az egyes helyzetekre való reagálásának módja, állásfoglalása, visel- 
kedése. Az íratlan szabályokkal, el őírásokkal belsőleg azonosulva megtartották 
a hagyomány szabta .viselkedési nórrnákát s a népi kulturát. A nemzedékr ő l 
nenrizedékre helyhez kötött őstermelő  családok hagyománytisztel ő , szilárd 
rend szerint élve, á nemzedékr ől nemzedékre hagyományozódó nyelvi formák 
mellett a népköltészeti termékéket is századokon át meg őrizték, mivel azok a 
gazdasági, társadalmi, művélődési élet stagnálása, illetve rendkívül. lassú 
fejlődése miatt a. Muravidéken is szinte változatlanul örökl ődtek a családokban. 

A hagyományok . őrzője, átadója főként az asszonynép volt. A n ők a tra- 
díció .elsődleges hordozói és átadói itt is mindenekel őtt a helyhez-, faluhoz-, 
családhoz-, házhoz kötöttségükb ől kifolyólag. Különösen az idősebb asszo- 
nyok, (s csak ritkábban az id ős férak) voltak a családban a hagyományok át- 
adói, mivel ők foglalkoztak a kisebb gyermekékkel. Ez á .tevékenység olyan si- 

237 



keresnek mondható, hogy - az 1960-as években még mi is . nagyon szép népköl-
tészetianyagot vehettünk magnetofonszalagra. 

Szóljunk ezúttal néhány szót-a muravidéki, népmesér ől. • 
A Muravidéken hallott és gyűjtött mesék nem valami különleges, rerid-

hagyó-mésék : beletartoznak a nagy mesekincsbe, annál< igényes vagy kevésbé 
sikerült variánsai. De még így is' értékesek, mert egyes vándormotívumokat 
nagyszerűen konzerváltak, ugyanakkor pedig fényt vetnek a szlovénokkal való 
együttélés szülte hatásokra is. 

Muravidék községeit járva ismét bebizonyosodott, hogy a mesemondás. 
a mese Ma már halálra ítélt műfaja a szóbeli. irodalomnak. Egyre ritkábban 
kerül sor mesemondásra, a jó mesemondók nagy része itt is elhagyta 'az ár-
nyékvilágot, megfogyatkozott a számuk, s a mesemondási alkalmak is egyre 
ritkábbak. A Muravidéken még a téli favágásokat emlegetik ilyen alkalomnak. 
Egészében azonban, egyre' inkább lécsúszik a .  mese a nagymamaunoka 
szintre; lassan már csak a meseigényl ő  unoka tartja életben .  e műfajt. 

A mese itt is osztályhoz kötött. A Szegény és a legszegényebb paraszti 
réteg. őrizte, ápolta, hagyományozta.. A béresek, napszámosok, pásztorok, 
favágók műfaja a mese; vagy az ebb ől á rétegb ől kinőtt kisiparos rétegé. 

Muravidéki mesemondóink közül említésre méltó Zsizsek Mária, Bogár 
Erzsébet Csentib ől, . Zsizsek Kálmán, Szokolai Anna. - Pincéből, Tót Lajos, 
Dora Lina, Dora Zsófi Szécsiszentlászlóból, Kócár Lajos, E őry Árpád Do- 
monkosfáról s Könye Elek Hosszúfaluból: De rajtuk; kívül még jó néhány 
mesemondóval találkoztunk. Sajnos, az említettek közül is már többen meg-
haltak.. Mesemondóink között akadtak igazi el őadó művészek is, akik .a mese 
vázat szinte filológiai pontossággal tették kerek, zárt eg6szé, gondosan kiszí-
nezve, dramatizálva az érdekesebb mozzanatokat, plasztikusságra, reális áb-
rázolásra törekedve, figyelve a mese formájára, szerkezetére. Ugyanakkor 
szubjektív érzelmeiket sem takargatták, még a saját életük egy-egy mozzanatát 
is beleszőtték olykor a mesébe, személyes tapasztalataik is fel-felbukkannak a 
meseszövegben. 

Á mesemondás Muravidéken is korhoz kötött, csak az id ősebb és a kö-
zépkorú réteg műveli még itt-ott. Nemhez viszont itt sem kötött á xriesélés. 
A szövegszerkesztésben ellenben némi különbség mutatkozik a, férfiak és n ők 
között. A férfiak tárgyilagosabbak, tempósabbak; szinte kívülr ől figyelik az 
esemény. alakulását. Á nők jobban beleélik magukat a hős életébe, előadás 
közben szenvedélyesebbek. . 

Említettük már, hogy a mesemondási alkalmak itt is egyre ritkulnak.• 
A kukorica- és tollfosztás, a disznótor, a vasárnap délutáni „bandázások" is 
egyre ritkában gyűjtik össze a szomszédokat; ha össze is ülnek, többé nem 
a • mesemondás " a szórakozás egyik közkedvelt módja. A mindennapok ese- 
m,ényei, gondjai, bajai, örömei, a tömegkommunikációs eszközök hírei fog- 
lalják le őket, s ez a mese hálálát jelzi: Muraközben is természetes•következ-
ménye 'ez a társadalmi, • gazdasági, m űvelődési viszonyok megváltozásának. 

(1980) 
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A 170 ÉVES TÖRÖK' MEGSZÁLLÁS NYOMAI : A JUGOSZLÁVIAI 
MAGYAR. NÉPMESÉKBEN 

Alább az 1526-tól 1699-ig; á karlócái béke megkötéséig tartó'török meg-• 
szállás nyomait kíséreljük felvázoini . a jugoszláviai magyarok népköltészetében, 
közelebbről népmeséiben; prózai hagyományában. • .. 

A XVI. században bekövetkezett török megszállás a tájainkon is roppant 
.társadalmi változásokat hozott — állítják . a történészek. A feudális .jelleg ű , 
rabszolgatartó' török uralom alacsonyabb szint ű  volt á magyarországi feuda-
lizmusnál. A fejletlen termelőerők miatt előállt 'hátrányós helyzetéb ől újabb 
területek meghódításával próbált kilábalni a török birodalom. Az expanziós 
politikát folytató török felégette a falvékát a hódoltsági területeken, „az' egész 
vidék pusztasággá vált" — írja egy görög lrrónika. Az ellenálló népet levágták, 
foglyul ejtették, a foglyokat Konstantinápolyba hurcolták s a rabszolgapiacón 
árulták, mint az állatokat. Az emberek.",, ha tehették, a hegyek, mocsarak közé 
Menekültek. Nagy méretű  pusztásodás következett be. A zilált, társadalombán 
magukra .hagyatótták élete bizónytalanságban telt. Vidékünkr ől puszta életü-
ket mentve sokan északabbra húzódtak; vagy bevették -magukat a mocsárvi-
lágba. Pernye és üszök ülte romos házukét odahagyták, a mocsarak kalyibái 
adtak otthont az állandó fosztogatástól, rablótámadásoktól, a gyermekek, n ők 
éthurcolásától, a megaláztatástól, a rabszolgasorstól való félelemben, rettegés- 
ben élő  szerencsétlen népnek. Kiváltást csak a pénzes, a, gazdag ember reni,él-
hetett; 'a Szegényember sorsa a .rabszolgaság, a fiúgyermek sorsa a .janicsár-
ság lett. 

Bencze Sándor 'írja le Beszédes adatok a szlavóniai népmondákról c. 
írásában (Magyar Szó, 1981. május 16.-án) a szlavóniai „füstös embörök" 
őrködését. „Minden faluban volt egy úgy nevezett .„füstös embör", aki nap 
. nap után látófáról kémlelte, ébéren figyelte' a határt ... Az ilyen „füstös 
embör" a falu egy-egy megbízható, ügyes emberé Volt,. aki összeköttetésben 
állt a közeli falvak füstös embör-eiVel ... Ha észrevette, hogy ellenség' köze= 
ledik, vagy ha valamelyik faluból jeladásként nehéz,' s űrű  • füst emelkedett a 
magasba, .akkor ő  is. füstöt csinált. Erre a célra Már • jó el ő;e. zsombékokat 
szedtek fel, raktak rakásokba. Hogy jobban füstöljön ... leöntötték szurokkal. 
Így - sűrűbb, nehezebb lett a 'füštje". 

A , szájhagyomány szerint a menekül őknek sokszor • kellett a mélyebb 
vízbe húzódniok az ellenség elől. Az éltető  levegőt ilyenkor hosszú nádszá-
lon szívták. A friss gyékényhajtáš, káka; szittyó, zsenge hajtása volt az éhez ők 
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tápláléka. A mocsár védte, táplálta a menekülteket, otthont, néminem ű  biz-
tonságot, ételt, italt adott a szegény bujdosóknak. A kortársak apokalipszisnek, 
a világ vége kezdetének látták a viszonyokat. 

Mikor némileg konszolidálódott a helyzet, megjelent a török megszállók-
, tól közvetített kultúra. A mindennapi élet megnyilvánulásaiban jelentkezett• 
A városokban, a nagyobb helységekben, mint pl. Zenta, Zombor, Szabadka 
török helyőrség tanyázott. Külön városrészben — p1. a topolyai Tobánban —  
a török civil lakosság is megtelepedett. Dzsámik, mecsetek, minaretek, für-
dők jelezték jelenlétüket. Török iparosok is érkeztek az új piacot jelent ő  
helyekre. Tímárok, szűcsök, , csizmadiák, papucsosok, fazekasok, kovácsok 
dolgoztak és látták el a lakosság igényeit. Ők terjesztették a törökös díszít• 
ményeket, az újfajta, törökös árucikkeket. T őlük ismerték meg a' szattyánt, 
a növényi bőrkikészítési módot, a b őrből készült csizmát, papucsot, a subát, 
a gubát. Az ing és az egyenes szabású gatya is az ő  közvetítésükkel jutott el 
a „hitetlenek"-hez. Itt kell megjegyeznünk, hogy a viseletbe is beleszólt a 
török. Tiltotta a „hitetlen gyaurnak" a színes anyagból készült ruhákat. Ezért 
hallunk pl. Szlavóniában ebben az időben fehér vászon viseletr ől, fehér gyász-
ról mind a magyaroknál, mind a horvátoknál. A borotvált fej, a pipázás is 
megjelent 'a törökök hatására. 

Sok kereskedő  is megtelepedett az üzletnegyedekben, árulták többek 
között a dohányt, a szebbnél szebb selymet, bársonyt, keleti díszeket. Egészen 
keleties külsőt kölcsönöztek a helységeknek viselkedésükkel, árujukkal, saját 
viseletükkel. De nem maradtak helyben, járták a megszállt vidékeket. 

A török hímzőasszonyok is igen keresettek voltak a nemesi udvarházak-
ban. Ők terjesztették el a hímzésben az indák, a szekf ű, a gránátalma motívu-
mát, ami azóta is számos magyar hímzésben tovább él. 

A kertekben új gyümölcsök, virágok jelennek meg. Ezóta ismert a turkesz-
táni dinnye, a kármán körte, a boszniai alma. A rózsafajták elterjesztése is 
valószínű leg a, török asszonyokra vall. 

A zenében a török zenészek terjesztették el a sípot, a gitárszer ű  húros, 
pengetős hangszert, a kobozt, amely igen kedveltté vált. 

Mindennek a sók új használati tárgynak, foglalkozásnak, eszköznek, 
közigazgatási fogalomnak neve is van, török neve, ez terjedt e1 a magyarok 
között. Kb. 800 oszmán-török jövevényszó jelent meg 170 év alatt a magyár 
nyelvben, nagy részük azonban feledésbe ment azóta, kiesett az emlékezetb ől. 

A török 'világ, a török hódoltság, a „török rabiga", az „ottomán pokol", 
ahogyan a korabeliek nevezték, kitörülhetetlenül bevés ődött népeink emléke-
zetébe. A szörnyű  élmény még századok múltán is kísért a népi elbeszélések-
ben, mesékben, balladákban, históriás énekekben. Még napjainkban is jelen 
van az emberek, az id ősebb generáció tudatában. 

A balladák, históriás énekek, mondák, mesék, gyermekjátékok szövegei 
még századok múltán, majd négyszáz év elteltével is emlegetik a török id ők 
szenvedéseit, a nép ellenállását, a „nagy futásokat", meneküléseket. Gondoljunk 
csak a jugoszláviai magyarságnál is ismeretes, törökkel kapcsolatos, a török-ta-
tár világra utaló Fia rabolta anya, Török rabolta lány, Törökt ől hazaszökött 
lány, Váradi basa vendégsége; Juha szép leány, Szilágyi és Hajmási, A fogoly 
katona, Két rab testvér, Fogarasi István cím ű  balladákra, hogy csak a leg-
ismertebbeket említsük. A történeti énekek közül pedig a nálunk is hallható, 
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Amott látod, rúzsára azt a száraz nyárfát kezdet ű  énekre, vagy a Megüzenem 
a gyulaí basának, hagyjon békét a szalontai betyárnak kezdet űré, melybe a 
helynév helyére mindig az illető  község nevét illesztik, ahol éneklik. A gyermek-
versek közül viszont a gólyariasztó vagy-a csigahívogató is tartalmaz török, 
tatár vonatkozásokat. A Jugoszláviái magyar népmesék c. kötetemben szerep-
lő  történeti mondák és mesék között is szép számmal találunk olyan szöve-
geket, melyek a régmúlt világ eseményeire, szerepl őire, az elszenvedett bán-
talmakra, sérelmekre, szenvedésekre utalnak. Élénken él még az emlékezet-
ben a tatárok személye, mint azt a 61-es számú, A kutyafej ű  tatárok c. monda 
is bizonyítja, melyet Péterrévén jegyeztünk le: „Még gyermekkoromba 
meséték nekem az öregebb` emberek, hogy valamikó éltek a világon ojan 
fajtájú  emberek, amit mos má nehezen lehet ehinni. Ezek vótak a kutyafej ű  
.tatárok. Azé híták így űket, mert a testük egíszen más vót, mind a mijenk. 
A kezük meg a lábuk még csak hasonló vótaa mostani emberekéh ő, de a fejük 
inkább a kutyájého hasonlított. A száj össze v őt nyőve az orra, oszt ép úgy 
előre át, mind a kutyájé ... Beszéggyük meg hasonlított a kutya vonyításáhó 
... elég veszedelmesek vótak ám a kutyafej űek, mer ... ha megfogtak valakit, 
aszt meg is ették ... S hogy meséték az öregek, ezek a kutyafej űek a Tiszán 
túl laktak, a bánáti részen ..." 

A Kórógyon élő  híres mesemondó, Bencze Mári néni mesélt nekem a 
janicsárnak nevelt és kényszerűségből elhagyott hazájába. visszavezényelt 
katonában a tulajdon gyermekét felismer ő  anyáról, aki az anyajegyrő l ismerte 
fel szülöttét. Ugyancsak Mán néni mesélt egy másik történetet, Melyben a 
töröktől elhurcolt fogoly s a családtagók id ők múltával összetalálkoznak. A 
törökké vált, magasrangú katonatisztté emelkedett fiú nem ismeri fel anyját, de 
felfogadja gyermeke mellé dajkának. A dájka altatódalt énekel: „Csicsi el, 
aludj el, te kis török gyerek! Nekem is van ilyen szép magyar gyerekem!" 
A török ezt hallva kérdez ősködni kezd. Végül is az anya ismét az anyajegyr ől 
ismeri fel rég elvesztett gyermekét. Mári néni ezt és a hasonló történeteket 
nagyon szépen, a lélektani hatásra is figyelve adta' el ő . Nem egyszer könnyeket 
csak megható, drámai történeteivel a 'hallgatók szemébe. 

Másik' mesemondóm, a szintén Kórógyi Kozár István, órák hosszat 
tudott mesélni nagyanyjától, nagynénjétől hallott történeteket, melyekben a 
török rabságba hurcolt szegény rája szenvedése szerepelt, valamint az otthon 
maradottak hősiessége, az ellenségtől valómenekülésre szolgáló, a puszta élet 
megmentésére minden praktikát igénybe vev ő  furfangja, ravaszsága, talp- 
raesettsége, sokszor a végs ő  kétségbeesés diktálta tette, de a portyázó török 
katona zsákmányszerz ő, nőrabló csele is. -Mesekötetem megjelenése óta.leg- 
utóbb Bencze Sándor jegyezte le ezt a motívumot a fent idézett cikkében : 

. gyakorta megtörtént, hogy a portyázó ellenséges katonák a „Sári Mári, 
gyeretök elő, elmentek a kutyafej ű  tatárok!" vagy a „ ... gyeretök el ő, el- 
mentek a buggyantós törökök" szavakkal magyar nyelven beszélve csalogatták 
elő  a közelben rejtőzködő  magyar nőket, majd lovukra kapva őket, elrohantak. 
Akik előbújtak, azokat rabszíjra fűzték, megalázták, meggyalázták,, elhajtották". 

Szerepelt még az elbeszélésekben a kényszerít ő  körülmények hatására 
törökké váló magyar alakja is, ami -- jól tudjuk — történeti valóság volt, mint 
Evlija Cselebi is feljegyezte Eszék város ismertetésekor. • 

A .majd húsz éve Jugoszláviaszerte gyűjtögetett és már megjelent vagy 
sajtó alatt levő  szövegeim között szerepel pl. egy kincsmonda, a Zentai k ő- 
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kecske (Jugoszláviai magyar népmesék 68. szám). Az ebben is szerepl ő, a 
határt jelző  vagy súlyként, nyomatékként használt török aranykincset rejt ő  
kőkecske motívuma egész Jugoszláviában megtalálható a magyaroknál, de a, 
többi nemzet és nemzetiség folklórjában is. Csak a k őkecske felhasználásának, 
a kincs megkaparintásának módjában van eltérés. Az • egyik változat szerint, 
például, a török, aki elrejtette a kincset, agyki űzetés után visszatér. kibontja a 
kőkecskét, kiömlik a sok arany) a magyar pedig, akinek- a földjén évek óta 
ott hányódott a kőkecske, ámulva nézi a tömérdek kincset ...) 

A Zentán hallott történet, a Testsziget az 1697. szeptember 11-én Sa-
voyai. Eugén vezette zentai csata - 'nagy diadalát •ünnepli, mikor is a törökök 
úgy hullottak, hogy testükből égész sziget képz ődött. 

„Mirkó királyfiról`,`', azaz Kralj .ević  Markoról, a legendás török-tatár 
verő  hősről a mi mesekincsünk is megemlékezik;,tettei. el őadásakór természet-. 
szerűleg a • törökök = tatárok ismertetése, megelevenítése sem maradhat el. 
(Jugoszláviai magyar. népmesék 193..sz.) 

150 év után a viszonyok, úgy-ahogy rendez ődtek. A török hűbérurak 
némiképpen megváltozott viselkedésér ől szól a kórógyiak emlékezete, melyet 
Bencze Sándor közölt már többször említett cikkében: 

„A kórógyiak hűbérura, vagyis az akkori eszéki. »török basa« elrendelte, 
hogy a falu legényei, lányai, menyecskéi jöjjenek össze a faluban az úgy-
nevezett Körömćse dombján, és mutassák be neki, valamint díszkíséretének, 
népi táncaikat, dalaikat. Akkoriban a Körömcse dombja még ősi formájában 
állott, valamivel magasabb volt, mint ma. S habár kelletlenül, de járták -
a"basának kórógyi fiatalok a derenkát. A nagyhasú basa meg a táncosok 
alkotta kör közepén, piros bársony vánkoson ült törökülésben és gyönyörködött 
dalaikban, -táncaikban. A fiatalok meg a duda ütemére csak ropták a táncot. 
Látszólag nagyban vigadtak.' Ez alkalommal többek között a következ ő  
tréfás versikével kedveskedtek a magyarul nem tudó basának: • 

.Ebatta bolongya, szakállas törökje, buggyantós törökje! • 
Fikomatta, terömtötte, 6 de megn őtt az úr bögye! 
Néköd így is jó! Nékünk így is jó! 	. 

A basa örült, hahotázott, -hogy ilyen szépen és jól elszórakozott alattvalóival; 
a hitetlen gyaurokkal". 

A török szultán .szerepel a Jugoszláviai magyar népmesék 30. számú 
meséjében, A Vénusz madárban. A szomszédos szultán szeretné' feleségül 
venni a magyar király egyik lányát, de 'nem kapja meg. A szultán levélek 
útján különféle feladatok elé állítja a magyar királyt. Megírja a szultán „szom-
széd barátjának", hogy ha nem -  .teljesíti -a feladatokat, hadsereggel jelenik 
,meg, mindenkit legyilkol, csak a királylányt hagyja életben. A magyar király 
egy ügyes legény segítségével mindig minden feladatot sikeresén elvégez,. 
amire a szúltán csak azt tudja mondani: • „Aj, a fene a magyarjába, hát ezt 
is kitalálta!" 

Török- pap is előfordul, beszélt magyarul is egy kicsit, s meg akarta 
gyógyítani a főhőst, de nem sikerült neki. A főhős végül is visszakergette 
(meg a szultánt is!) a városába, s ezzel megszabadultak t őlük a magyarok. 
A kékfestő  inas c. mesében is ugyanez a .motívuxrí szerepel. A török szultán 
szemet, vetett az öreg _király lányára, de az nem ádja neki a, lányt. Ekkor a 
szultán különféle feladatok elé állítja a királyt. Ha nem tudja , elvégezni őket, 
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szörnyű  csapást mér az országra. A kékfest ő  inas segítségével kivágja magát a 
király. A törököt a mesemondó, a becsei Geiger Ilona „ebadta töröknek" nevezi. 

.Szép emlékű  székely mesemondóm, Kovács Juli néni meséi, • melyek 
motívumai régi társadalmi viszonyokat rögzítenek, a török világról is hírt 
adnak. A kötetemben 157. számot - visel ő  Villágszép János c. meséjében 
kiugranák a párnák a csaló szerepl ő  alól. A Vörös vitéz c: meséjében a címadó, 
szintén ; csaló Vörös vitéz a nyelv nélküli sárkányfejjel -bizonygatja állítását, , 
de á megszabadítóként fellép ő  csaló feneke alól a szembésítéskor hármasával 
kiszalad a 12 vánkos. „Mikor a Vörös vitéz meglátta, akkor mind akinek meg-
parancsuták, 3 vánkus kiszalatt a seggi alul. Kiugrott. Már ćsak kilenc rnáratt." 
A vánkosok kiszöktek a seggi alól." Itt a .párnára ültetés ténye a török remi-
niszcencia. , 

..Nemcsak á megélt események kísértenek, tükröz ődnek vissza kisebb-
-nagyobb hitelességgel, illetve sokszor egészen minimális. történeti h űséggel 
a mesékben, mondákban, hanem a török irodalom kedves csínytev őjének,. 
Naszredin Hodzsának kalandjait, csinyeit is fel lehet fedezni a Bolond Pista, 
Csalóka Péter, .Bohó Misi, A cigány és a pap c. trufákban. Ezekben a szövegek-
ben — mint Kovács Ágnes • írja a, Kis magyar néprajzban — mulatságos, 
gyakran triviális, obszcén cselekedetek fordulnak el ő . A téma változatos: 
csíny a csínytevés öröméért, ostobaság, lustaság, restség, erkölcstelenség, 
különböző  természetű  házaspárok szerepe és viselkedése bizonyos életkörül-
mények között, bizonyos helyzetekben. Rendszerint nem a n ő  - bugyuta, 
ostoba, hanem a férfi, akinek a nő  túljár az eszén (Bolond Pista). Valóban 
igáz az a megfigyelés, hogy a mulattatáson túl nevel ő  célzatuk is van ezeknek 
a vídám, szellemes, derűt keltő  szövegeknek. Ez pedig nagyon fontos szerep. 
A Jugoszláviai magyar népmesékben ezzel kapcsolatban a, következő  trufákra 
utalhatunk: . Hanzi szolgálni megy (36. sz.), Bohó Misi (100. • sz.), Csalóka 
Péter: (103. sz.), 'Bohó Misi (146. sz.)., . 

Az ócskás (i: m. 198. sz.) és A halász és a tenger cím ű  mesében az Ezeregy 
éjszaka csodás mesevilágának Aladdinja, a bezárt szellem motívuma fedez-
hető  fel. . 

A Kovács Barnabás, vojlovicai adatszolgáltatótól feljegyzett Az élet 
vize c. mese a török mesék kedvenc szállító eszközét, a repül ő  szönyeget 
szerepelteti. A' , Tündérországba. vezet ő  úton a • király legkisebb fia, János 
ezt használja. „János azt a lovat, amelyik a parazsat megette, kivezette az 
istállóból, felült rá, .s á, sz őnyeg tetején ment. A sz őnyeg utánacsavarodott, 
ahogy ment. Elment egészen a Tündérországba 

A keleti epikában gyakori dolog, hogy a h ős bizonyítékul- a kivágott 
nyelvet mutatja be, š -  azt, aki a nyelv nélküli fejet használja bizonyító esz-
köznek, kidobják. Ez található meg a Világszép János c. mesében. (197. sz.) 

Összegezésként elmondhatjuk, hogy a jugoszláviai magyarság népi 
epikájában még most is szép' számú szöveg ad hírt á .170 éves török világról, 
„az Ottomán pokolról". 
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A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPMESÉK 

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészeti Kar a Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékén " e felsőoktatási intézményünk megalakulása, vagyis 1959 óta 
folyik rendszeres népnyelvi gyűjtőmunka. Jugoszlávia szinte minden magyar-
lakta helységében megfordultunk már. Ennek a fáradságos, téli; nyári szü-
netékben végzett, sokszor testi meger őltetéssel is járó, immár egy évtizedes 
munkának -megvan az eredménye. 60 magnetofonszalag és számos gyűjtőfüzet 
őrzi a felbecsülhetetlen értékkel bíró dialektológiai anyagot. 

A Tanszéken folyó népnyelvkutatásnak másodlagos terméke a mese-
gyűjtern,ény. Kiszállásaink alkalmával nem népmesegy űjtés volt a főcélunk; 
az 'illető  falu vagy előadó, adatközlő  mesekincsének összegyűjtése, meg-
mentése csak másodlagos feladatunk volt. Kár lenne azonban ezeket a szövegeket 
az archívumban tárolt szalagokon hagyni; nyilvánosságra hozatalukkal 
talán a népmesekutatás szakembereinek és általában a népmesekutatásnak 
is szolgálatot teszünk. 

A jugoszláviai magyar népmesék (Bp. 1971) szövegeit nem stilizáltuk, 
. nem változtattunk rajtuk semmit. Úgy adjuk át őket az olvasónak a maguk 
. .,,pongyolaságában", Y- az él ő  beszéd pongyolaságában—, ahogyan hallottuk, 

iletve - ahogyan a magnetofon rögzítette őket. A magnetofonfelvételeket 
teljes hűséggel vetettük papirra. Ez persze nyelvileg sokszor nem vált el ő- 
nyére a szövegnek, de mégis tartottuk magunkat elhatározásunkhoz, hogy 
autentikus folklórkiadványt •adunk közre; olyan él ő  népnyelvi közlésekét, 
melyekből érzik a spontanetás, a közvetlenség, amelyekt ől távol áll minden 
rafinált kiszámítottság, hatásvadász stilizálás. Az egyszer ű  ember, a minden- 
napi élő  ember szól hozzánk az, ő  tájának, vidékének mindennapi, élő  nyelvén. 

A mesemondás alkalmai 

A mesemondás ünnepi alkalom, Különleges hangulat kell hozzá, és 
ami a legfontosabb, ért ő, élvező, együttérz ő, együtt izguló közönség. Egyedül 
nem lehet mesélni. A csak a gy űjtőnek mondott mesék sohasem olyan él ők, 
olyan hangulatosak : hiányzik bel őlük a mesemondók és a mesehallgató nagyobb 
közösség között kialakuló, különleges kapcsolat, feszültség, sajátos atmoszféra. 
Egy embér nem közönség. A legszebb meséket, a legsikerültebb el őadást 
csak mesehallgató publikum jelenlétében rögzíthetjük. 
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Mint mondottuk, a mesélésben külön hangulatra,van szükség. Az egyik 
mesemondónk szerint este, sötétben lehet a legjobban mesélni. A másik 
szerint a tűz világító fényénél a konyhában, vagy kint az udvaron, a csillagos, 
holdfényes éjszakában. Sajnos, a mesemondás alkalma napjainkban egyre 
inlább fogytán van. Különösén nagyobb helyeken nehéz nagyobb közös-
séget összehozni: a mese már kevésbé érdekli az embereket még falun is, 
hisz majd minden házban van már rádió, televízió, s ha nincs is, a szó in-
kább 'a mindennapi élet eseményeir ől, a világ dolgairól, a gondokról, bajokról 
folyik. Nem vonz többé a népmese, mint régen, különöšen a i'iatalokat és a 
középkorúakat nem; kinevetik a mesét, főleg a tündérmesét a mesél ő jével 
együtt. A legbuzgóbb mesehallgatók falun-városban egyaránt a gyerekek, 
10-12 éves korig. „Meseadagjukat" azonban többnyire a nagymamától kapják, 
a szülők nem érnek rá ilyesmire. „Nincs ,  időnk ilyén haszontalanságra, ne-
künk dolgoznunk kell, nem érünk mink arra rá. Este már fáradtak vagyunk, 
örülünk, ha mindent elvégezünk. Ott a nagyannya, az majd mond mesét, 
ha van kedve" — hangzik a jellemz ő  válasz. 

Ma tehát a mesemondás szép szokása a nagymama feladata és kedves, 
de néha terhes kötelessége lett. Többnyire .este, lefekvéskor kerül rá sor az 
ágyban. A nagymama ritkán alszik egyedül faluhelyen, de még városban is 
maga mellé veszi az ágyba a legkisebb gyereket, s ha nem: tör ődött, elesett, 
beteg, akkor csodálatos mesével altatja, ringatja álomba az unokát. A kis 
hallgató nem egyszer már a mese végét sem bírja kivárni, elalszik. Ilyenkor 
másnap este követeli a folytatást. Megesik mondják—, hogy egy hétig ,is 
eltart így egy-egy mese. 

Akad azért még elvétve igazi mesemondó alkalom,. különösen a kisebb 
falvakban, hisz a gazdasági, politikai, pszichológiai szempontból zárt világban 
tovább él ez a folklór műfaj -is. Ezért van Bácskában kevesebb mesemondás, 
Baranyában és Szlavóniában viszont 'több. A. lakosság . életszínvonalától is 
nagy mértékben függ a mese mai utóélete. A civilizáltabb körülmények kö-
zött élő, tehetősebb bácskai földművest vagy a kétlaki földm űvest—ipari 
munkást már nem érdekli e m űfaj, viszont a kisiparos műhelyében néha még 
szívesen látott vendég -- a politizálás. mellett. 

Régebben volt néhány mesemondási alkalom a faluban. Esténként, 
tavasztól késő  őszig, ha elvégezték a munkát, megetették a jószágot, megvacso-
ráztak s kiültek a ház elé a kispadra leveg őt szívni, pihenni, elbeszélgetni 
a világ soráról. Többen is összejöttek ilyenkor egy-egy beszédes, jó mese-
mondó hírében álló személy háza el őtt és várták /a mesét. Ha belemelegedtek, 
olykor az éjféli harangszó vetett véget. a szórakozásnak. Ilyen alkalom volt a 
.vasárnap délutáni tanyázás is: a ház előtti kispadon vagy füvön elheverve szó-
rakoztak mesehallgatással. 

A téli esték unalmát is mesemondášsal űzték el, miközben a hallgatóság 
tökmagot, napraforgómagot röpogtatott. Néha egész lapát szemetet sepert 
össze a gazdasszony egy-egy ilyen alkalom után. 

A disznótoros vacsora emelkedett hangulatához a vidám, tréfás történetek 
illettek, vagy a halottakról, visszajáró lelkekr ől, boszorkányokról, ördögről 
szóló rémtörténetek. 

A halottvirrasztás a halottakról szóló történetek elmondására adott ál-
kalmat. Rémítgették is egymást ilyenekkel a virrasztók. 
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Voltak munkaalkalmak, amelyek mesemondás nélkül meg sem lehettek. 
A gépies, unalmas munkában elfáradtak szórakoztatására, felüdítésére szol-
gált ilyenkor a mese, mint a feketekávé mostanában. A dohányf űzés, csomózás, 
kosárfonás, gyékénymunka, kukoricafosztás, kukoricaírtás, kézimunkázás, 
mind-mind alkalom volt arra, hogy kiki bemutassa mesemondó tehetségét. 
Ilyen alkalmakkor ugyanis rendszerint mindenkire sor került: De mégis a 
legjobbat kérték meg többször is „Julink, te olyan szépen tudod mondani, 
mondjad te!" „Méket?" „Hát ezt ' meg ezt" konkretizálták a hallgatók a kí-
vánságukat, 's kis szabódás után indult is a mese!' 

A falun kívül is van, illetve volt régen b őven alkalom. 
Szlavóniában például este; mikor „rétavára" mentek, azaz legeltetni a 

lovakat, akkor egész éjjel elmesélgettek. 
A baranyai halászok, Horvát bácsi kopácsi halász szerint, nagy halászatok 

után, este, holdvilágnál, miután elköltötték a finom, parázson sült halat, 
leöblítették, 'megúsztatták jóféle itókával, sort kerítettek a mesemondásra is. 
Sokszor még az éjféli harangszó is így találta őket. 

• Topolyán az egyik mesélő  azt mondta, ő  a katonáskodás majd a fogság 
idején mesélt és tanult sók új mesét. 

Muravidéken ` a téli favágásokat mondták `.jó mesemondó alkalomnak. 
A legeltetés, a jószágőrzés, az aratás, kapálás utáni pihen ő  is jó alkalom 

volt. Ilyenkor' egy-egy mesét több napon át is lehetett folytatni. 

Szlavóniában a fiatal lányok sz őlőérés idején kiköltözködnek „pudár-
kodni", szőlő t. őrizni, s a látogatóba érkez ő  fiatalokat napszállát után fogadva, 
megvendégelve, elbeszélgetnek, eltréfálkoznak, mesélgetnek. 

Mostanában' a közös szállásokon él ő  idősebb munkások is mesemondással 
ütik agyon az időt esténként, főleg télen a tűz fényénél. 

A csendesebb foglalkozású mesterségek m űhelyeiben is virul még a mese 
— közli az egyik asztalossegéd Topolyán. 

Hol tanulják a mesét? 

A hajdani népszámos mesemondók sok helyen megfordultak s mindenütt 
'bővítették repertoárjukat. A katonaviselték, fogságban jártak az illet ő  hely-
ségeket, közösségeket jelölik meg „tanuló oskolájuknak". Legtöbben azonban 
egy-egy jó mesemondó öregre emlékeznek, attól hallották, tanulták a mesét. 
Sokán' — különösen á n ők — nagyanyjuktól „örökölték", azaz a családban 
tanulták. Vojlovicán vannak kimondott mesemondó családok, ^ahol apáról 
leányra, anyáról fiúra illetve apáról fiúfa ;  anyáról leányra száll a mesélés 
tudományé, a családi mesekincs. Őrzik, vigyáznak rá, gondosan ápolják. 
Büszkék is tudományukra, s ha elismerésben , van részük, még vigyázóbban 
óvják családi kincsüket. Csak kevés mesemondó tanul könyvb ől. Van azonban 
olyan, aki minden mesekönyvet elolvas, és az olvasott meséket összekompo-
nálja a . saját mesekincsével. 
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Kik a mesemondóink? 

Közlőink főleg a falusi, tanyai földművesek, kisparasztok, napszámosok 
közül kerültek ki. Van halász, pásztor mesemondónk. is, néhány kisiparostól, 
ipari munkástól, tisztvisel őtől is gyűjtöttünk. Az utóbbiak olyan személyek, 
akik még nem szakadtak el régi környezetükt ől, nyelvjárásuktól. 

Az idősebb generáció nagyobb számban van képviselve a mesemondók 
között. Érthet ő  is, hisz több köztük analfabéta, aki a mesét mint szóbeli műfajt 
művészi kifejezésmódként ápolja. , • 

A magyar mesélők a mi vidékeinken sem kapnak ajándékot a hallgatóktól. 
Ritkán fordul elő, hogy féltékenyek egymásra. Elismeréssel szólnak az igazán 
jó mesemondóról. 

Tíz éves gyűjtőmunkánk alatt találkoztunk sok kiváló, nagy mesekészlet ű  
előadóval, olyanokkal, akik művészi módon tudták hallgatóikat a me sék vi-
lágába vezetni. 

Voltak olyanok, főleg a nők között, akik tökéletesen beleélték magukat 
a mesehősök sorsába. Együtt örültek a h ősökkel, együtt bánkódtak, megját-
szották az egyes helyzeteket, gesztikuláltak, utánozták a szerepl ők hangját, 
egyszóval dramatizálták a mesét. De mindezt szinte transzban, hisztérikusan 
tették. A mese befejeztével olyanok voltak, mintha révületb ő l ébredtek volna. 
(Kertész Katalin — Topolya). Egy másik típus szintén együttérzett a h ősökkel, 
nem egyszer a könny is megcsillant a szemében, ha a f őhős sorsa balra for-
dult, a hangját is váltogatta a szerepl ők és sorsuk változása szerint, drama-
tizált,' párbeszédeket alkalmnazott, mindezt természetesen, közvetlenül emberi 
melegséggel tette. Nem csak a hangját modulálja, de a frazeológiát is válto-
gatja a személyekhez ill ően. fgy tette életszer űvé a hőst a cselekményt.' Vi-
gyázott az intonációra, a szünetre, a szerkezetre is. Nem egybefolyó, monoton 
egész a mese, van, benne bekezdés, fejezet, átmenet, dialógus. Ez ,  az előadó-
típus nemcsak a mesével él együtt; hanem a hallgatókkal is, figyeli, ellen őrzi 
a rájuk gyakorolt hatást. Ez a hatás visszahat az el őadóra, de nem idéz el ő  
„révületet". A mese végére érve• élvezettel, gyönyörködve nézi a csillogó 
szemű , nem egyszer a szájukat is tátva feledő  hallgatókat, s ha a közönség 
más, újabb mesére vágyik, szívesen folytatja a mesemondást. Ez a született 
mesemondó. 

Nagyszerű  emlékez őtehetség, többszöri meséltetés után nem egyszer 
szinte Íilológiai pontosságú szöveghűség, eszmei, gondolati bőség, kifejezések 
gazdasága, művészi előadásmód, átélés, szemléletesség, a szubjektív érzel-
meik felfedezése, közvetlen, élénk, választékos nyelv ű  előadás a jellemzője 
egy másik típusnak. Vannak viszont olyanok is, akik csak a mesevázra emlé-
keznek, de ' nem tudják „felöltöztetni". 

Ki lesz mesemondó? 

Olyan tehetséges egyén, akinek van képessége, memóriája, szóbeli el ő-
adókészsége a színes, fordulatos el őadáshoz, s aki az elemeket össze tudja 
fűzni, egységbe tudja kovácsolni, feszült figyelmet tud kelteni, életszer űen, 
reálisan tud ábrázolni. Ezek mellett a személyes átélés is szükséges, az, hogy 
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a mesét ne tartsa bolondságnak, ne füllentésekre használja fel, s ami rendkí-
vül fontos, ismerje a hallgatóság kultúráját, a mesemondás tradícióját az adott 
környezetben, közönségé gondolkozása szerint gondolkozzék maga is; egy-
szóval, ismerje környezetét. Általában paraszti környezetb ől való tehetséges 
egyén á jó mesemondó. Ritkán találtunk más társadalmi környezetb ől való 
mesélőt. Legfeljebb csak akkor, ha az illet ő  mesemondó paraszti környezetb ől 
származott, őrizte a tanult mesekincset és szeretettel 'foglalkozott vele, noha ..  
időközben már kivált a régi közösségb ől. 

Tyúkos Horvát Antal és Győrfi Kálmán szerint a jó mesemondó ha 10 
mešét tud, akkor sokat csinálhat bel őle, vagy végnélkül mondja ugyanazt a 
mesét. 

A mesemondás korhoz kötött, csak az idősebbek művelik nálunk is. 
A fiatalok nem aktív mesemondók, inkább csak reprodukálnak. . 

Nincs nemhez kötve a mesélés. Vannak jó és rossz el őadók a férfiak és a 
nők között is. A szöveg megszerkesztésében, a h ős jellemzésében, az 
előadásmódban azonban különbség mutatkozik. A n ők jobban beleélik ma-
gukat a hős életébe, előadásuk szenvedélyesebb, néha egészen poétikusak, a 
férfiak viszont tárgyilagosabbak, tempósabbak, néha szinte kívülr ől figyelik 
az eseményeket, azok alakulását. Egyre kevesebb a férfi mesemondó, mint a-
hogyan a mesemondás, a mesehallgatás alkalma is egyre csökken a gazdasági, 
társadalmi, - kultúrális változások függvényeként. 

Néhány jó mesemondók: 

BAKA JÁNOS — iparos, Kopács (Baranya), született 1892-ben. 
Olvasott ember. Néha kissé tudálékos. F őleg -a Mátyás királyra vonatkozó 
történetek érdeklik. El őadás közben élvezettel kuncog, ha Mátyás eszét, 
szellemét csillogtatja. 

CSEHÁK VERA — földműves felesége, Csóka (Bánát), született 
1887-ben. Mátyás királyról szóló történetekre specializálta magát. Könnyedén, 
szépen ad el ő . Hallotta történeteit és úgy tanulta meg. Ideális néprajzi adat-
.közlő  is. 

FÜLÖP ANTAL — földműves, Horgos (Bácska), született 1874-ben. 
A vidám, bohókás történeteket és a csali-meséket szereti. Szívesen, néha kissé 
szabadszájúan mešél. Meséit legeltetés vagy más mezei munka közben hallotta 
pásztoremberekt ől, kiszolgált katonáktól. 

GYŐRFI KÁLMÁN — földműves, halász, Kopács (Baranya). 
Szerinte a nagy halászatok alkalmával este, holdvilágnál, a fínom halpaprikás 
elfogyasztása utáni borozgatás közben mesélnek legszívesebben az id ősebb 
kopácsi halászok, sokszor éjfélig is. Ilyenkor mindenféle mesék, adomák, 
tréfák előkerülnek. Ő  'is ilyen alkalmakkor tanulta és adja tovább meséit. 
Szépen, lassan ad elő, állandóan figyelve a cselekményre, a h ősök sorsának 
megfelelő  és logikus bonyolítására. A hagyományos magyar meseförm,ákat 
őrzi és következetesen használja. 	 ,> 

S. HORVÁT TYÚKOS ANTAL — halász,. Kopács (Baranya), gyakor-
lott mesélő , gazdag repertoárja van: Büszke rá, hogy már egy kötetnyi mese 
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jelent meg tőle. Szívesen mesél, bár el őbb. szereti kéretni mágát. Ha a kötet- 
'ben szereplő  mesét kérik tőle, szabódik. „Elfelejtettein, én azt már" — mondo-
gatja, de mégis eleget tesz á kérésnek. Eltéréssel adja el ő  a már lejegyzett 
szöveget. Nem csak közönség előtt, Családi körben is mesélget. így akarja 
átadni tudását kis unokájának. A falu mesekincsének hordozója. 

JAKAB ISTVÁN — földm,űves, Várdaróc (Baranya), született 
1900-ban. Az egyik legjobb férfi mesemondóm. Szívesen mesél. Ha hózzáfog, 
nem sajnálja az időt, képes egész délután, egész este mesélni egyetlen egy 
mesét, ügyesen, zökken őmentesen kombinálva össze az egyes motívumokat 
kerek egésszé. Nagy mesekészletű  előadó, művészi módon tudja . hallgatóit 
a mesék világába vezetni. Ő  is figyeli a hallgatóságot, reagál azok hangulat-
változásaira, aszerint. formálja tovább a meseh ős sorsát. Öreg mesemondók-
tól tanulta a meséket. A falu' mesekincsének őrzője. 

KOVÁCS JULI néni — Vojlovica (Bánát), 1887-ben született, 
68 éves kora óta ismerem. 

Juh néni született mesemondó. Nagyszer ű  emlékezőtehetsége még soha-
sem hagyta cserben, az édesapjától tanult régi székely balladákat, meséket, tör-
téneteket mindig szinte filológiai pontosságú szövegh űséggel, szemlélétesen, 
szubjektiv érzelmeit nem takarva, közvetlenül, élénken, néha poétikusan 
adja elő . Meséi egyszerűek,, kerekek. 

A mesét hallgatók mindig odaadással, nem egyszer csillogó szemmel, 
tátott szájjal figyelik szép meséit, Juh néni meg élvezettel, gyönyörködve 
figyeli a hatást, s ha a közönség más, újabb mesére vágyik, szívesen tesz 
eleget kérésüknek.  Meserepertoárja gazdag, gondosan keres, kutat újabb' 
mesék után. Szívesen olvas is. Alkotó típus. 

SZABÓ JÓZSEFNÉ — földműves felesége, :  Csantavér (Bácska). 
Szellemes kis öregasszony. Nagyón szereti a vidám tréfákat. Élvezi a mese-
mondást. Legszívesebben mesemondással foglalkozna, pedig helyt kell állnia 
és helyt is áll mindenütt, ahól éppen ő  rá van szükség. Született mesemondó. 
Élénk szelleme megyéiben is visszatükröz ődik. 

TAKÁCS FERENC.— földműves, Várdaróc (Baranya), írástudatlan, 
született, 1886-ban. Élvezettel mesél, nagyszer ű  előadókészsége van, képes 
egész nap mesélni. Az "egyik felvett meséje 88 gépelt oldal! Szerencsésen 
fűzi össze az egyes meseelemeket, sikeresen tudja egységbe fogni őket, köz-
ben feszült figyelmet tud kiváltani hallgatóiban..Tör ődik a mesével és a hall-
gatóval, igyekszik, hogy a mese meggy őző  legyen. Hálás közönség előtt szí-
vesen csillogtatja a tudását. Sok mesét ismer; szereti a pajzán elemeket. 

VÍCSORI JÁNOSNÉ — földműves. felesége, Bácstopolya (Bácska), 
1908-ban született. Jó mesemondó. El őadás közben együttérez a meseh ősökkel, 
nem egyszer a könny is megcsillan a szemében, ha a f őhős sorsa balra fordul. 
A hangját is modulálja a szereplők és sorstik változása szerint. Dramatizál, dé 
ezt természetesen, közvetlenül, emberi melegséggel teszi. 

Nemcsak a szerepl őkkel él együtt, hanem a" hallgatókkal is. Figyeli, 
ellenőrzi a rájuk gyakorolt hatást. ,  A hallgatók viselkedése visszahat őrá is. 
A mese végére érve élvezettel tapasztalja a hatást, huncut mosollyal Szemléli á 
hallgatókat. Szívesen, Szeretettel mesél. Meséit itt-ott szedte fel. 

A többi mesemondónk vagy reprodukáló' vagy átmesél ő : 
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A jugoszláviai magyar népmesékben szereplő  mesemondóknak megvan a , 
saját stílusuk, nyelvük, motívumkészletük, repertoárjuk. Egészen más Kovács 
Juli néni ,vagy Szabóné mesekészlete és stílusa. Horvát` Tyúkos Antal és 
Takács Ferenc is 'különbözik egymástól. A mese — nálunk is — osztályhoz 
kötött. A kisparasztok, halászok, pásztorok, favágók, vagy a közülük . kin őtt 
kisiparosok műfaja. Gyű jtőutainkon kimondott meseterm ő  vidékre nem akad-
tunk. 

A közönség • 

A hallgatóság és a mesemondó kölcsönösen függ egymástól, visszahat 
egymásra. Tapasztalatunk szerint is a Hallgatóságnak .fontos szerepe van' a 
mesélés aktusában, serkentőleg hat a mesemondóra, ha sokan és szívesen 
hallgatják. Minél többen vannak, annál él őbb a mese. A történettel együtt 
élő  hallgatóság hat a meseszöveg alakulására. A hallgatóságtól függ, hogy ugyan-
az a mesélő  ;,összecsapja"-e vagy élvezettel „kanyargatja" meséjét. A jó me-
semondó azzal is fokozza az érdekl ődést, hogy helyi jegyeket visz a történetbe, 
esetleg a saját életét szövi bele vagy személyes tapasztalatait - mint Kovács 
Juh néni. 

A hallgatóság a legtöbb helyen aktív; közbeszól, bírál, megvan a saját 
.kívánsága, elfogadja vagy elutasítja az el őadást, sokszór még az előadót is. 

„Hogy is van az .a Té Jancsi ? Mongya má ë, Pista bácsi — kérik a hallgatók. 
Mivel már többször hallották ugyanazt a mesét, ismerik' a történetet, s 

há nem a szájuk íze szerint ismétli a mesél ő , leintik: „Nem úgy van a! Ennye 
kend, hát má éfelejtette? ! Hát nem emlékszik rá? Most annak,meg ennek kell 
jönni." A jó mesemondónak nincs szüksége ilyen együttműködésre. Ő  a 
csillogó szemekb ől olvas, a csudálkozástól, gyönyör űségtől tátva maradt 
szájakból. Ez elismerés, . de egyúttal ösztönzés is neki.' 

A nagymama =- unoka vonalon sokkal közvetlenebb a kapcsolat a mese-
mondó és egyedi „közönsége" között. Nem egyszer megrendelésre történik 
a mesemondás, mert van kedvenc meséje a kis hallgatónak, aki legtöbbször 
már előre tudja a fejleményeket, hisz kedvenc meséjét hallgatja, maga is 
közbeszól : „Ne úgy mondd ! Tudod, nem úgy vari az ! El őbb ezt meg ezt . 
mondd!" Ha a nem kívánt mesét hallja, követel őzik, esetleg még sírásra is 
fakad. Viszont az is megesik, hogy mesehallgatás közben' elalszik a gyerek 
és a folytatás másnapra marad. 

Folytatásos mesemondás a feln őtteknél is előfordul, a falun kívüli me-
semondó alkalmakkor. Ott is vagy az álom szakítja meg a mesemondás folya-
matát, . vagy a közös' munka folytatása, amennyiben pihenéskor, szünetben 
történt a mesemondás. 

A hallgatók reagálása rákényszeríti a mesemondót, hogy .  elgondolkozzék 
olyan fontos kérdésekr ő l,.mint pl. hogyan teremtse meg a sajátos atmoszférát, 
mit lehet, mesélni, mit merhet elmondani, mit nem, vaskosabb részeket említ-
het-e, melyik rész kiemelése hasznos és hatásos, mi árthat mesemondói 
tekintélyének, mivel tudja felrázni a hallgatóságot, hogyan tudja a feszültséget 
fenntartani, hogyan legyen izgalmas a mese, hogyan gazdálkodjék az id ővel, 
az előadás hosszú vagy rövid legyen-e, a nyelvét, szókészletét, stílusát min- 
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denki megértse, s egyéni is legyen, de a közösségi jegyeket is tartalmazza stb. 
Közben még arra is figyelnie kell, hogy reális, életszer ű, hiteles legyen a mon-
danivaló. 

Ha ezekkel a kezdetben nem tör ődik, a hallgatók előbb—utóbb rákény-
szerítik; hogy mindezzel mégis tör ődjön. 

Minden mesemondás alkalmával felmerül á kérdés, hogyan tud az el őadó 
eleget tenni a hallgatók szabta követelményeknek.,Minden alkalommal minden 
mesemondónak magának kell megoldást találnia, egyéni módon, ha megvan 
benne a szubjektív adottság, mert recept erre nincs. Ugyanakkor alkalmaz-
kodnia kell környezete sajátos mesemondó — és mesehallgató tradiciójához. 

A mesemondás .módja 

A mese szóbeli műfaj, természetes .folklór — közegében csak szóban ter-
jed, így. is hat . egyik mese a másikra. 

A mesélők szabadok, szabadabbak, mint a népballadák, a népi líra el ő-
adói, a mesélésnek azért mégis megvan a bels ő  törvényszérűsége. Az élő  beszéd, 
a szóbeli előadás, a lélektan törvényeit ösztönösen is jól ismeri a tehetséges 
mesemondó. Azonkívül például Horvát Tyúkos Antal tisztában van a hall-
gatóság, a környezet -kultúrájával, nagyszer űen meg tudja teremteni a mesé-
léshez szükséges atmoszférát, a kisujjában van az id ővel való gazdálkodás 
tudománya. A témaválasztás, a: motívumok kombinálása és a megformálás 
készsége nélkül -nem lenne olyan sikeres mesemondó, mint amilyen ezeknek 
az adottságoknak a birtokában. 

A mesélő  mesél, a hallgatók hallgatják. Ez befolyásolja a témaválasztást, 
a kompozíciót, a személyek megformálását, az el őadás módját. 

A mesélő  ösztönös pszichológusként hangulatkeltéssel fog a mesemon-
dáshoz. A hallgatók figyelmének felkeltésére el őbb megmóndja, miről fog 
mesélni. Ezzél megnyugtatja a közönséget; figyelmüket, -  érdeklődésüket egy 
bizonyos meghatározott irányba tereli. Ha nem így járna el, jó id őbe kerülne; 
míg a hallgató teljesen öšszpontosítani tudna a mesére. Ezt Kóvács Juli néni 
egyszerű  szóval úgy • mondta, hogy kedvet csinál a meséhez a bevezetéssel. 

A bevezető  formula tipikus, karakterisztikus .mesei kezdés : „Ecc ő  vót, 
hun nem vót, élt — —»—; Hol vót, hol nem vót; vót a világon egy — — --; 
Vót valamikó egy — — —; Hát vót valamikó régesrégen egy — — —; 
Hát hun vót, hun nem vót, hetethét ország ellen vót, vót a világon egy — = - ; 
Eccő  vót,hol nem vót, hetethét országon túl, senkinek se fontos tunni, hogy hol, 
hát élt egy - —; Ecc ő  vót, még az Óperencijás tengeren es túl, még ahol 
a vakond túr, még azon es túl, vót ecc ő  — — —; Eccő  vót, hon nem vót, még 
az Óperencijás tengerön es túl, még ahol a világ végin a lábát` lelógatta, még 
azon es túl vót, eccör — — —; Ecc ő  vót, hun nem vót, még az Óperencijás 
tengerön is túl, ott, ahun a kurtafarkú malac túr — — — ; Hol vót hol nem 
vót, még az Óperencijás tengeren is túl vót, talán még az Üveghegyek mögött 
vót — — — ; stb. Vagy egyszer űen csak így kezdi : Élt egy —  

A mesekezdő  formula egy-két ügyes és lelkes mesemondónknál . külön 
történetté kerekedik, pl., Márton Erzsébetnél; „Hol vót, hol nem vót, hétethét 
országon túnant vót, az Ópernc ijás tengerön is túnan vőt, vót egy nagy pál- 
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mafa. Annak a pálrn,afának a tetejin vót egy nagy karó. Annak a karónak a te-
tejin vót egy ezerrétű  szoknya. Annak az ezerrétű  szoknyának az ezeregyedik 
zsebiben találtam eszt a kis mesét." A Várdaróci Jaka$ István így kezdi a 
mesemondást: „Vót eccő , hol nem vót, hetethét országon is túlnan v őt, vót 
eccer egy nagy fa. Annak a nagy fának vót 66 ága, azon a 66 ágon vót 66 par-
gétszoknya. Annák a 66 pargétszoknyának vót 66 zsebje. És abban a 66 zsebben 
vót 66 kis varjúfészök. Abban a 66 varjúfészögben vót 66 kis varjú. Aki nem 
hiszi el az én mesémet, az reggelre kaparja ki'mind a két szemét." Szabóné 
viszont így kezdi a mondanivalóját: „Hun vőt, hun nem vót, hetethét ország 
ellen vót az Óperencijás tengeren túnan vót, az Üveghegyeken innen vót, 
kidőt-bedőt kemencének egy csöpp ódala se vót, mégis öreganyám rétest, 
pogácsát sütött benne. Úgy láttam mind most, úgy ettünk bel őle, mind most. 
Ára gyütt egy szűzanyamesztelen cigángyerek, ecs csepp ingeleje se vót, mégis 
mind 'vitte benne., Hát vót a világon ..." Horvát Tyúkos Antal olykor egy 
csalimesével kezd .bevezetőként, és azután folytatja a mesét. 

Az ilyen és efféle, de a szegényebb, egyszer űbb bevezető  formula is elő-
készítés a koncentrációra, a hallgató figyelmének az aktivizálására. 

Csak ezután kezdődik valójában a mesemondás, mégpedig úgy, hogy a 
bonyodalom lépésről — lépésre fokozódik s ez tartja ébren a figyelmet., Hogy 
minél élénkebb legyen a mese és minél kevésbé fárasztó, a mesemondó nem 
írja le részletesen a természetet, a cselekmény környezetét, s a történést sem 
aprózza fel, a harcokat sem írja le részletesen, a h ős külsejének, életmódjának, 
hangulatának, természetének bemutatása is csak a lényeges vonásokra szorítko-
zik. A hőst főként a cselekvésével, tettével jellemzi. A mesehallgatás közben 
azután működik a hallgatók fantáziája. Képzeletük a hallottak, azaz a mese-
mondó által közölt legszükségesebb tudnivalók alapján kelti életre a h ősőket, 
jeleníti meg , a színhelyet s érteti meg a cselekményt. 

Az átmeneti formulák alkalmazásával köti össze az ügyes.mesél ő  az egyes 
epizódokat és motívumokat, esetleg kérdést tesz fel, vagy beszúr egy kisebb 
független részt a figyelem ébrentartására, hangulatkeltésre. 

Mesemondás közben, hogy minél nagyobb hitele legyen, állásfoglalását 
is közli a szuggesztív előadást szem el őtt tartó mesemondó, esetleg más, 
ismert mesélőre is . hivatkozik. 

Mikor a bonyodalom megszűnt, a hallgatók figyelme ellanyhul, az ér-
deklődés csökken. A mesemondó már elmondta, amit el kellett mondania, 
be kell tehát fejeznie a mesét. A fő  követelmény, hogy lehetőleg tréfás legyen 
a befejezés. Ezzel a hallgatót felmenti a további feszült figyelés alól. 

A mese befejezése mesél ők szerint változik. Győriinél például nincsenek 
befejező  formulák. Egyszerűen: Itt a vége. Hát eddig -  vót. Tegyétek tik is 
ugyanazt! Eddig vót, mese vót. Et a vége, fuss el vele. Itt a vége, kész. Eddig 
vót, mese vót, tovább nem vót. Még most is boldogan élnek, ha meg nem haltak. 
Még máig is élnek, ha meg nem haltak." 

Másoknál összetettebb a befejezés: „Itt a vége, tedd a jégre, majd elcsú-
szik valamere. Eddig vót a vége, tedd a jégre, majd écsuszik valamére. Eddig 
vót, mese vót, aki nem hiszi, járjon 'utána. Eddig vót, mese vót, velle-melle 
kedve vót. Eddig vót, keddig vót, Kelemönnek- kedve vót Szopja ki, aki 
hallgatta (Fülöp Ágnes). A tréfás Szabóné a befejezéskor sem tagadja meg 
magát. "Eddig vót; mese vót, Salamon bádogos seggen csúszott, a Jóskának 
egy ülepsavót húzott." 
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Á jugoszláviai magyar népmesék műfaji jellemz ői 

A mese nálunk sem él minden vidéken egyformán, nem mindenütt mű -
velik érdemlegesen. Az egyés mesék kvalitásai sem egyformák,: mert a mese 
nem spontán vagy mechanikusan keletkezik, nem elég hozzá a tradíció; mé-
lyebb szükséglet, jelentős társadalmi és lélektani szituáció is kell hozzá. 

Szlavónia ma már szegény mesében, mert a jó mesemondók meghaltak. 
A Muravidék sem b ővelkedik e prózaműfaj változataiban. . 

Meséink nem különleges mesék. Beletartoznak a nagy mesekincsbe, annak 
variánsai, igényes 'vagy kevésbé sikerült változatai. De még így is értékesek, 
mert egyes vándor motívumokat nagyszer űen konzerválták. Nem egy mesefa, 
nem egy helység termékei. 

A mi meséink is személytelének : „egy ember," „egy király"; helymegha-
tározás nincs, ismeretlen a ország; az id ő  sem konkretizált, a cselekmény 
„egyszer" történik. Nemzethez . tartozás, egy meghatározott államhoz köt ődés 
sincs, a szereplők az egyik országban születnek, egy másikban házasodnak s 
esetleg egy újabban halnak meg. E többféle meghatározatlanság ellenére a 
közvétlen környezet is hangot kap olykor. A király és gyermekei például 
úgy .  viselkednek, mint az egyszerű  emberek, s rájuk 'is vonatkozik .a katonai 
behívó ... Kovács Juli néni azonban konkrét személyhez, és helyhez is köti 
meséjét, amikor például a csiksomlyói hegyeken túl él ő  Baba Zilára hivatkozik. 

A mi meséink jó része is —' mint Vojislav Duri ć  mondja : „himnusz a 
fiatalság tetteir ől." (Vojislav Durić : Srpskohr-vatske bajke, Sarajevo 1957. 16. o.) 
S bennük is bensőséges a viszony az ember .és környezete között. Az . egész . 

természet részt vesz a meseh ős sorsának alakításában, segíti vagy akadályozza. 
Különösen az állatok. A legkisebb féregt ől, a hangyától a legnagyobbig. 
A fantasztikus lények : a kígyó, a sárkány, a boszorkány, a garabonciás stb. 
az  ember. ellensége, noha köztük is vannak olyanok,' amelyek csak a rossz 
embernek ártanak, a jókat viszont segítik, ha bajba jutnak. 

A mesékben . a valóságos és a' csodás összeolvad, miközben a csoda — 
természetes. Vannak csodálatos tulajdonsággal rendelkez ő  dolgok, melyek 
segítik a hőst a végső  cél elérésében: csodasíp; furulya, heged ű, élő  víz, 
terülj asztalkám,, csodatev ő , varázserej ű_ hajszál, pillanatok alatt felépülő  
csodaszép paloták, beszél ő  fa stb. 

A . hatalmas erejű  csodalény ereje valamilyen tárgyban is rejt őzhet, 
például kardban. Ha elveszik a tulajdonostól, megsz űnik az ,erő, esetleg a 
tulajdonos élete is. 

Átváltozás, metamorfózis is szerepel meséinkben : állattá, k ővé válás és 
visszaváltozás is előfordul. Ez lehet önkéntes, pl. boszorkány esetében, de 
gonosz varázsló is végezheti másokon, s ami a legérdekesebb, minden mélyebb 
emóció nélkül történik minden, • a tragédia szele nélkül, könnyedén, szinte 
természetesen. . 

A halott feltámasztása él ő  vízzel, csodafűvel, vagy a gonosz lélek leküz- 
dése, kiüldözése (pl. királylányból) természetes dolog meséink világában. 

Humánum is 'van meséinkben: a hős feláldozza magát és vagyonát, jót 
tesz ismeretlenekkel, nem vár érte jutalmat, 
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Mesemondóink szeretik a, bátorság, atesti., erő, kitartás,. bölcsesség, 
találékonyság, ügyesség,kiemelését, ugyanakkor szimpátiával kísérik a gyengét, 
az erőtlent, áz igazságtalanul üldözöttet, a legkisebbet, még a tolvajt is, ha 
talpraesetten fosztogatja •a gazdagokat. 

'Szegények, gazdagok, er ősek, gyengék állnak szemben egymássál a mi 
meséinkben is; élnek, harcolnak, de a túlvilági élet ígérete nélkül; még á 
földön kap jutalmat mindenki.: a szegény ember fia király lesz, a pásztorlány 
királyné. • 

. Általában gazdag jutalom_'jár a jótettért, kegyetlen büntetés -  a gonosz-
ságért. Megbocsátás nincs vagy..csak ritkán, egyedül a legfiatalabb testvér 
bocsátja meg az id ősebbek ellene elkövetett . gonoszságait. • 

A legendamesében Krisztus és tanítványai mint b űnös, esendő  emberek 
jelennek meg, métafizikai tulajdonságaiktól megfosztva. Mint egyszer ű  
utasok, vándorok járják. a •világot, mindig igazságosak, 1  segítik a szegényt. 
Emberi tulajdonságokkal vannak felruházva,. emberi mérték szerint harag-
szanak, örülnek, néha ravaszkodnak is, a csalástól sem riadnak vissza, ha a. 
szükség .úgy kívánja. . 

A mesékben a személyes élmények is. helyt kapnak, ezzel lesz életesebb, • 
hitelesebb' .a történet, de hiányzanak az intim családi • történések, • a szerelmi 
élet'.megnyilvánulásai. • 

Egyik-másik mesénkben már visszatükröz ődik az, újabb idők egy-egy 
jelensége: a. sárkányokat sžöv őgépen szövik, a királyfi fiákeren viszi haza 
Piroskát, .a vasúti Szerencsét enségben Világszép János segít, gombnyomásra 
szétválik a fal, a telefon természetes hírközl ő  eszköz, stb. • 

. 	Mivel a meséknek nincs állandó formájuk, egyéni betoldások is. stiere-- 
pelnek bennük és több mesében is szerepl ő  motívumok kerülnek össze egy-. 
egy változatban (Takács Férenc; A vénusz .  madár). Néha a mesemotívumok 
ö.szekapcsolása nem szerencsés, a köt ődés nem -logikuš, egyik-másik motívum 
„kilóg" a meséből. Viszont élvezet hallgatni. az  ügyesen összeszerkesztett ;  
logikusan,, zökkenőmentesen_ folyó változatokat. 

• (1971.) 
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1'roverbiumok 

TÁRSADALMI ELLENTÉTEK A KÖZMONDÁSOKBAN, . 
SZÓLÁSOKBAN 

A közmondások, szólások olyan sajátságos nyelvi jelek, melyek több tu-
dományág számára is lehetővé teszik a vizsgálódást, illetve a vizsgálati anyag-
ban való felhasználást. A kimondottan lingvisztikai vizsgálatok mellett, ami-
kor is a nyelvi megszervez ődést, a nyelvi jelrendszer tagjainak felhasználási 
módját, a funkcionálást, a nyelvi és társadalmi szituációkhoz való kötöttséget 
veszik bonckés alá, a szólások és közmondások a néprajznak, közelebbr ől 
a népköltészet-tannak is b őséges vizsgálódási lehetőséget biztosítanak. A 
közmondások és szólások ugyanis a használók évezredes tapasztalatait fog-
lalják szavakba —röviden, találóan és szemléletesen. így örökl ődnek nemze-
dékről nemzedékre, természetesen mennyiségben és min őségben is változva, 
mert ez a nyelvi kifejez ő  eszköz sem megkövült, ez sem változhatatlan: részt 
vesz az emberi nyelv természetes mozgásában. A közmondás és szólás nemcsak 
nyelvi megformálásában alakul hozzá a kor nyelvi normájához, használati 
szabályaihoz, ízléséhez, hanem kifejezi, megfogalmazza a használók életének 
társadalmi, gazdasági, művelődési, tudati változásait is. Igaz, nemi mindig 
rögtön, henem bizonyos fáziseltolódással, egy-egy lépésnyi lemaradással. 

Arról sem .szabad azonban elfeledkeznünk, hogy eme nyelvi jelek kon-
zerválják is a régebbi társadalmi, gazdasági, m űvelődési viszonyokra utaló 
nézeteket, ítéleteket. O. Nagy Gábor is azon a véleményen volt, hogy a köz-
rnondások nem követik híven a társadalmi, változásokat, inkább a konzervatív 
vagy már elavult szemlélet hordozói. Viszont azt is elmondhatjuk, hogy nap-
jainkban a korszellemnek és az anyagi alapnak megfelel ően vagy „moderni-
zálják" a régieket, vagy, amint az várható is, újak keletkeznek. Ebb ől az 'kö-
vetkezik, hogy egymás méllett élnek a régiek és az újak. Mivel a közmondás — 
és szóláskincsben ilyen rétegez ődés figyelhető  meg, figyelembe kell venni ezt 
a kormeghatározó történeti értéküket is. 

E nyelvi és folklór epikai jelenségek tartalmi oldalát nézve, rögtön meg 
kell állapítanunk, hogy a közmondáskincsben, különösen az erkölcsi szabályokat 
illetően, sokszor az egymással legellentétesebb felfogásokat is megtaláljuk. En-
nek az ellentmondásosságnak az okait részint a történeti és társadalmi 
körülményekben kell keresnünk, de nem hagyható figyelmen kívül a keletkezés 
helye, ideje valamint a társadalomban élő  egyedek belső  ellentmondásai sem. 

A néprajz mindig figyelemmel kísérte a közmondás— és szóláskincset, Mert 
az ember viszonyulását bontotta ki bel őle a társadalomhoz, más embertársak- 
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hoz, á közösséghez, a társadalmi rendhez, az erkölcsi normákhoz, az élet _  

számtalan megnyilvánulásához, a sokféle tevékenységhez.  

A többnyire erkölcsi illetve osztály --= és politikai ítéletek, tanácsok,  

megállapítások felbecsülhetetlen információkat tartalmaznak az ember gazda-
sági és társadalmi helyzetér ől, mindennapi '  életéről, anyagi és termelési  
viszonyairól, munkájáról, művelődési körülményeiről, a családtagok és  
az egyes generációk egymás közötti viszonyáról, a barátság, a világ, az élet  

felfogásáról, az érdeklődési körről, az emberi magatartás kérdéseir ől. Egy-
szóval, az élet sokarcúságáról, az embernek benne elfoglalt helyér ől, az  
interperszonális relációkról. Ugyanakkor az ember érzelmeir ől 'is kapunk  
információkat, olykor nem is személytelen megfogalmazásban, hanem igen  

sok emocionális töltéssel telítve.  
~A néprajz a nyelvi-formai elemeken túl többek között ezt a ,tematikus  

sokféleséget, ezt á valósághoz alkalmazkodást, a már let űnt világ tükrözését  
a mögöttes tartalmat és a közösségi hagyományra épülést, a szóbeliséghez  
való kötöttséget figyelembe véve jutott el ahhoz az állásponthoz, hogy a  
közmondások és szólások az epika körébe tartozó folklór m űfajok egyike.  
„Minden proverbium mögött -- írja Voigt Vilmos — egy hajdani esemény  
áll, amelynek elmondásával egy olyan kerek történet bontakozik ki, amelynek  
van hőse, és az e h őssel történő  cselekményb ől adódó tanulság az, ami a  
proverbiumot megfogalmaztatja. Az eredeti történet, az eredeti szerepl ő  
mivolta később gyakran elhomályosul vagy teljesen el is felejtődik, csak  
a tanulság — a proverbium — marad meg, és az érvényességi kör, amelyen  
belül alkalmazható." . (Magyar folklór, Bp. 1979. 286. old.)  

Hogy valóban . megtörtént helyi esemény a magja a. proverbiumnak,  
bizonyítják legújabb gyűjtésünk adatai is. Az új proverbiumok esetében  
még fel lehet jegyezni az eredetül-szolgáló történetet, anekdotát is.  

Az adatszolgáltatók illetve a folyamátos el őadásban, beszélgetésben újabb  
közmondásokat, szólásokat alkalmazók még élénken emlékeznek a proverbi-
um,ot kiváltó történetre, eseményre, egy konkrét, teljes , névvel megjelölt,  
helyi illetőségű  személyhez kötve az eseményt, anekdotát. Ha másutt él ő  

.személyről és történetről, eseményről van szó, akkor a helymegjelölést sem  
hanyagolják el. Tehát az újabb proverbium háttere még nem halványodott  
el, nem veszett ki a közösségi tudatból. Még élvezik, élvezettel, huncutan  
mosolyogva adják élő, a szemük sarkából figyelve a hatást, a vissza čsatolást.  
Ezek a proverbium,ok még nem megkopott formában, háttér nélkül élnek  
egy-egy közösségben.  

De nemcsak a néprajz foglalkozik ezzel a két, nyelvi és folklór epikai-
jelenséggél; az egyes interdiszciplináris kutatásokban is felhasználják a pro-
verbiumokat, másfajta vizsgálati anyagban is szerepelnek vizsgálati eszközként.  
Többek között a személyiségvizsgálatban, a pedagógiai pszichológiában is.  
Az ilyenfajta vizsgálatokkal azonban  jelen pillanatban nem szándékozunk  
foglalkozni, csupán .  a közmondásokban és szólásokban lappangó vagy nyíltan  
hangot kapó társadalmi ellentétekre összpontosítunk.  

E szűkebb témánkkal kapcsolatban írja O. Nagy Gábor: „... a szólás .. .  
magán hordozza mind a dolgozó, mind az elnyomó osztályok ellentétes  
szemléletének jegyeit Magyar szólások és közmondások, Gondolat,  
1966. (Szerverkényi Ágnes viszont . így viszi tovább a gondolatot : „... a  
proverbiumban_ az egyéni tapasztalás nyer általánosítást, de csak akkor,  
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ha a közösség véleményét tolmácsolja a szellemes egyén." (A proverbiumok 
logikai-szemantikai összehasonlító vizsgálatához, Népi Kultúra — Népi 

- társadalom, II-III. 1969): Mások szerint a proverbium,ok olyan, az ősöktől 
megfogalmazott élettapasztálatokról, ideológiai álláspontról informálnak, 
melynek igaz voltát, érvényességét, helyénvalóságát az id ő  is igazolta. Erdélyi 
János szavait idézve „a hosszú tapasztalás által meger ősödött, meghitelesített 
igazságok nem vesznek"ki egykönnyen, méltók arra, hogy. az ,utódok is tudo-
mást szerezzenek róluk." 

A Magyar fölklór, szerint (i. m. 32.) „egész népköltészetünk ... Fel-
tűnően élesen fogalmaz a társadalmi ellentétek kérdésében, következetesen 
úr ellenes ..:" / - 

. „Úr és paraszt gyanakvó haraggal állnak szemben egymással" --- találjuk 
a. Magyarország története 1626-1790. (Tankönyvkiadó, • 1962.) egyik pasz-
szusában is.  

Régi ellentét az, még -a kés ő  feudalizniu:sból veszi eredetét, majd ' tovább 
mélyült a feudalizmus bomlása., .a t őkés fejlődés megindulása, a parasztság 
differenciálódása idején. A közmondások is tanúskodnak róla. 

A történetírók szerint a paraszti gazdálkodás nem fejl ődhetett a feu-
'dalizmusban, a feudális úr,- a birtokos osztály gátolta fejl ődését kizsákmányoló 
politikájával. A földesúr ugyanis már nem elégedett meg a feudális járadékok-
kal. 'Minden . áron fokozni akarta jövedelmét, hogy fedezhesse  a fény űzés, 
a földvásárlás, a török elleni védekezés miatt megnövekedett kiadásait. Hogy 
célját elérje, a jobbágyokat túlságosan igénybe vette, vámokat szedett, meg-
határozatlan napig tartó - robotot vezetett be, az igás robot mellett gyalog 
robotra is kényszerítette jobbágyát, a bírsá g, a dézsma, a • beszolgáltatás, a 
termésben .  visszafizetett, rossz napokban felvett .kölcsön, a fahordás, erd ő-
irtás, a földesúri bíráskodás, botolás, mind a jobbágy testi és anyagi erejének 
megfogyatkozását idézte el ő : „A parasztság viszonylag jelent ős tömegeinek 
elszegényedése vólt 'jellemző  erre a • korra . 	A jobbágyok kényszerítve 
zsellérekké váltak a földesúr ugyanis er ővel elvette földjüket 	. Az e1= 
szegényedés nemcsak a zsellérré válásban tükröz ődött, hanem az . »örökös 
jobbágyságban« is.`` (Magyarország . története). Közben az- egyház is a paraszt 
leszerelésére törekedett, ilyeneket hírdetve: „Add meg az istennek, anti 
istené, a császárnak, ami • a császáré!" - 

A • szökés és a felkelés volt a parasztság fegyvere. Mindenük hátrahagyá-
sával menekültek, szöktek meg, ha másként nem lehetett védekezni a földes-
urak kegyetlen bánásmódja ellen. Hátán háza, kebelén kenyere — mondja 
a közmondás. A szökött jobbágyok közül sokan_a végvárakbán való katonás-
kodásban • láttak kiutat reménytelen helyzetükb ől. -A 'zendülőket, a paraszti 
felkeléseket leverték,' a résztvev őket felkoncolták. A XVII. és XVIII. század-
ban a paraszti családi szövetkezetek, a zadrugák jelentettek még egyfajta 
menekülési lehetőséget a'fokozódó kizsákmányolás ellen. A .családi szövet-
kelietekben 25-30 személy is élt, de csak a ház után adóztak, mert ők egy 
házban; egy kenyéren éltek. A XVIII. században á terhek 'ugyanis még 
inkább megnövekedtek. A katona-eltartás kötelezettsége, a porció, az ingyenes 
közmunka, • az er őszakos katonafogás, verbuválás,, a folytonosan növeked ő  
pénzbeli teher, füstpénz a földesúrnak, az , egyháznak dézsma, párbér, hoz- 
zájáruláš a templom, az iskola, a tanító fenttartásához, a papi föld m űvelése, 
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a terményjáradék, a kilence đ, a tized, a - konyhai ajándék a földesúrnak 
a forspont adás, a végrehajtás, a deres, a kaloda, a börtön mind-mind a 
jobbágyság és a földesúrak közti ellentétet növelte. Ha már nem bírta 'a 
terheket a jobbágy, csapot, papot otthagyott. Az eredmény á sok koldus, 
csavargó, tolvaj, rabló. A szegényebb lakosság segíti őket, mert sorstársakat 
lát bennük. 
' 	A tőkés fejlődés megindulása magával hozta a parasztság differenciálódá- 
sát: A vagyonfelhalmozódás eredménye a nagygazda, a zsíros paraszt meg-
jelenése, s ež a réteg is szaporítja a kizsákmányolókat. A töredéktelkes job-
bágyok, a házas zsellérek részesként kénytelenek nyáron aratni a földesúrnál, 
a nagygazdánál, a házatlan zsellérek napszámosokká válnak, -bérrnunkásokká. 

. A legkiszolgáltátottabbák a szolgák, a cselédek, ezeknek semmiféle termel ő-
eszközük sincs. A bérmunkát végz őknek, ha 'nem akarnak dolgozni, botolás,. 
elfogatás, katonáskodásra kényszerítés a bére. A többinek a terhe is szinte -
kibírhatatlan, ugrásszer űen megnövekedett a robotteher, hisz . a földesúr 
piacra akar termelni. A földrablás, a jobbágy megakadályozása, hogy a piacon 

.értékesítse felesleges terményét, 'állatát, valamint a jobbágyörökösödés meg- 
akadályozása egyaránt a földesúr eszköze lett a jobbágy kizsákmányolására. 
A jobbágylányok testi kiszolgáltatottsága is ok az élkeseredésre. A betyárok, 
a szegénylegények megpróbálnak igazságot szolgáltatni, de a nemeši vármegye 
zsandárjaival üldözi őket, akasztófa vár rájuk. A koldusok, a csavargók száma 
is tovább növekszik. Az ellentét egyre mélyebb. A nagy kiterjedés ű  mocsarak, 
a sokszor kiöntő  folyók, az áradások dögvészt eredményeznek. A babonaság, 
a ráolvasás, ólomöntés, fejelfúvás stb: az egyetlen „gyógyszer" a 
természetes gyógyítások, fűben-fában levő  orvosságok felhasználása. mel-
lett. Ember, állat gyógykezelése ez. Hullik is az ember és az állat . egyaránt. 
Az alultápláltság, a sok ' megterhelés nem marad büntetlen. A túlrobotolás 
embert, állatot leront testileg. A lakás viszonyok, az öltözködés is nagyon 
sok kívánnivalót hagy maga után. „A szegény legtöbbször konyhából, szobá-

s bál,, esetleg istállóból álló kunyhójában még az 1820 és 1840 közötti id őben 
sem akadt egyéb a maga, készítette ládaszer ű  ágynál, a festetlen támlájú 
padnál, a szökrönynél, ennél a durván ácš9lt ládánál, amelyben a kevéske 
ruhafélét és az egyéb apró holmit tartották. Megannyi darabja a paraszt 
faragó készségének. Edénye változatlanul a közönséges cserépedény: a 
parasztfazekas munkája. Fa ev őkanállá 1 evett fatányérból. A szegény ember 
asszonyostul, gyermekestül továbbra is vászonruhában járt. Télen lég-
,feljebb két gatyát húzott fel, ritkábban b őrnadrágot. Posztóujjas helyett 
szűrdólmányt vagy ködmönt. -- Ételei is kezdetlegesebb ételfélékb ől, főleg 
savanyú levesekb ől, kásákból ]  lepényekb ől, répa és káposztafélékb ől, főtt 
tésztákból, ritkábban paprikás húsfélékb ől álltak. „(Magyarország története 
1790--1849. 160. 1.). A XIX. század parasztmozgalmai . sem hoztak sok 
változást. A „nagy szaladás", a polgári 'forradalom. eltörölte ugyan a job-
bágyságot, (sokan meg iš gazdagodtak a XIX.. század második felében, de 
a nagy tömegek továbbra is szegények maradtak. A kapitalista fejl ődés meg-
téremtétte• ugyan a munkásosztályt; de a szegény paraszt a földosztás el-
maradása miatt anyagilag nem került kedvez őbb helyzetbe. Majd csak a 
szocializmus változtat a helyzeten. 

Ez a dióhéjba szorított történelmi 'áttekintés talán némileg segít majd 
megértenünk a 'közmondásokban, sz őlásokban jelentkező  úr -- szegény 
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ember viszonyt, az urak, a gazdagok viszonyulását a szegény emberhez, a 
parasztok lebecsülését, megvetését. Ide a szegény ember sem maradt adós, 
ő  is . hangot adott véleményének, megformálta szólásba, közmondásba az 
urak iránt érzett me vetését, ugyanakkor a maga nyomorúságát is. 

Lássuk ezek után magukat a proverbiumokat! 
A paraszt lebecsülése jelentkezik a kővetkező  szólásokban és közmondások- 

ban: 

Huncut a paraszt, mihelyt egy araszt. -- Baranya 
Huncut a paraszt, ha csak egy áraszt. — Kórógy 
Vén rókát, vén verebet, vén parasztót nehéz megcsalni. — Baranya 
Parasztnak, ebnek- ajtó előtt a helye. — Baranya 
Aba nem pos7.tó, paraszt nerr, úr. — Topolya 
Nem illik bocskorra a sarkantyú. — Topolya 
Isten őrízzen házas szolgától, jármos bivalytól, út melletti . földtől. 	Kishegyes 
Hegyes szarvú ökörnek letörik á szarvát. — Moravica 
Úgy kell húznod az igát, ahogy a gazdag paran čsolja. 	Kishegyes 
Lusta lónak korbács az abrakja. -- Kishegyes 

A szegénység viszonyulása az urakhoz : 

Nem jó az urakkal egy tálból cseresznyézni. — Bácska, Bánát, Baranya 
Nem jó az urakkal egy tálból cseresznyézni, meglövöldöz a magjával. 

Muravidék 
Gazdag ha bolond is, okosnak tartják. — Pacsér 
Fejétő l bűzlik a hal. — Topolya + , 

Nincs olyan gazdag, ki másra ne szoruljon. — Baranya 
Nincs az a sók, ami el ne fogyna. — Topolya 
Éhes balha jobban csíp. — Kórógy 
Szegény fog madarat, de gazdag eszi meg. - Haraszti 
Farkasbót bárány sose lesz. — Kórógy 
Több szegényt látni jót, mint gazdagot. — Szentlászió ,  
Halomra nem kell földet hordani. —Moravica 
A gazdagnak is kett ő  az orrlika, mint a szegénynek. 	Verbász 
Eszi Fa cselédet, mint fene a malacot, csak nem a farkáról kezdi. — Kishegyes 

Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. — Becse 
Sólyom madárnak nem lesz galamb fia. — Orom 
Botból nem lesz borotva. — Orom 
A gyümölcs nem esik messze a fájától. — Becse 
Hamis kereset ritkán száll harmad ízre. "- Becse 
Úgy forog a kerék; ha kenik. — Becse 
A szegény emberb ő l lett gazda a legnagyobb sintér, 

• 
Amit ád az úr, nincs köszönet benne, .egyik kezével 

Aki gazdagnak kell, szegényen fekhetik: — Csúza 
Varjúnak varjú a fia. 	Vörösxnart . 

mert az elevenen is 
nyúz. — Kishegyes 

adja,  a másikkal nyúl 
érte. — Feketics 
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A kutya is oda szarik, ahol nagyobb rakás van. =– Feketics 
A gazdagság jó` szolgáló, de rossz uralkodó. — Csúza 
Nitics olyan nagy úr, aki meg nem szorul. — Baranya 
Gazdag könnyen lel barátot. — Csúza 
A: gazdagnak az egere iš kövérebb. — Csúza 
Gazdagnak sok a kísér ője. — Baranya 
Szegény ember marhája hízlalja az urat. 	Baranya 
Ha a paraszt nem szarik, az úr nem eszik. - Kanizsa 
Gazdag ember gyermeke ritkán sír igazán apja halálán. 	Feketics 
Úrnak, kutyának, lónak ne higgy. — Feketics 
Az urak vesznek össze és a jobbágyok haját tépik. — Kót 
Ki nagy úrral perel, könnyen tarisznyát lel. — Topoíyá 
Sétálnak, mint az urakban az ördög. — Verbász 
Rosszabb az adószedőnél. 	Szentlászló 

A robotmunkáról, a munka ideje alatti ellátásról szól néhány közmondás, 
szólás: 

Lusta lónak korbács az abrakj 
Nem hajt a török. 
Úgy' kell húznod az igát, ahogy a gazda parancsolja. 

_
— Csúza 

Nem kap zabálni, aki nem akar kapálni. Kórógy 

A szökött jobbágy keservei csendülnek ki a következ őkbő l: 

Hátán háza, kebelén kenyere. — Bácska, Bánát, Baranya 
Keserű  a más kenyere. — Bácska 
Napnál ebédelt, holdnál vacsorált. — Kishegyes 
Kiválcsa a nyúlpasszust. = Kishegyes 
Felhúzta a nyúlcipőt. — Zenta 

A törvény nem sok védelmet nyújt a szegénynek: 

A törvény olyan háló, mely a gyenge szúnyogot ; megfogja, a darázs".meg 
keresztültöri magát rajta. — Verbász 
Régi szokás, törvénnyé válik: —Bácska 
Ami szokás, illendő  is. — Kúla 
Meghalt Mátyás király, oda az igazság., — Bácska, Bánát, Baranya, 

Muravidék, Szlavónia 
Akié a tehén, azé a"borjú is. 

A szegénység erkölcsi magatartását, véleményét mutatják a következ ő  
szólások és közmondások:  

Legtovább az igazsággal érhetsz. - Temerin 
Ebül jött szerzemény kutyául megy el. — Temerin 

-Amilyen a munka, olyan a jutalom. — Temerin 
Dinek egyszer megégette száját .a kása, az aludttejet is megfujja. -- Csúza 
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Egy rothadt alma százat is elront. — Kispiac 
Minden botnak két vége van. — Temerin 
Rövid dinom-dánom, hosszú szánom-bánom. -- Kispiac. 
Szólj igazat, betörik a fejed. -' Zrenyanin 
Előbb rágd 'meg, aztán köpd ki a szót. Pacsér 
Beszélni ezüst, hallgatni arany. ---' Bácska, Bánát, Baranya 
Ne menj fejjel a falnak, mert betörik! —.Becse 
Ne szólj szám, nem fáj fejem! 	Becse 
Harag rossz tanácsadó. -- Becse 
Minden nyavalyának legjobb orvossága atűrömclaj. Kula 
Nem jó a rúd elé szaladni, mert elüt a kocsi. — Kishegyes' 
Leforrázott eb az es őtől is fél. 	Becse 
Bízik benne, mint Kossuth Görgeiben. — Baranya 
Aki nem szánt, gazt arat. — Baranya 
Aki nem vet, nem is arat. -- Baranya 
Nincs. aratás munka nélkül. — Baranya 
Ha paraszt nem volna, kenyerünk se volna. — Baranya 
A jó munkás mindig talál magának dolgot. — Baranya, Bácska, Bánát 
Az jár jól,, aki a termését b őrben adja el. — Baranya' 
Ha nincs pap, jó lesz a ministráns is. --- Baranya 
Kinék pap a bátyja, isten a barátja. — Baranya  
Adós fizess, beteg nyögj! —Baranya,  
Rosszabb már nem jöhet. — Baranya  

Nehéz két úrnak szolgálni. — Bácska 
Az a mienk, amit megeszünk. — Báranya, Bácska, Bánát  

Add meg a császárnak, arai a császáré, istennek, ami az istené. - `Ženta  

A szegény ember sorsát csak a szegény érti meg. — Kishegyes  

A szegény ember sorsát csak azé érti meg, akinek ugyanaz a tüsök szúrja a  

lábát. — Kishegyes  
A gazdag hízik, a szegény bízik. — Becse 	 ~ 

Gazdag pénzzel, ,  szegény ésszel él. — Becse  

Nincs gyümölcsöz őbb a szegény tenyerénél. — Csúza  
Könnyebb a szegényt kicsúfölni, mint felruházni. 	Csúza  
Fűzfa hegedűhöz nád vonó illik. — Baranya  
A szegény embernek egyetlen kincse a becsülete. — Baranya  

Szegény erribér csikója meg a gazdaember lánya a hámot hamar elkapta.  

--- Temerin  
Mindig azt a lovat verik, am,elik húz. -- Temerin  

A szegény ember nem nagy úr. — Baranya  
Szegény ember szándékát boldog isten bírja. — Baranya  

Nyűgbe vetett ló nem messze nyargal: — Csúza  
Asszony gazda, gyerek szolga nem sokat ér. - Baranya ,  
Áldott a sok kéz, átkozott a sok száj. — Baranya  
Amint az apák fujják,, a fiak úgy 'táncolnak. — Kórógy  

Ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el. — Kórógy  

Pénz beszél, a kutya ugat. -- Bácska, Baranya, Muravidék  

Aki bírja, marja: — Bácska, Bánát, Baranya  
Egy hamisan jött pénz száz igazat elhajt. — Temerin  

Ebül jött szerzemény kutyául megy el. — Temerin.  
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A  szegénység, a vagyontalanság, a kiszolgáltatottság is hangot kapott . 

a közmondásokban; szólásokban: 

Nagy akadály a szegénység. — Baranya 
Szegényt az ág is húzza. — Bácska , Bánát, Baranya, Muravidék, Szlavónia 
Nincs nagyobb baj a nincstelenségnél. — Baranya 
Körmetlen macska nehezen mászik fel a fára: — Baranya, Bácska, Bánát 
Sok bűn oka a szegénység. Temerin 
Olyan szegény, mint szalma között a tetű .' Kishegyes. 
Szegény, mint a templom egere, melynek kivarasodott a talpa a sok haszonta-
lan szaladgálásban.. =- Kishegyes 
Szegény embernek szegény a szerencséje. --- Becse 
Szegény ember úgy gondol a maga kevesére, mint a gazdag ember a maga 
sokjára. — Becse 
Szegény ember hamar megolvashatja a malacait. -- Baranya 
Holmiját a szegény könnyen szárcbaveszi. - Baranya 
Szegénynek oly kár egy pénz, mint gazdagnak száz forint. — Baranya 
Ha a szegény ember ,csirkét eszik, vagy a csirke vagy az ember beteg. — 

Baranya, Bácska, Bánát, Muravidék, Szlavónia, Szerércség 
A gazdag akkor eszik, amikor akar, á szegény, amikor van. — Becse 
Szegénynek még a csuprából is kifut. — Baranya . 
Olyan éles, mint a szegény ember baltája. — Baranya 

• Szegény ember .vízzel főz. — Baranya 
Szegény kevélyt az ördög is neveti. — Becse 

Ha a szegény ember már nem :bírja a terhet, kifosztották mindenéb ől, 
koldusbotra jut, esetleg beáll betyárnak. A kiszolgált öreg hadfiak is életük 
alkonyán koldustarisznyát akaszthatnak a nyakukba s járhatják a vidéket 
alamizsnáért. Elnyújtott énekükkel hívják fel magukra a figyelmet. A betyárok 
között is több a szegénylegények legaljának számító kapcabetyár, aki még 
a tyúktolvajnál is silányabb embernek számít. A betyárok legtöbbször az 
akasztófán fejezik: be az életüket. A fentiekkel kapcsolatosak a következ ő  
proverbiumok : 
Fiatal katonából válik a vén koldus. — Baranya 
Nincs savanyább kenyér az alamizsna kenyérnél. — Baranya 
Pislog, mint vak koldus a toronyórára. --- Kishegyes 
SzégyönösTkódésnak üressen marad a tarisznyája..— Kórógy 
Még a tyúktolvaj is bécsületesebb, mint a kapcabetyár. 	Verbász 
Káromkodik;  mint a futóbetyár. 
Akasztófa cimere. — Kórógy 
Szél verje össze :  a bokádat. — Baranya  

Vidékeinken a török világnak 'is "vannak nyomai a proverbiumokban. 
A török világ sok baja, szenvedése kapott megfogalmazást 'az alábbi néhány 
közmondásban, szólásban: 

Török patkó, magyar járom, ez uralkodik ezen a tájon. — Hetény 
Rossz szomszédság, török átok. — Hetény. - 
Vitte nagy boldogan, mind Kinizsi a törököket. —'Hetény 
Hátra van még a fekete leves. — Becse 
Úgy él, mint egy pasa. 
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A fenti szólások és közmondásak csak szerény hányadát alkotják vonat-
kozó témájú proverbiumkincsünknek, ám talán ezek is némi képet adnak 
az úr — szegény ember viszonyáról a jugoszláviai magyarok folklórjában. 

A kilenc fogalomkörbr csoportosított fenti anyagot elemz ő  szándékkal 
tovább is lehetne bontani. Többek között pl. hírt kapunk ezekb ő l a közmon-
dásokból, szólásokból a robotmunkáról (Úgy kell húznod az igát, ahogy a 
gazda parancsolja.) A jobbágynak a robothoz való -viszonyulását mutatja a 
következő  : Nem hajt a török. A jobbágy ugyanis azt nézte, minél kevesebb 
erőbevetéssel végezze a szükségmunkát, a rákényszerített kötelességet, hogy 
még utána a saját kis földjének művelésére is legyen ereje. 

Mondtuk, az adózás el ől való menekülés egyik módja volt a nagycsalád, 
a családi zadruga. A nagycsaládi szervezetre utalnak a következ ők: Asszony 
gazda, gyerek szolga nem sokat ér. Amint az apák fujják, a fiak úgy táncolnak. 
Áldott a sok kéz, átkozott a sok száj. — Ritkaságnak számított az asszony 
gazda a nagycsaládi szervezetben, csak az igazán ügye, talpraesett, jó szervez ő , 
gazdálkodáshoz ért ő  asszonyok állhatták 'meg- a helyüket. Ami pedig a fiak 
helyzetét illeti, tudjuk pl. Szlavóniából, hogy a feln őtt fiak is alárendelt 
helyzetben dolgoztak; • az apa,. a gazda, a nagycsalád' feje kikérte ugyan a 
férfi tagok véleményét, de maga döntött, maga szabta . meg kinek-kinek a 
a napi feladatát, apelláta nem igen lehetett az ő  akarata, rendelete ellen.' 
A sok kéz valóban áldásosnak bizonyult a nagycsaládi gazdálkodásban, hisz 
még a legminimálisabb gépesítésr ől sem lehetett szó, szükség volt minden 
munkáskézre, még a.gyerekekére is, nem, is szívesen adták ki a családból 
a férfi gyereket. Ha pedig netalán az özvegyen maradt anya más családba 
szándékozott férjhez menni, illetve nem akart maradni többé a régi család-
ban akár özvegyen vagy más nőtlen, megözvegyült férfi családtag feleségeként, 
akkor minden erővel, még a falusi hivatalos szervek közbenjárását iš igénybe 
véve azon voltak, hogy visszatartsák a távozni akarót. 

A jogi gyakorlatról is megtudunk egyet-mást a közmondásainkból. 
Szinte a római jog szólal meg paraszti megfogalmazásban a következ őkben : 
Akié a tehén, azé a borjú is. Régi szokás törvénnyé válik. . 

Mivel a rokoni kapcsolatok sok kívánni valót hagytak maguk után, különö-
sen a népes, néha 25-30 tagot is számláló, több generációt egybefogó nagy-
családban, ez is megfogalmazást nyert. A férfiak között ritkábban fordult 
elő  civakodás, veszekedés, annál többször esett meg a család n ő  tagjai között. 
Legélesebb lehetett a gazdaasszony és a fiatal, alig tapasztalt ményecskék 
között, nem mintha a menyecskék nem irigykedtek volna egymásra anyósuk 
titkos segítsége, kedvezése miatt. Az anyós azonban nem akarván elriasztani 
a családba nemrég bekerült fiatalt, nem közvetlenül neki mondta meg észrevé- 
teleit, hanem: Lányomnak mondom, menyem is értsen bel ő le. 

A gazda, a család anyagi haszna csak a tisztességes munkától, a becsületes 
földműveléstől várható: Aki nem szánt, gazt -arat. Aki nem vet, nem is arat. 
Nincs aratás munka nélkül. A jó munkás mindig talál magának dolgot. 
Gazda szeme hízlklja a jószágot. Az jár jól, aki a termését b őrben adja el. 

A kapitalizálódás a kisparaszti termelésben is érezteti hatását, áz észjárás 
is igazodik hozzá: Gazdag pézzel, szegény ésszel. Pénz beszél, kutya ugat. 
Aki bírja, marja: Aki gazdagnak kél, szegényen fekhetik. Nincs olyan nagy 
úr, aki meg nem szorul. A szegény ember is kiléphet nyomorúságából, ha 
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m,egfelőlen termel, gazdálkodik, piacozik, de isten mentsen — mondják —  
a szegényből lett gazdától: A szegény emberb ől' lett gazda a legnagyobb 
sintér, mert az elevenen is nyúz: 

Az adminisztráció is sok hibával terhes. A község, a nlegye is a földesúr 
mellett foglal állást a szegény émbér ellen a vitás ügyekben, de csalafintaság-
gal, kis ügyeskedéssel, egy kis._ „kenéssel" a szegény is maga felé fordíthatja 
a felettesek jóindulatát. Egy kis protekció, kapcsolat sem megvetend ő  a 
peres ügyek intézésében: Kinek pap a bátyja, isten a barátja. Ugy forog 
a kerék, ha kenik. — Egyébként a szegény számára nincs igazság; a törvény 
is az urak érdekeit szolgálja: Meghalt Mátyás király, oda az igazság. A törvény 
előtti egyenlőség csak a mesékben él: A törvény olyán háló, mely a gyenge 
'szúnyogot megfogja, a darázs meg keresztül töri magát rajta. Ha új tisztség-
viselő  kerül be az ádminisztrációs gépezetbe, az csak azt nézi, hogyan szedhetné 
meg magát minél hámarabb, hogyan, .mi módon gyarapítsa vagyonát. Ezt 
a szándékot, törekvést nagyon szellemesen fogalmazták meg : Éhes balha 
jobban csíp. 

A paraszti, jobbágy réteg sokat várt a 48-as forradalomtól. „Kossuth 
apánk" szinte szentként jelenik meg a népi hagyományban, Görgeyt pedig 
árulónak minősítik, hisz letette a fegyvert. Valójában Kossuth megbízótt 
Görgeyben, mikor felkérte a hadügyminiszteri tárca elvállalására. Görgey 
azonban nem felelt meg az elválásnak. Mint ismeretes, . a temesvári végzetes 
vereség után Görgey felszólította Kossuthot, mondjon le, ruházza rá a 
főhatalmat, hogy tárgyalhasson a cári sereg f őparancsnokságával. Kossuth 
meg is tette, mert azt remélte, Görgey nem teszi le a fegyvert feltétel nélkül, 
viszont ő  kész volt a feltétel nélküli kapitulációra, csak azt kérte, hogy az 
orosz csatok el őtt kerüljön e tényre sor. Ezzel „Kossuth apánk" bizalmával 
visszaélt. A nép ezt sem hagyta szó nélkül. A következ ő  közmondás, szólás 
őrízte meg az utókornak eme sokat. emlegetett szomorú tényt: Bizik benne, 
mint Kossuth 'Görgeyben. A baranyai magyarok, ha azt akarják kifejezni, . 
hogy valaki nagyon bízott valakiben és csalódnia kellett benne, még napjaink-
ban is ezzel a szólással élnek. 

Összegezésképpen O. Nagy Gábor és Voigt Vilmos nézetére utalunk, 
miszerint a közmondások és szólások valóságtartalmúak, nagyon szépen 
tükrözik a már letűnt világot, eseményeit, felfogását, törekvéseit, szemléletét, 
örömét, bánatát. Még napjainkban is élnek a hagyományozó id ősebb emberek 
emlékezetében, 'nyelvi megnyilatkozásaiban. A fiatalabbak már a hátteret 
nem ismerik, nem is mond nekik sokat a régi szólás, közmondás. Ők már 
a modern élet jelenségeit foglalják proverbiumi funkciót betölt ő  nyelvi 
jelekbe. Nekik kifejez őbb : Megkezdődött a visszaszámlálás. Elhúzza a csíkot. 
Leesett a klikker, stb. A nyelv ugyanis továbbra is alkalmazkodik a használók 
társadalmi, gazdasági, m űvelődési színtjéhez, nyelvi közízléséhez. 
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Folklór jellegű  verses önéletírás 

DORA EMIL VERSES BESZÁMOLÓJA KATONÁSKODÁSÁRÓL 

A népi alkotások egy műfajának, a paraszti önéletrajzoknak, mégpedig 
írásos önéletrajzoknak publikálása újabb , keletű . A szóbeli hagyományokat 
gyűjtő  nyelvészek és . néprajzosok gyűjtéseik során gyakran találkoznak 
folklór jellegű  paraszti írásos hegyománnyal: levelekkel, emlékiratokkal, 
számadáskönyvekkel, daloskönyvekkel; énekeskönyvekkel, önéletrajzokkal; 
katonaságra,, fogságról szóló feljegyzésekkel, különféle élmények leírásával.-
A szakemberek nagyon sokáig nem igen tör ődtek ezekkel az irományokkal. 
Az írástudatlan személy szóbeli megnyilatkozása kedvesebb volt nemcsak 
a nyelvész fülének, hanem a néprajzosnak is. A gazdasági, társadalmi, M űve-
lődési körülmények változásával azonban mind a népnyelv, mind a néprajz 
'kutatásában új embertípussal kell számolnunk. Már csak - . á • nagyon öregek 
között akadunk írástudatlan analfabétára; az új körülményeknek megfelel ően 
az írástudók vannak többségben. A 'gyér közösségi munkaalkalmak még 
éltetik a 'hagyományos népköpési m űfajokat is, de 'Már tapasztalható, hogy 
például a népmesét a szubjektív élettörténet, az ún. igaz történet, az anekdota 
és a vićc, vagyis a. népi epika kisebb lélegzet ű, rövidebb műfajai váltják fel. 
Ezekben jobbára olyan r eális eseményekr ől van szó, melyeknek valóságos 
alapja van; ami csak itt-ött szépül' meg a múltat megszépít ő  emlékezetben. 

Az élményelbeszélésekben, önéletrajzokban az egyén hangja mellett 
megszólal még a hagyományos' folklóré is. Ezek a mai népi alkotások már 
kifejezettebben _egyénekhez köthet ők, a közösségi jelleg `azonban továbbra 
is erős marad bennük; mert a valóság, a való élet az alapjuk: az el őadó közvetlen 
kapcsolatban áll a valóságos élettel, ő  a szenvedő  alanya, s elbeszélésében 
mindig ott van a társadalmi háttér, a társadalmi csoport — a szegényparasztság-, 
annak • á gondolatait, érzelmeit is beszövi, sokszor akaratlanul is. Annak 
ellenére tehát ;  hogy az egyéniség szerepe jóval nagyobb, mint a népi költészet 
régebbi műfajaiban, a'- közösség még mindig meghatározó szerep ű . 

Az élménytörténetek és önéletrajzok nemcsak prózában; hanem versben 
is jelentkeznek, hisz majd minden faluban- találni egy-két versel ő  férfit és 
nőt. Ők azonban már nemcsak lakodalmi köszönt őket, halotti búcsúztatókát 
fabrikálnak,' hanem saját magukról, a .saját életükr ől-  is, verselnek. 

A verses önéletrajz mint m űkedvelő . irodalmi .megnyilatkozás átmenet 
a folklór irodalom és a műköltészet között. A szerz ők a népköltészet eszköztára 
mellett olvasmányaik, iskolai emlékeik hatására • a m űköltészet sablonjait 
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is felhasználják, annak fráziskészletéb ől is merítenek önkéntelenül is. Alko- 
tásuk izlésszintje gyakran alatta van mind a népköltészetnek, mind a 
műköltészetnek. 

Az előttünk levő-  szöveg, Dora Emilnek a saját katonáskodásáról szóló 
versezete kuriózum. A muravidéki Szentlászló nev ű  helységben fedeztem 
fel 1976-ban, , amikor a Tanszék hallgatóival népnyelvi gy űjtőúton jártunk 
a Muravidéken. Egy beszélgetés során véletlenül került el ő  a notesz, melyben 
hajdani kedves adatszolgáltatóm, Bojnec szül. Dora Ida édesapjának, Dora 
Emilnek a feljegyzéseire akadtunk. 

Dora Emil szentlászlai, prekomurjei származású legény „m űvészi 
módszerekkel, művészi tudatossággal, határozott poétikus eszközökkel" .  
is élve (Dömötör — Katona — Ortutay — Voigt: A magyar népköltészet, . 

kézirat, Bp. 1969. 190. 1.), kronológikus sorrendben reális leírását adja 
1923-as évi macedóniai katonáskodásának. Önéletrajzának egy darabját 
foglalta versbe a muravidéki paraszt legény. Reális események alkotják 
a mű  témáját, mely természetesen a személyes elfogultság hangján szólal 
meg, hisz családi tragédiák és az otthon emlékképéi árnyékolják a minden-
napi aránylag eseménytelen katonaéletet. Az író cselekv ő  szereplője a leírt 
eseményeknek. A benne élés, a belülr ől történő  megfigyelés hitelessége és 
részletessége teszi értékessé a környezet és az események leírását. A valódi 
élet, nem pedig képzelet szülte mese a tárgy. Szerz őnk időrendi ,  sorrerdben 
rögzíti az eseményeket, szinte görcsösen ragaszkodik a kronológiához. A 
vers -hét hónapig íródik, 1923. március 28-a és május 23-a között. „Egy 
levél a nagybátyámnak" kezdet ű, 1923. IV. 1-i keltezésű  különálló rész 
zárja. - 

A szerző  egyéniségére utaló vonások is kibonthatók a versb ől. Megis-
merjük érdekl ődését, a prekomurjei falu meghatározta gondolkodásmódját, 
életszemléletét, a falusi él őbeszéd természetességét, a szerz ő  egyéni -nyely-
használatág. Bizonyos naivitás is jelen van az elbeszélő  modorban, fogalmazás- 
ban, szemléletben. Természetességére jellemz ő, hogy még személyes le-
velezését is közli versében. Külön meg kell errmlít oenünk szociográfiai érdeklődé-
sét : felfigyel Macedónia gazdasági, társadalmi és m űvelődési helyzetére is. 

A messzi északnyugatról délre szakadt katonának volt éppen elég új 
benyomása. A szokatlan környezet és tevékenység feszít ő  élményét a ki-
beszélés lélektani szükségletéb ől, mintegy pszichikai egyénsúlyát vissza-
adandó írja meg. Némi képpen unalomból, id őűzésből is. Mégpedig versben, 
mert nyilvánvalóan könnyen megy neki a verses beszéd. , 

A muravidéki Szentlászlóról (Prosenjakovci) vitték el katonának a 
nemrég megalakult, fiatal állam szervei Dora Emil földműves legényt. Mint 
az már szokásban volt, az északi fiatalokat levitték délre, a délieket felhozták 
északra. A -katonai beosztás regulái szerint került tehát Dora Emil magyar 
katonaköteles személy is az akkor még eléggé elmaradt Macedóniába, a 
22. gyalogezredhez. Ott esküdött fel a szerbek, horvátok, szlovénok királyára, 
I. Aleksandar Karadorđević-ra, mint legfőbb hadvezérre. Ugyanakkor 
megfogadta azt is, hogy közvetlen feljebbvalóinak parancsait teljesíti, a 
királyt és a hazát h ősiesen védelmezi. 

A bevonuló katona utazása, mint az már régen lenni szokott, nem volt 
éppen a' legkényeLm,esebb. Els ő  állomásuk a szentlászlai regrutáknakAlsólendva 
volt. Innen ment falubeli társaival együtt Varazsdinba, ahol nem siettek 
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jelentkezni, várták, hogy a Macedóniába indul6 ezred létszám beteljen . 

Ám hiába ravaszkodtak, csak oda kaptak beosztást. Zágráb, Boszanski Brod, 
Zimony, Niš érintésével jutottak el a kumanovói. kaszárnyába, ahol ideiglene-
sen felszerelték őket puskával, bakanccsal. Innen csomagok, kofferék nélkül 
továbbindították őket Kriva Palánkára. Gyalog tették meg az 52 kilométeres 
'távolságot a rossz, gidres-gödrös, kátyukkal tele úton. 'A Reka parti Kriva 
Palánkán, ebben a kis helységben, ahol „csak követ látni", egy rozoga épület-
ben helyezték el őket. Itt kapták meg teljes katonai felszerelésüket, ruházatukat, 
az oltást is itt vették fel. ' Itt esküdött fel Dora Emil közlegény a királyra. 

Az eskü szövegét is lejegyezte noteszében. A leírás mutatja, hogy Dora 
Emil és sok más társa gyengén beszélte a szerb nyelvet. Az eskü szövegét 
magyar helyesírással és hibás szerbséggel úgy írta le, ahogyan h allotta. El 
lehet képzelni, milyen nehézséget jelentett neki a szerb nyelven való tanulás. 
„Tanulnék, ha tudnám, hogy mit. De egy szót sem értek, amit tanulok." 
A macedón lakosság megértése külön nehézséggel járt. Panaszkodik is rá 
írásában., De felpanaszolja a bolondos klímát is: „Márciusban egyszer olyan 
hideg van, hogy a kezem ráfagy á puskára, máskor meg szép meleg napokra 
virradunk." 

A felettesekkel áltálában elégedett, az emberségesek mellett azonban 
vannak kegyetlenek is. A verés, a „puskatussal való egyengetés" hozzátartozik 
a neveléshez. Nem szokott ilyesmihez emberünk, egy hónapos katonaélet 
után már számolgatja a még hátralev ő  hónapokat. 11 hónapot kell még 
„komisz mundér"-ban szolgálnia! 

A koszt, a menázsi nem valami változatős: bab meg bab. Délben bab, 
este báb. Hol birkahússal, hol hús nélkül, b őjtben olajjal. Ki is öntik aá olajjal, 
készült babot. A kenyér viszont b őséges. 

Az elfoglaltság nem állandó :. a gyakorlatok, a padlósúrolás, a mosás, 
maga rendben tartása, a „redárkodás" mellett akad id ő  bőven unatkozásra 
illetve más időtöltésre is. Szórakozás nincs, csak a „lassú hervadozás". Dora 
Emil-nek is lassan múlik az id ő . Verses emlék írására adja a fejét, „hogy 
a jövőben jusson eszembe az az id ő". Az írás felejteti a gyötr ő  hazavágyódást 
is. Rossz hangulatában arról is megemlékezik, ha itt halna meg, hozzanak 
szülei egy maroknvi hazai földet, hogy édesebb legyen pihenése. Az örömtelen 
életbe csak néha hoz valami kis apróság némi örömet, pl. a húsvéti piros 
tojás megpillantása vagy a hazai posta. „Esténként szomorú magyar dalokat 
énekelünk",'— vígaszképpen. 

A katonai teendők végzése közben és szabad idejében nyitott szemmel 
jár emberünk áz idegen világban. Sok, számára ismeretlen, felt űnő  dologra 
figyel fel, pl. a több mint 200 csengettyűs, éneklő  gyermek szerb húsvét 
előtti, nagyszombati processziójára a temet őben. De betér a török és a szerb 
templomba s megnézi a török fürd őt is. Minden érdekli. Elsősorban a maga-
fajta szegény ember élete. Látja, hogy ezek még szegényebbek, hisz a fatenge-
lyes, egy lovas szekér már luxusnak számít,  inkább csak kétkerek ű  kordéval 
járnak. Az üzletek is szegényesek. Az emberek pincelakásban húzzák meg 
magukat, az emeletek meg üresek. Felt űnik neki, hogy az asszonyok és a 
férfiák egyforma ruhában járnak. Észreveszi a körülötte viruló` természetet, 
a zöldülő  határt, az ébred ő  pacsirta bús dalát, a kopár, havas nagy hegyeket, 
a patakot, a forrást, a hóban, es őben legelő  birkanyájat, a kanyargó postautat. 
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S mindez rögtön eszébe juttatja a hazai tájat. Szemlél ődése közben észrevétlen 
tanul is, felismeri például, hogy Macedóniában sokáig törökök éltek. 

Mint mondtuk, a verses önéletrajz átmenet a folklór irodalom és a 
műköltészet között. Szerz őnk is öntudatlanul merít olvasmányai, isko-
lai emlékei hatására -- a m űköltészet fráziskészletéb ől, sablonjaiból, de 
a verset, dalt, meséit kedvel ő  család és otthoni környezet hatására él benne 
a népköltéšzet is. Až olvasm,ányók, az iskolában tanult versek reminiszcenciái 
csengenek vissza az ilyen sorokban : 

„Reszketve száll le a nap sugara 
Palánkának kősziklás tájára." 
„Szentlászlónak szép határa, 
Látlak -- e még válahára 
Látom -- e még kanyargó határidat ? 
Hallom — e még kakukk madár szép hangját?" 

Dora Emil versének van atmoszféra teremt ő  ereje - és ,töltete: vissza 
tudja adni a macedóniai katonáskodás hangulatát. Mindenekel őtt életes-
ségével, hétköznapi nyelvével, egyszer ű 'stílusfordulataival. Olyan stíluseszközö-
ket alkalmaz, melyek, helyenként, sikeresére segítik el ő  a közvetlen élmény 
verssé válását: Használ pl. ismétlési", túlzást,' cifrázást, nagyítást, kontrasztot, 
s -a humor is fel-fel csillan szövegében. 

'Nyelve köznyelv, amelybe azonban még beszüremkedik a szül őföld; 
a prekmurjei Szentlászló nyelve. Els ősorban szóhasználatával, alaktani rend-
szerének egyes elemeivel: börü, tellött, 'két pártot (=két párt), aggságai 
vannak stb. De az új, más" nyelv ű  környezet is befolyásolja a versezet 
köznyelvét, mivel — a mindennapi használat és a.nyelvi lustaság eredménye-• 

' képpen — a versbe: ilyen szavak kerülnek be manastir, vod, batalion, uz 
buna, stb. 

Össžégezve mondanivalónkat, leszögezhetjük, hogy Dora Emil verses 
beszámolója macedóniai katonáskodásáról az 1923-as esztend őben a paraszti 
írásbeliség dokumentuma, ugyanakkor kordokumentum is, szerény esztétikai 
értékkel. 

Következzék ezután á m ű ! 

1923 II: 24-t ől kezdve katonai korból 

'Hazulról eljöttem 24. reggel éjjfélkor 12 órakor Alsólendvára értünk 7 
órakor onnand azonnal indultunk Varasdba értünk 1/2 11 órakor estig vártunk 
nem jelentkeztünk, hógy a Macedóniai létszám teljen ki és mégis a 22. gy: 
ez. hez kerültünk Macedóniába. .Varasdon kaptunk vacsorát és mentem 
a 22-ik gy. ez. és a Pap Dezső  Németh János. Kolosa Sándor. Vörös Ern ő  
és az. K... öregek g, 8-ik , századba vagyis csetába lettek beosztva én pedig 
a '7ikbe itt közbe Zágrábba kaptunk vacsorát. 25-én éjfélkor mert varasdból 
25-én este 5 órakor indultunk 25-én ebédet kaptunk Varasdon 26-án ebédet 
kaptunk B. Brodba vacsorát éjfélkor Zimonyba 27-én ebédet Nišbe és 5 
órakor értünk Kumanovóba bementünk a kaszárnyába ott kaptunk ' vacsorát 
28-án Kumanovón voltunk égész . nap osztottak bennünket estére kaptunk 
puskát és bakancsot délbe ebédet és este vacsorát lén reggel indultunk Palánkára 
a éjjel megháltunk egy hejen egy kocsmába 2-án ujból indultunk de menázsit 
nem kaptunk ahol 52 kilométer kellett gyalogolnunk ide értünk 2-án este 
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5 órakor itt már várt a vacsora a kufférokat kúm,anovón hagytuk csak üre-
sen jöttünk az utak kellemetlenségét leirni nem lehet erre mást nem lehet 
látni mint követ itt vagyunk most egy rozóga épületbe egy piszokfészekbe 
estélenként szomoru magyar dalokat énekelünk itt Palánkán faszóltam . . 
[elmosódott rész] ruhát 1 köpenyt 1 nadrágot 1 Bluzt 1 sapkát 1 sajkát 1 
[elmosódott] 1 törülköz őt 1 kulacsot 1 oldaltarisznyát és egy. törülköz őt 
is kaptam [elmosódott]. Komisz. Els ő  feladat. 

Az eskü 	 _ 
• Ja redov Emil Dora. zaklinyemsze .Szbógom szvemogutyom dácsu virhovnom 

zapovjed niku, sze zemalszke orzsane szile, Králju szerba, a Hervata, iszlovxna-
ca, Alekszandra: pervon karagyorgyevicsu. Evo gde szvimaprilikarna biti 
veran iodan biti, iposzluszen. Dacu p vrhovnom zapovjeszti szvimi gore-
postaljeni, Sterjesina, sluseti ivernó izvrsávati dacsurc Kralja i otacsbinu 
junácski brániti vojnicsku zasztavó nikda nécsu izneverti tokom Bokpómagó 
Felszereltek ruhával ókor mentünk oltásra akor megtörtént és 6-án kikaptuk 
a puskákat mert mikor ideértünk másnap beszedték a puskát megkaptuk 
és másnap már mentünk kia gyakorló térre délel őtt első  nap puska nélkül 
délután már puskával és attól ment minden nap csak tanulni és tanulni. 
11-én fegyver. puculás de olyan tisztának kell lenni mint a -tükör. 11-én 
találkoztam a Pap Dezs ővel és Vörös Ernővel kint a Réka parton a lakásunk 
előtt 11-én délelőtt kimentünk a gyakorló térre és- elosztották bennünk és 
másik- kaszárnyát kaptam 12 én egész nap esik az es ő  szakadatlanul iskola 
van egész nap 18-án változik az idő . 

1923 III/ 13-án most jöttünk meg az oltásról bal kézbe és bal hát és 
bal lapocka alá oltottak mert pihenő  nap van-ma a Réka ugy megvolt áradva 
hogy csak alig birtunk menni ezér volt 14-én félkenyér az es ő  csak esik küldtem 
levelet. 16-án esik az es ő  iskola van én igen rosszul érzem magam a fejem 
nagyóni fáj a két lábom nem bir meg, az es ő  . szakadatlanul esik reggel ki-
mentünk azonnal jöttünk vissza be. 14-én este valamennyinknek Podbocsisz 
is vij mert nem volt tiszta a láb nem, mostuk meg. 18-án egész nap esik a 
hó olyan hideg van hogy a kezem ráragad a fegyverre mert pucolni kell most 
tél Podnárednik a gombokat hogy a szegény bakának legyen dolga. ma  20-án 
voltunk oltásnál22-én délelőtt kaptam tust a hátamra olyat hogy ezer csillagot 
láttam pedig egy sem volt az égen de ez csak reguta élet. most délután kis 
szünet van táncolnak a fiuk szép meleg van ennek én is örülök. 21-én jött . 

egy uj Podnárednik Kumanovóról igen komoly ember. 1923 III/ 23-án kin 
vótunk lüni éleset a Réka partra egyik partoldalról a másikra lüttünk. 

- még egy nap és már csák 1.1 holnapot kell szolgálnom kómisz mundérba. 
mához egy évre talán én is jobbul érzem magam ha odahaza leszek majd 
nem kell menni drága babót enni egy sorba ülni III 24 kinn vótunk a kaszár-
nyába felesküdtünk hogy hüen szolgálúnk. (Itt egy elmosódott vers következik 
az édesanyához). 

1923. III. 28-án ` Palánkán 	 _ 
Itt töltöm napjaim nagyszerdán 
Emlékül írok pár sort. három óra után. 
A puskám kipucoltam, kint a fojó partján , 
Most várom a vacsorát, az is meglesz talán 

Emil Dora 
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HI 29-én 

Nagycsütörtökön reggelre 
Elloptak egy fél kenyerem 
Hogy kivitte el azt nem tudom 
De a gyomrából előlről jöjjön ki 
azt kivánom. 

Most haza is gondolok kedves szüleim! 
hogy odahaza hogy telnek nápjaik, 
Mi nekünk itt elég jól megy dolgunk 
Hogy meddig lesz így nem tudjuk. 

De csak türelem rózsát terem, 
Mulik lassan az idő, elmulik az átok 
Jó szüleim és testvérem ujból látlak 
Ha szabadulok azonnal megyek hózzátok. 

Nagypénteken III/30-án 
Nagypénteken reggel öt órakor felkeltünk 
S Tiz óráig idehaza voltunk. 	-  
S tiz óra után kimentünk lövésre 

négyet az iskolába lőttem be 

Délután biz lassan telt az id ő  
Mert délbe rosz volt a menázsi 
Hus most nincsen mert b őjt van ma 
Olajjal van főzve ami bableves van 

A levest kiöntöztük végig az utcában 
És a gyomrunk azután csak kovájgott 
Kaptunk egy egész és eggy negyed kenyeret 
Ez adta meg a nyugodt életet 

Hogy holnap hogyan lesz azt még nem tudjuk 
De holnap hus is lesz azt reméljük 
Irtam én Dora Emil 22 gy ezred 

Palánkába 

Nagyszombaton 
Nagyszombaton reggel felébredtünk 

lassan azt gondoltuk hogy felkelünk. 
A redárok meg hozták a vizet 
Felöl+ öztünk é? meg is mosakodtunk 

aztán fütyültünk reggelire egyet 
Kinék volt dohánya azután cigarettázott egyet. 
Én is elszivtam egy szálat 
S azután kimostam a ruhámat 
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Akkor aztán. elmentünk kenyérér 
S . uttánna már jött is a menázsi 
Hogy mi is volt nem merem mondani 
Bableves van mindig könnyi eltalálnia • 

Délután aztán eggy lapot megirtani 
Nemességbe az Imre bátyámnak 
Ezt befejeztem akkor jött a mosás. 
És padlózsurolás. 

• 
Ugyan én nexn mostam de vizet hordtam 
Eggy eggy sajka vizzel szépen besétáltam 
Azután a hajamat kopaszra vágatva • ' 
És utánna magam megborotváltam 

Ezt mind befejeztem és mostan mit látok 
Több mint kétszáz gyermek az utcán masiroz 
Valamennyinek csengetyü van a kezébe 
Ugy_ mennek ki a Palánkai temet őbe . . 

Ilyet még én életembe nem láttam 
Hogy mire való ez azt elgondolni nem tudtam 
Sokan vagyunk itt de ilyet még egy sem látótt 
Éz nekünk egy egész ujság volt 
most ered meg az es ő  már csöpög 
Dora Emil 7 cseta 22 ezr. 
Palánkába Makedónia 
Most többet nem irok megyek szolgálatba 
Ma rendbe van minden akkor irok ujra 
Akkor betöltöm ezt •a kis hejet 
És akkor a postára bizom a levelem. 

Most meghoztam a vizet most ujból irok még ebéd mesze lesz 
A káplárok most igen jó állanak 
Elvoltak a kocsmába egy kicsit boroztak 
Most a rendre ugy látszik nem sokat adnak. 

Tegnap délutánról irok eggy ujságot 
Hogy tegnap délután én itt mit láttam, 
Tegnap ugy lehetett körülbelül három óra 
Kitekintettem eggy kicsit az utcára 

És mit láttam ottan több mint kétszáz gyermek 
gyermek az utcán' masiroz 
Valamennyinek csengetyü van a kezébe 
Ugy mennek ki a Palánkai tercelőbe 

ti 
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Ének szóval-és négyes sorokba 
Ugy masiroztak végig palánkába 
Hogy mire való az azt nem tudom 
Elképzelni azt semmiképp sem birom. 

Kedves bátyám, e pár sort most unalmamba irom 
mert nincs mivel az időt elt öltöm 
Ma nem teszünk semmit csak sétálunk és irunk 
És ha van mit akkor eszünk. 	' 

Igy ha irok eltelik az id ő , 
Nem kell gondolkodnom, hogy soká lesz az ebéd id ő  
'Mert figyelmem ide adom 
És elfelejtem a but ami engem gyötör 
Irtam, én Dora Emil Krivapalánkán 
1923 IV/lén Husvétnapján. 

1923 VI 2 napról 
Husvéthétfőn reggel szépen csak felkeltünk 

' S azután megmosakodnunk 
És ezután csak hevertünk 
Délig semmit sem tettünk 

Megjött a dél megettük a bablevest\ 
Ami elfelejtette velünk a delet 
Ebéd után egy kicsit pihentünk 
És azután lassan utra keltünk. 

Derékszijj és bajnét mindenkinek legyen 
Mindenki a sorba ugy kilépjen 
És igy azután megvan az induló 
Ki a macedóniai hegyek közé 

Egy másfél kmt mentünk a posi auton 
És azután eggy N,izfolyáson 
Mert itt másfelé nem lehet menni 
Amerre a viz foly arra van az ut is. 

Jó ideig mentünk és hová értünk? 
A nagy partok közt kéc templomot találtunk 
A templomok elég szépek voltak 
Szerb vallásu embernek elég jó bevágnak. 

Én is átvizsgál' am mind a .kett őt, 	, 
Mert volt hozzá idő  jókor ide értünk 
Egy jó,órát itt töltöttünk 
És azután háza sétáltunk. 
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Hogy mijen nejeken jártunk, 
Azt leirni nem tudom 
Mert a hegyek között néha 
Nagy partnak is mentünk. 

Irtam én Doro Emil IV 8-án 
Krivapalánkán 

923. IV/3-napról 	- 
Ezen a reggelen korán volt a felkelés 
Mert a napot nem is láttam 

hogy a gyakorló térre értünk 

4-én 
4-én szintén korán kimentünk 
A hidegség az tulságos volt 
Hogy a körmünk alig hogy 

• 	le nem potyogott. 

5-én szinte Zagy van 
6-án. 

6-án 8-tól csak loig van gyakorlat 
És azután szegény baka pihend ki magad 
Hogy holnap jobbul gyakororolj 
És holnapután a padlót titán mosd. 

- 7-én 
7-én ,csak délig. voltunk ki, 
És délután a ruhákat mostuk ki 
Hogy tisztán léphessünk be. 
A szerb husvétbr ., 

8-án 
Nagy ünnep van ma itt 
Piros tojást is láttam 	- 

Amikor az előb pozsárnik voltam.' 
A bőrömből jó kedvembe majd kiugrottam, 

A palánkai lapokba is befutott a napsugár 
A barackfa is kezdi tolni virágjának szirmát 
Fehér virágja már egészen kinyilt 
És a fűzfa is már egészen kizöldült. 

Zöldül a határ is ahol nincsen kő  
És ahol a hó nem borítja a hegyeket 
A marhák itt minden nap kijárnak 
Ha hó esik vagy eső  azok azért mindig 

csak kint vannak. 
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Egy emlékvers 
Szom,oru napom van ma énnékem 
Hogy mi az oka? 
Azt iš mindjárt elmondom 

Tegnap hogy elvoltam és 8-ik`századba 
ott beszéltem jó koleggákal 
És ők rossz ujságot mondtak 
Hogy a Dora Viktor t őlünk elbucsuzott 

Elbucsuzott idegen földre 
Ahonnét nincs visszatérés ez életbe 
Nincs visszatérés de nincs'szenvedés 
Vigaszunk csak egyedül a felejtés 

Felejteni óh de ha nem lehet 
A macedóni hegyek köz a felejtés 

igen nehéz 
Pláne egy ilyen jó barátot elfelejteni 
Kinek jóságát papirra nem lehet leirni 

Kedves jó barátom ki már most nem hallasz 
Kint a temetőkertbe a porokkal porladsz 
Porladsz de a hazai földbe 
Édes az álom mint az édes anya ölbe. 

— .- 
De lehet émmeg majd 

• Itt hagyom a fogamat 
És a, Palánkai kövek közé ássák 
Meg az én siromat. 

Ha itt ásák is meg bele kell nyugodni 
mert én már akkor nem parancsolok 
Kedves jó szüleim hejettem 
E könyvecskét adom. 
Ha kell . maroknyi földet a hazai földb ől 
Hozzatok erre az idegen földre 
Hogy édes-legyen a pihenés a Palánkai temet őkertbe. 

Kedves jó barátom ujból rád gandolok 
Ki már tőlem messze! vagy 
Veled beszélni többet nem tudok 
És többet jó estét én sohsem mondhatok. 

Idegen földre tudtam meg halálodnak hirét 
Palánkai hegyek közé hogy nem vagy már az él ők között 
Hogy mikor is költöztél azt nem tudom 
Mer arról énnekem senkisem sz őlott. 
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Zuditó árt látok höm,pöjögni szivemen 
Hogy most kellett ilyen hireket itt megérnem, 
Itt Palánkába macedoni hegyek között 
Itt kell kisirnorr , a két szemem a kaszárnya el őtt. 

Ilyen hireknek hallatára a szivem megreped 
És megöl a bánat, 	. 
Mert eggy jó barátot elvesziteni nem nehéz 
De azt megtalálni ezt már nem tudja elgondolni az ész. 

Kedves' jó barátom ifju. életednek 
Legszebb idejébe hagytál itt bennünket 
Itt hagytál mert a sors szólitott 
És a halál hozzád közel jutott. 

Ha bár én nem kisérhettelek utolsó utadra 
Halálod hirére itt halltak könnyeim Palánkába 
Itt gyászollak és siratlak 
Itt töltök szomoru és vig napokat. 

Itt nékem másképp nincsek vig napjaim 
Ha hazulról, jó hirt tudok hallani 
Egyedül csak az vigasztal engem 
Mert már tizenegy napja hogy levelet kaptam 

Irtam én Dora . Emil 
923. IV/8-án Krivapalánkán Macedóniába. 

Egy emlékvers IV/9-án 
A palánkai hegyek körül 
Nagy sötét köd fut körül 
Az eső  iš lassan csepereg 
Igy én is most a könyvemre teszem kezemet 

Reszkető : kezemmel a tollat felveszem 
És lassan az irást is megkezdem 
Drágaolvasó ha elolvasod 
Jušson eszedbe, hogy Palánkába készült 

Palánkába üres hassal 
Komoly de mély mélasággal 
Itt sirok és itt vigadok. 
Igy lassan csak hervadózok. 

Ma ünnep van igy csak hevérünk 
Az eső. is esik igy az idő  igen lassan telik 
Az idő  másképp nem bir elmenni 
Pár sort a könyvembe muszáj most beirni 
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Ugyan mit látok az ablakon . ha kinézek 
A cserepzsindejes házak felett. 
Kopár hegyeket és havasokat 
Mindenhol csak ez van az ember azt láthat. 

Hol van a rózsa? hol a szép határ, 
Hol dalolgat mostan a csalogány? 
Uditő  tavaszban minden madár vig most 
És énnékem ezt nem szabad hallanom: 

Gyönyőrü fenyves téged hogyan feledjelek 
Fenyő  illatot itt pénzér sem vehetek 
Kakukszát sem hallok este hajnalba 
Nem zeng a fülemile szom;óru bus dalt 

Nem hallom riotáját a fecskemadárnak 
Sikitó.erős hangját a szép . pacsirtának 
Nem láttam erre még Bóját sem elszálni 
Vagy a házak kéményén szépen kelepelni. 

Ijjeneket Palánkába álmodni kell 
Ezt meglátni már Prekmurja kell , 
Mert ijjenről itt szó sem lehet 
A kövek között Gólyamadár nem élhet. 

Nem bir megnyőni a fenyő  sem 
Mert a kövek között kevés az er ő  neki. 
'A kakukk madár sem birja a levegőt 
A fülemile sem ad zeng ő  hangot itt. 

Fecskemadár az van itt is már láttam 
-Nem olyan mint nálunk 
Szomoru bus mint az árva 
Nem dalol vig nótát az ereszre szólva. 

Nem látok zöld mez őt bármerre is nézek 
Csak a birkanyáj zavarja meg a csendet 
Ezek mekegése és a Kakasok szolása 
Ezt lehet hallani itten Palánkába 

Hiány van mindenből csak kövekből nem 
Az van elég az ember akármerre megy 
Követ azt találhat bár parton és lapon 
Csak azt nem ami vigasztaljon. 
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Fris forrás vizet azt is talál az ember, 
Oly hideg, hogy a foga majd m,egréped 
A kövek az utcákon igen rosszul vannak 
Hogy a bakának lába jobban szóljon. 
Palánka IV 9-én Emil Dora. 

`IV loén ebéd után 
Megkezdem az irást az-ebéd elfogyott 
Igy már erre sincsen gondom. • 
Délelőtt ki voltunk a gyakorló térre 
De az eső  bekergetett minket. 

És• azután iskola volt ithon 	• 
Az iskolában Matija káplár elnökölt 
Hosszu volt az idő  mert én beleuntam 
Az iskolát már én megutáltam -  

Csak legalább az eső  mindig ne esne " 
A szegény bakának is jobb kedve lenne 
Esik az eső  rá is fagy a fegyverre • 
Szegény bakának a keze ezt szenvedje. 

Szenved az szegény maga is 
Mert a bakancsa sáros egész térdig 
most pucolni, ha volna mivel. 
De a kefém Kumanovóba hever. 

A pénzem is fogytának indult már 
Szegény vagyok mint a kanász bojtár 
De annál is szegényebb vagyok 
Mert az kint a mezőn nagy úr. 

Én is urnak tartom most magamat 
Mert nem kéll-pucolnom marhákat 
Nem kell ellmennem szántani 
Krumplit vagy kukoricát kapálni 

Csak a gyakorlat itten az én dolgom . 

Mennél jobbul legyen arra van gondom 
Mert ha jól megy 
Keveset` kell ugrálnom. 

Irtam, Dora Emil 
Krivapalánka IV/10-én 
esik aa eső  rendesen. 

923. IV/15=én Palánka ' 

Reszketve száll le a nap sugára 
Palánkának kősziklás tájára 
A csendet kanyargó Réka zavarja meg 
Sok szegény bakának a szíve itt réped meg. 
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Megreped mert nem tudja 
Hogy mért él e világban 
Hogy itt kell lenni Palánkába 
Ijj nagy elhagyatottságba: 

Palánkai köves határ. 
Sok piros vért te már megittál 
Sok bakának holttestét takarod 
Néma sóhajjal mondom ez te csendes sirhalom 

Ünnep van ma mi ünnepelünk 
Puskánkat már valamennyien kipucoltuk 
Most már tizeneggyre jár az óra 
Lassankint eltekintük a konyhára. _ 

Megnézzük há megfőtt a bableves 
Jó birkahussal ma délben az lessz 
Nagyon jól nem izlik, azért csak csuszik 
Katonának jó hogyha az dög is. 

Már két nap volt jó finom birkahus 
Máskép jó csak a szaga egy kicsit nagy volt 
Nem szabad szagolni csak kanalazni 
Csak a gyomrom teljen arra kell gondolni. 

Reggel van a finozrl papara. 
Vízben a kenyér fel van foralva 
Ez is jó csak keveset adnak 
Nem igen telik meg gyomra a bakának. 

Emil Dora. 
923: IV/15-én délután 

Elfogyott az ebéd de igen jó izlett 
Mert a birkahus már tegnap elfogyott 
Igy ma marhahus volt ebédre 
Váljék a gyomrunknak egészségére. 

Palánkai töröl templom! 
Fala melett körül zöld gyöp 
Ott hevernek a 22-es bakák 
Amig a parancsot meg nem kapják. 

Ha adják ki a parancsot, 
Nem tudja eggy sem, hogy hova szaladjon 
Egyik erre ugrik másik arra. 
Egyik erre ugrik másik arra. 
Mig mindeggyik a hejét megtalálja 
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Hegyekről lefutó kis kanyargó Réka 
Hányszor mosom meg még, 	. 
benned az arcomat, hányszor sétálok még 
Végig partjaidon 

Hányszor mosom .még meg benned a lábamat 
Este ha megvettetem ágyamat' 
Hányszor sétálok ki sötét éjszakába 
Lábom mosni a Födeles aljába. 

Palánkai köves utca! 
Ej de sokszor masirozok rajta 
Mindennap négyszer a gyakorló térre 
Ki és be megyek. 

A gyakorlat minden nap er ősebb 
Szegény bakának a lába szenved 
Mert a bablavest ől nem könnyü szaladni 
Szegény bakának azért muszáj kitartani. 

Sarkon van a Palánkai 22 kászárnya 
Mellette hömpöjög a Rékának árja 
Sok anya'sirva gondol iára 
Akik távol vannak itten Palánkába. 

Sok levelet elhoz naponta a posta 
Prekmurjéb ől Macedóniába . 
Prekmurjéből baka gyerek címére 
Sok édes. anya könyét sírja bele. 

Irják a bakáknak kedves édes fiam 
Magadra vigyáz hogy égészséged legyen 
Gondolj .testvéredre és a jó anyádra 	' 

.Akinek csak te vagy minden sóhajtása. 

Palánkai köves utcán ha Zörög a posta kocsi 
Minden baka az ajtóba áll ki. 
Mindeggyik nézi ha nincsen e csomagja 
Nem e gondolnak rá eggy kis hazaival. 

Lerakják a póstát és ha nincsen semmi. 
Szegény baka•föltekint a kövek közé 
Bár az égre akar nézni, de szeme megakad 
Csúcsain a magas k őszikláknak. 

281 



Alocsony kis cigány lakások 
Titeket az Isten már régen megáldott 

- Megáldott és él is felejtett 
.Gondoljátok el, hogy én most itt szenvedek. 

Unalmamba mostan pár sort lukálok 
Esik az eső  most mást mit csináljak. 
Isten veletek szentlászlói leányok 
Titeket az Isten kicsit jobban megáldott. 

Mert odahaza vagytok nem - is szomorkodtok 
Talán miránk nem is - gondoltok 
Akik othon hagytuk szép termő  földünket 
Itt tiporjuk a Palánkai köveket. 

Szentlászlónak szép határa. 
Látlak é még valahárá? 
Látom e még kanyargó határidat? 
Hallom e még kakukk madárnak szép hangját 

Elmegyek-e én még a mezőre szántani 
Vagy erre most nem is jó gondolni 
Itten Palánkába a hegycsucsok között 
Minden baka szomoruan sóhajt fel. 

. Hazámnak Szép földje Išten veled 
Búcsúzom mert a vágyam erre kerget 
Mért kell katonáskodnom itten Palánkán 
Régi török földön Makedóniába. 

Itt az asszonyok is nadrágot viselnek 
Ebédet és vacsorát az emberek főznek. 
De csak bab és rizsa ezt lehet itt látni 

- Az is drága mint nálunk a sofrán. 

Kenyeret azt nem' tudnak sütni 
Viszik a pékhez ha akarnak sütni 
A pék süt nekik kenyeret • , 
Ariii csak kell egyszóval mindent. 

Itt az emberek biz szegényesen élnek 
Fatengejes szekéren szekereznek 
De az sincsen mindenkinek 
Ha egy lova van az már jó élet. 
Irtani én április 15-én esik az es ő  

Palánkán 
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• 	923. IV/18-án délután 
Irom e pár sort itt Palánkán 
Kint az udvaron á nagymosás után 
Mert ma délután nem mentünk ki 
Idehaza vagyunk lopja a napot kiki 

De én nekem nincs id őm a nap lopásra 
Redár vagyok ma a kaszárnyába 
A szobatisztaságáról és vízről felelek 
Ez az én kötelességem 

' Telik rrmulik az idő  lassankint 
Sok ökröt viszek és adok el naponkint 
Hol hetet hol többet egész eggy keresztet 
Megolvasni mesterség a petéket. 

Hiány van ma papirosból. 
Igy nem cigarettázunk 
azt megspóroljuk magunktól 
Az Istén majd éltet talán igy sokáig. 

Most parancs a cipőnek tisztasága 
Mert ri ,ingyár megyünk molitvára 
Molitván osszák ki a leveleket 
Ez vigasztalja meg szívünket. 

Vigasztal még más is a szilvafavirágja 
Kék iboja a nagy kősziklákba 
Ma délelőtt kimentünk lövésre 
De visszajöttünk a gyakorlótérre. 

Tegnap délelőtt kivoltunk gyakorlatra 
Megmásztuk a kősziklás partokat 
A víz kivert majd eltikkadtunk 
Mégis uráh volt ómig csak kibírtuk 
Urráh urráh neki a nagy partiiak 
Előre csak rajta itt van az ellenség 
vágja ki hogy birja . 
Palánka 

923. IV/20-én 
Nó jonapot kolegák és szomszédok 
Mi már a bablevest elfoggyasztottuk 
Mert amit kaptunk leirom könnyen 
Eggy .fél kenyeret és eggy fél sajka levest 
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Igy volt az tegnap is meg ma is 
A menázsit naponta kevesebbre veszik 
Kevesebbre veszik parancsba van . 
Hogy a bakának a gyomra ne legyen dob. 

Mert akkor nem tud gyakorolni 
Nem tud lezit és dizsszet gyorsan megcsinálni 
Nem birja a marsot tercsencsin korakót 
Amikor naponta a hegyeket másszok. 

Ez a baka élet itten Palánkába 
Tegnap voltunk föl a magas kősziklákra 
Másztuk a partokat aki a hogy tudta 
Akármilyen magas csak el őre rajta. 

Urrárrá urrá rajta tiúk rajta. 
Itt van az ellenség vágja ki hogy tudja 
Ugy kapaszkodtunk a kősziklákba 
Mint minálunk a mókus 'á fára. 

Egyik oldalon föl a másikon le 
S akkor azután megvolt a pihen ő  
A postautra lepakoltunk 
S egy kicsit magunk kifujtuk. 

Volt még más is a nagyszerű  lövés 
A 6-ik és 7-ik század l őtt mint a menydörgés 
Egyik partoldalról át a másikra • 
Azokra a szép piros babákra 
ötöt lőttünk mind valamennyien 
Most csak az Isten áldjon meg 

Emil Dora 
Palánkán irtani, 

923. IV 20-án 
A Palánkai baka kaszárnyába 
Sok fiu van akit üz a vágya 
Sok hiu van aki itt masiroz 
Palánkai köves utcán naponta párszor 

Én is már egy párszor mentem végig rajta 
Hogy az Isten süjjesztette el volna 
Mert a kő  az ugy van oda rakva 
Hogy a bakának a lába elbicsaklik rajta. 
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Megbicsaklik és. nem bir menni szegény 
Nem marha és szamár fia igy hozza a tény 
Mert itt olyan az utcának kövezete 
Mint nálunk a földesjuk kerülete. 

Az utcán keserves menni az embernek, 
Nem szabad felnézni a csillagos égre 
Nem szabad elfelejteni hogy az ember megy 
Mert észre sem veszi hogy hever a kövezeten 

Kocsi, ha megy rajta az giceg göcög 
Hogy az embernek a mozgája majd kilötyög 
Két kerekű  górdét azt látok naponta többet 
De négy kereküt néha ritkán ha eggyet. 

Ma a melegség az tulságosan er ős 
A napsugár most úgy éget mint a t űz 
A fejem is elszédül már tóvább nem birom 
Igy az irást is el kell halasztanom. 

Most elmegyek kicsit lepihenek 
Hogy 2 óra után könnyebben mehessek 
Es könnyebben eltürjem azt  a kis iskolát 
Melyet ugy szeretek mint a galamb a buzát 

Emil Dora 
7 cseta 22-es puk Kriva Palánka 

Makedónija 

923. IV. 26-án Palánkán. 
tónapot kolegák 'és barátok! 
Szép meleg . van most csak borotválkozzatok 
Gondoljatok haza is pár sorral. 
Majd szüleitek is gondolnak jó hazaival. 

Tüzesen süt a nap le Palánkára 
Palánkának a köves tájára. 
Kanyargó völgy, 

• E partjainak csucsára. 

Sok magyar 1.0 most irja levelét 
Amelyet haza küld Prekmurje felé 
Feladja a postára s, utánna kiált 
Isten veled szép Prekmúrjei táj : 



Én is most tettem fel a póstára kett őt 
Jószüleimnek és testvéremnek küldöm, 
Palánkáról, hogy az Išten áldja meg 
Mert minket itt úgyis úgy ver meg. 

Palánkai kaszárnya el őtt. 
Sorakoznak a bakák a podnarednik el őtt 
Kapcát viselnek mindannyian 
Két pártot kapnak meleget és ujjat. 

Már én megkaptam így most írok 
Jó szüleim rátok is gondolok 
Gondoljatok rám ide Palánkára 
Hogy itt van a fiatok a baka kaszárnyába 

Itt ír meg sok zárt és nyilt lapot. 
Itt telnek napjai kint a Réka parton 
Itt eszi kenyerét a Sándor Királynak 
Itt eszi bablevesét a szedma csetának. 

Node az mind semmi mulnak a napok 
Már 2 holnappal kevesebbet számitok. 
Mi Atyánk, ki vagy a bablevesbe. 

, Szenteltessék meg a te neved, hogy ne legyen sok krumpli és bableves 
Jöjjön el a te országod itten Palánkába a baka kaszárnyába. 
Ne hagyj minket a kisértetbe de vigy el minket Prekmurjébe. 
Szabadits meg a gonosztól A Palánkai kövekt ől. 
Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket mert így éhezünk keveset 
mert tied az ország és hatalom azért van kevés bab és rizsa kása. • 
ment mondok mostan Palánkába 
A palánkai baba kaszárnyába . ámmen. 

Hiszek eggy. 
Hiszek eggy Istenbe az ezredesünknek szigoru rendeletébe. ' 
Menynek és földnek teremtőjébe, a komisz kenyérnek kicsinységébe. 
Mi urunkba Pódnarednik Ljubimér Arezsminba 
Ki tanit minket nappal és egyenget puska tussal. 
Szenvedünk a gyakorló téren a Palánkai hegyekre még felérek 
Szállunk alá a bokrokra a hegyr ől ha lejövünk a lapba 
Minden harmadnapon a puskánkat pucolva. 
Most újból felmegyünk a hegyekre. S' onnan nézünk le a völgyekbe. 
Hiszek Szentlélekbe, a közönséges lezi és dissszebe. 
Hiszek egy közönyégés rendeletet a baka kaszárnyából sohasem 

szabadulunk meg 
Báncinknek bocsánatát majd, ha az eggy évünk lejár 
Testünknek feltámadását a komisz kenyérnek fogyását 
És az örökéletet ki nem hord komisz öltözetet. 
Most és mindörökké aldja Meg az Isten Palánkába mindenko. 

Ámenen. 
1923. IV/27-én délután 	 . 
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Elfogyott a -bableves igy most pihenek. 
Reszkető  kezemmel a tollat felveszem, 
Leirom a tegnapdélutai jókedvem 
Most mindjárt el is kezdem. 
Tegnap délután nem gyakoroltunk 
A török készárnyába kisétáltunk 
És ottan volt egy kis iskóla 
Volt annak, ki a tisztek nevét nem tudta 

Engem szerencsére nem is kérdeztek 
Igy a büntetésbe nem részesültem 
Estére volt eggy gyakorlat 
Bodi és bodin ez volt a 'feladat 

Ezt befejeztük meg volt a molitva 
És utánna mentünk vacsorára 
Vacsora után ujból csak iskolás 
Amig meg nem volt a félkilenc óra. 

923. IV 27-én 

Ez az élet betyár élet. Szent László Isten veled. 
Itten vagyok Palánkába 22 cs:. kaszárnyábá 
Itt töltök el bus és vig napot. 
Komisz ruhába óh én mért is járók. 

Szép élet a komisz élet! 
Csak nem itt a Bolgár határszélen 
Csak nem itten Palánkába 
A csunya-hegyeknek aljába. 

Szentgyörgynek szép napja már elmúlott 
És ha körülnézek még mindig havat látok 
A hegyekre ha felnézek 
A szívem is majd megreped. 

• 

Nem vigasztal a csalogány 
Gyönyörű  zöld sik határ: 
Nem ad sikító hangot a fekete Rigó 
Nem zavarja meg a csendet a kakukk szó. 

Nem látok én itten víg társaságot, 
Sem ünnep vagy hétköznapi imádságot 
Itt mellettünk a templomba a varjak fészkelnek 
Ahol a törökök imádságot zengenek. 

És mindennap rendesen az es ő  csepereg 
Másik percbe pedig már a nap,eléget 

' Most is már csepereg az eső  
Igy most többet `nem is lehet írni emlékül. 
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Épen a szél most vágta fel az ablakot 
Eggy szem belőle ki is törött. 
Ez is a mi kárunk mert most a szél befúj 
És a szegény bakának nincs maradása sehol. 

923. IV/29-én ebéd után 

Az ebéd elfogyott bableves volt ma 
Ebéd után elvoltam a konyhára 
Kazánt zsúrolni babot válogatni 
És vizet vinni hogy este legyen mit enni. 

Most hazaértem és mit látok, 
A társaság elnyujtózott az ágyon 
Alusznak mind az egész banda 
Csak eggy páron vagyunk elmaradva. 

Pedig az éllyel én keveset aludtam 
Éjféltől reggelig én strázsa voltam 
De azért most nem birok aludni 
Pár sort most jól esik Elrkálni. 
Szép életet töltünk mi itt Palánkába 
Melegségtől mind meg feketültünk már 
A partokról a hó kezd olvadozni 
A Réka naponta jobban kezd áradni. 

A melegség most itten oly nagy, 
Hogy az embernek a zsirja olvad 
Hárman irunk itt az asztal mellett. 
Evvel töltjük az id őnket most lehet. 

Tegnap délután ki voltunk a kaszárnyából 
A tisztek bennünket megvizsgáltak . 

Hogy, hogy tanultunk meg mindent 
Ami eggy katonának kell. 

Kint volt mint a négy század 
Ami itt van a 22-ik ezredb ől 
a 5-6-7-és Sik század 
Az egész gyakorlat csak fegyverfogás volt. 

A gyakorlatot végig nézték és el is hajtottak 
Kivánok nekik szerencsés utat. 

Emil Dora 7 esete 22 pes puk 
Szép vasárnap délutá ha rád góndolok 

Ódahaza most, hogy tölteném e napot 
Nem volnék ilyén fogságba, 
Bezárva baka kaszárnyába. 

40. 
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$ár igaz, hogy itten úr vagyok, 
Naponta mást nem teszek mint gyakorlatozok 
Az ebédet megeszém, . várom a vacsorát • 
A vacsorál megeszem várom a jó nyugvást 

A mi kaszárnyánk el őtt van négy hosszú asztal 
Ott pihenjük ki magunkat ha raszt. van 
Szemközt előttünk van eggy török fürd ő  
Ősi hagyomány még a törököktől való 

- Jobb kézfelől van eggy török templom 
A hollók fészkelnek benne mindenhol 
Ettől száz lépésnyire van eggy másik torony , 
Itt minden este 7 orak. ell őnek eggy gojót. 

A Puska eldördül hangoznak a kövek. 
A torony óra is elüti i a hetet 
A templom tornyán is meggyujtják a gyertyát 
Most mink is hozzuk már haza a va čsorát. 

Utánna néha iskola néha pihen ő  
ezután megyünk ki a Rékába lábat mosni 
Itt minden mutatja a háborunak nyomát 

. Mert az emeletet kevés házba lakják. 

Kevés hááhogy ablakja van az emeleten 
, Csak áll pusztán mint az üres fecskefészek 
Jobbára csak pince lakásba laknak 
És az emeletek mind üresen vannak. 
Az üzletek is itten szegényesek 
Nem ugy mint mifelénk hogy csinosak és fényesek. 

923. IV májuš lén ebéd után 
Szép reggelre viradtunk ma itten Palánkába 
Májusnak első  napja van. 
Szép tavaszt mutat a május 
Rengő  szelek szárnyán a porfelh ő  száll. 

Szép májusnak els ő  napja 
Szép napokat hozz e tájra 
Hogy ne leggyen nagyon meleg 
Mert akkor szegény baka sokat szenved. 

Tegnap voltunk a kancelláriába 
Nyári ruha faszulásra 
Kaptunk ujj nadrágot és bluzt 
De paszul rendesen és fest. 

• `. 
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A Réka is már kezd kicsit apadni 
Mert a hó a hegyekről kezdett fogyni 
Most már szépen zöldül a határ • 
Palánka sok 22 est magába zár. 

Sok magyar fiú tiporja palánkai utcát 
Sok szegény ánya siratja a faját 
Palánkába gondol nagy elkeseredéssel 
Ott szénved a fia onnan írt levelet. 

{ 

Édes anyám ne sirassál engem. 
Majd újból megláthatsz ha az időm eltel. 
Nem leszek örökössen Palánkába 
Haza meggyek a magam falujába. 

Két holnapot már letöltöttem az eggy évb ől 
Jak dé lassan telik ez a komisz idő  
Nem merem gondolni, még 10 h van hátra 
Most oztán nem tűdóm, hogy Mit is csináljak. 

IV/30-án kaptunk nyári felső  ruhát 
Emil Dora V/lén Irtam. 

Irom 'e pár sort Palánkán 
Majus l0én az. nagy Urnapján. 
Kint irom e. pár sort a Réka partján 
Kúfferomon ülök, eggy pad az assztalócskám. 

Most visszaemlékszek vasárnapra 
Hogy, hogy is telt el az a szép vasárnap 
Reggel korári volt poszujsze 
És aztán indulj ki a hegyekbe. 

Kisétáltunk m,onastirba 
Hogy ott töltsük el vasárnapi napunkat 
Kaptunk ottan 20 eggy sült birkát 
És fejenkint 1/4 kenyeret. 

Dél elmult mire haza értünk. 
Itthon már az ebédünk is kész volt 
Lassan az ebédet elfogyasztottuk 
S azután eggy kicsit pihentünk. 

Igy elmult az idő  lassacskán haládott 
S a levél irášra idő  nem is jutott. 
De most tekintsük át azokat az utakat 
Amelyen mentünk mig elértük -a tájat. 
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A postauton igen keveset mentünk 
S azután eggy vizfojáson haladtunk 
Két nagy part között mentünk egész addig 
Amig el nem értük azt a kis m,onastirt. 

Kaptunk fejenkint 12 éleset 
Igy bátran járhattuk be azt a hejet. 
De mást nem láttam mint követ 
Csupa kőszikla az egész hegy. 

Ezen a napon hallottam kakukszót 
A\ sárga rigó is szépen fütyölt. 

1923. V/10-én unalombol 
Úrnapja van ma igy ünnepelünk 
Ma a gyakorlótérre nem masírózunk 
Ma reggel igaz hogy kimentünk' 
De hamarosan vissza is jöttünk. . 

S azután nem tettünk semmit " 
Csak ettük a királynak a kenyerét 
HároM levelet lassacskán megirtani 
Ezt befejeztem s már unatkoztam 

S most pár sort irok emlékül 
Hogy a.jövőben jusson eszembe az, az idő . 
Szép idő  járt most itten Palánkán 
Csak nagy a melegség ez nem jó ám. 

Május 4 kére is vissza gondolok 
Ezt a napot eszembe tartom mindig 
Mert ez a"nap olyan erős volt 
Máskor 3 napra sem, jutott 'több. 

Pedig nekem ez az élet tetszene 
dehát miért kell oly sokat szenvedni 
Szigorú a parancs minden katonának 
Sokat kell tanulni eggy'szegény bakának 

Tanulnék ha tudnám hogy mit 
De .eggy szót nem értek amit tanulok itt 
Pedig nehéz megtanulni ilyen kérdésekét 
Mikor nem tudja az ember soha mit felel. 

Ma is kellene tanulnom 
De nincs túrelmem ahhóz sem hogy .. . 
De azért elmúlik az id ő  
Nem, örököm ez a kelepció. 
Irtam én Dora Emil Palánkára" 
Urnapján eggy szép délután. 
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1923. V/ 12-én 

Szép májusi napok gyönyörű  szép reggel 
Ébredő  pacsirta ébreszt fel 
Ébredő  bús dala elhangzik a tájon 
Végig szalad a magas k ősziklákon 

12-én reggel is megzavarta a leveg őt 
A bakatársaság is elfogyaszt đtta.. a reggelit 
S azután útnak indult ki a hegyek közé 
Hogy ott töltse el a szép napot. 

Együtt ment az egész bataliori 
A hegyek közé bementünk egy sz űk úton 
S ottan neki indultunk a nagy partnak 
Mert fönt a parton volt a gyakorlat. 

A gyakorlat igen könny ű  volt. 
Egy kis fegyverfogás s azonnal volno volt 
Hanem mig felértünk addig szorultunk 
A part riak eggyszer meg is pihentünk. 

Utközbe csunya hejen mentünk 
Akkora köveket láttam hogy lenne 100 m. 
100 mázsa pedig nagy suly. 
Lehet nem, hazudok úgy gondolom. 

Fönt a parttet őn egy kicsit szebb a táj 
Nincs, ott van egy kis homok is már 
Szép hangot ad ott a sárga rigó 
S üditő  levelet ad a fü. 

Délre értünk haza s utat változtattunk 
Hazafele másik úton jöttünk. 
Eggy nagy sziklaormon leereszketünk. 
S dél lett mire hazaértünk. 

Irtam én 1923. V/13-án 
ebéd előtt és után 
Palánkán. Dora'Emil. 

1923. V/19-én ebéd után 
Szép májusi napon írom e sorokat 
Szép májusi harmat mossa a partokat 
Az ebédet már elfogyasztottuk 
Most eggy kicsi pihenünk. 
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De térjünk vissza az el őbbi napokra, 
Ami elmaradt, hogy nem irtam soha 
E hó 13-án kaptunk 50 éleset. 
Azután a ruhánk nem vetettük le. 

Azután minden éjjel felszerelve alszunk 
Este a töltényt a táskába rakjuk 
A köpenyt is este ránk vesszük 
Igy ha van uzbuna 1 perc s készen vagyunk. 

Mert készen kell lennünk mindig arra 
hogy mikor tessz uzbuna 
Ilyenkor 1 perc sorba kell állni az udvaron 
S ott várni a további parancsot. 

Már pár napja mindennap esik az es ő . 
Hogy ezeket a szép köveket eggy kicsit nevelje 
Erős mennydörgéssel jár erre az id ő  
Erőssen zuhog a viz a Palánkai partok el őtt. 

Ma délelőtt beszéltem a kolegákkal 
Mert eggyütt gyakoroltunk kint a Réka parton 
Kint volt az egész, a 2-ik batalion • 
Mert vizsgálta a G. major. 

Eggy kis, fegyverfogás na levo_ és Desznó 
Minden vod külön gyakorolt. 
És eggy kis masirozás ez is vele jár 
S Isten veletek zuhogó vizek. 

Irtam. én. Dora Emil 
7 cseta 22 pes puk Krivapalánkán 

Makedónija V 19-én. 

Pünkösd hétfőn 
Pünkösd napja elmult 
Szép májusi nap. volt 
Az idő  lassan haladott. . 
Mert dolgozni kellet a bakáknak 

Reggel először a puskánkat pucoltuk 
Azután pedig 'a ruhánkat mostuk 
Bár igaz a víz zavaros volt 
De parancs volt rá azért csak mostunk 

Délután eggy kicsit pihentünk. 
S mindig csak a cigányokat néztük 
Néztük mert meg lehetett nézni 
Hogy hogy ugrálnak az Utcákon végig. 
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Két .nap tartott nekik ez a nagy vigalom 
A banda huzta úgy hogy a táj hangzott 
Volt is nézőjük százszámra 
Hogy hogy, tudnak vigadni a sz űk utcákba. 

Jó Volt ez nekünk is igy nem unatkoztunk 
Szép pünkösdnek napjár zene s áór is haltunk: 
Igy elm,ulott lassan szép pünkösdnek napja 
Talán a másikat nem töltöm Palánkába. 

Ez vigasztal engem most a mai napon 
Pünkösd hétfőn hogy e sorokat írom. 
Ma itten már nincs ünnep 
A cigányok már pingetik az ül őket. 

Mink is ma reggel eggy börüt javitottunk 
Azt elvégeztük azután pihenünk 
Néxn,ejik ír némejik alszik 
Igy tellött el a szép Pünkösd hétfő . 

Irtani, Emil Kora 
Kiivapálánka V/21-én délel őtt 

'szép meleg van. 
1923 V/22-én 

Reggel korán kellett felkelni ' 

Mert reggelit kaptunk azt is meg kellett enni 
De mégis korán el kellett menni 
Ki á hegyek közé. 

Fölmentünk eggy 1030 méteres hegyre 
Lövészárkokat ástunk kényszerültségünkbe 
'S erősen ástunk a hegy oldalon 
Mindenféle régiséget szedtünk ki a föld alól. x  

Embercsontokat és ép koponyákat • 
Mindenféle katonai dolgokat csutorát, sajkát 
Bakancsot derik puska és nadrág.szijjat. 
Municiót amit csak eggy katona magával vihet. 

Még ami a legfőbb el is felejtem mondani 
	  is vót eggy kevés 
Mert ahol dolgoztunk el őbb is lövészárok volt 
Csak hogy már mind az egész beomlótt. 

Egy tölgyfa , alatt volt több mint 50 drb ezüst 
És teljes hadicélra szükséges_ felszerelés 
Itt biztošán jómódu fiú lehetett 
És itt szünt meg élni a Palánkai hegyeken. 
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Másik hejen eggy sírt ástak feli 
Találtak ben csontvázat egész koponyát 
Puska és 'nadrág szijjat és eggy aranyat . 

Ez 40 dinárt ér a mai korszakba. 

V. 23-én 
Elvoltunk 20-án messze 
Egy- vizfojáson a rém nagy üredésbe 
söprüágot szedtünk jó nyirfából 
Délbe meg is.köttük unalmunkból 

Igy most Még az udvart kell összepucolnunk 
És azután már ki is rukolhatunk. 
Én Emil Dora 7 cseta 22 pes puk 
Krivapalánka. V/23-án 

Egy levél a Nagybátyámnak 
Neked irok, most pár sort Palánkárol 
Rád bizom-odahaza 'az édesanyámat 
Legyél. gyámja és vigasztalója 
Mer a papa és testvérem be lesznek zári a. 

Légy erős és édesanyám vigasztald 
Hogy birja átélni ezeket a rosz napokat 
Hogy leggalább, erőben éš egészségbe érhesse meg 
Hogy a fia jó kedvébe láthassa meg. 

Légy erős és segitsd ahogy lehet 
Mert engem .itt avvégett a bánat ugy is megesz 
Zuditó árként hömpöjög szívemen 
Hogy mért kellett ijen rossz hireket megérnem 
Miért hordoní, én Palánkán a komisz ruhát 
Ha édes apám otthon fizeti az . árt 
Könnyez akét szemem mikor e sorokat irom, 
Mert nem tudom hogy ő  velük .mi van othon: 
Kedves bátyám benned van mindén reményem 
Mert másba nem reménykedhetem 
A Jóska bátyárrinak.szintén nagy a gondja 
Hiszen. ő  neki még nagyobb a baja: 
'Képzelem hogy a Jóska bátyámnak 
Aggságai vannak. 
Mert ő-  szinte nyakig áll a bajba. - 
Igy. ő  benne megszünt a bizodalmam. 
Lapot - is írtam már ő  neki mind ide érkeztünk 
De választ nem kaptam rá ez nékem elég hír. 
Mert tudom, hogy_ ő  választ írna 
Pár vigasztaló szót ha ideje volna. 
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Egészéjjelen át nem birok nyugodni 
Nyikorgó zár meget hogy lehet aludni 
Tudom én mert azt már próbáltam. 
Hatvanöt napot már ott is szolgáltam. 
Naponta kaptam két deci levest és öt deka kenyért 
Ez nem való egy ötvenéves embernek 
Mert arca megsárgul s könnyel peregnek 
Igy aztán ő  neki a napok lassan telnek 
Leszolgálnám én szivesen mindkett őjük hejett. - 
Mert tudnám, hogy hazulról gondolnak rám. 
És hógy odahaza nincsen semmi baj. 
De csak türelem elmúlik az átok 
Jó szüleim és testvérem vigasztalásul 
Küldök hózzátok 
Mert én mást most semmit nem csinálhatok. 
Kedves Henrik bátyám ujból hozzád fordulok 
Mert néked szól e pár sor ' 	- 
Azért jól halgasd meg. 
Ne add most máshova kigyelmed 
Halgasd meg Palánkáról a kérésemet 
Én itt vagyok Macedóniába régi török földön 
Palánkába a havasok mögött.. 
Bakakaszárnyába a.Réka pártján 
Innend küldök pár sort hogy vigásztalásul szolgáljon 
Husvétnak szép napján felsóhajtok most itt , 
Hogy miért kell énnékem távol lennem mindig 
Mért nem mehetek el én most a térplomba 
Szép zöld mezőkön át évékre és imára. 
Husvétnak szép napján korán keltem én fel 
Mert szolgálatba vagyok azért kórán keltem fel 
Redár vagyok ma a kaszárnyába gondom a szobának tisztasága. 
A szoba tiszta s víz elég legyen. 
A baka társaságnak mindenr ől nekem kell felelnem. 
Ez az én gondom szép husvétnak napján 
Ki nem szabad mennem így lassan csak írok én. 
Szeretnék lenni fest ő  és lefesteni a tájat 
Hogy elküldeném a mostani házámat 
Hogy legalább - megtúdnák ithon is 
Hogy milyen a határ.amit az ember láthat itt. 
Nem látni itt mást mint hegyet és havat 
Tizenöt húsz métert a postaut egyenesen nem halad 
Kanyarog mint minálunk a kigyó 
József napján amikor el ő jő . 
Nem hallok kakukk szót reggel ha felkelek 
Nem látok zöld vetést ha körül tekintek 
Hanem látok kőszikla csúcsokat 
Amelynek tetején a juhász dalolgat 
Itt az asszony és az ember eggyforma ruhába jár 
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Meg kell nézni az embernek ha megismeri talán 
Az övező  réka hasítja Palánkát 
Annak a két partján írnak most ,a bakák 
Ott mondják el •husvéti imájukat 
Ott mossák ki szegények ruhájukat 
Ott szintén a sajkájukat 
Ugyszintén este a lábukat 	' 
Minden. este szépen kisétálnak 
És a rékába a lábunk megmossuk 
Tisztára mert vizitálják 
Minden este megszijjazzák 
Nadrágszijjal rávágnak eggy párat 
Hogy másik etc_ tisztábban megmossok. 
Ez a baka' élet igy mulnak a napok 
Minden este eggy nappal kevesebbet i rok 
Mindennap irok pár sort a könyvembe 
Hogy majd valamikor emlékül el ővegyem _ 
Most már meg lessz a dél is 
Meg lessz a menázsi azután lehet csutorázni 
Eggyet eggyet iszunk a jó forrásvizb ől 
Ezt tesszük husvét napján egészségünkb ől 
Ma délben pecsenye is lessz ugy hiszem 	, 
Mert egy pár birkát ma a pékhez elvittek 
Nagypénteken ami elmaradt azt megesszük 
Hogy legalább egy kis - husvétot tarthassunk. 
Most többet nem írok megyek szolgálatba 
Ha rendbe van minden akkor írok ujra 
Akkor betöltöm ezt a kis hejet 
És akkor a postára viszem a levelem. 
Most meghoztam a vizet most újból írok mig ebéd nem lesz 
A káplárok most igen jó állanak 
Elvoltak a kocsmába egy kicsit boroztak 
Most a rendre ugy látszik nem sokat adnak 
Tegnap délutánról írok egy ujságot 
Hogy tegnap délután én itt mit láttam 
Tegnap ugy lehetett körülbelül,három óra 
Kitekintettem egy kicsit az utcára 
És mit láttam, ottan több mint, hatszáz gyermek 

. Gyermek az utcán masiroz 
Valamennyinek csengetyü van a kezébe 
Úgy mennek ki a Palánkai temet őbe. 
Énekszóval és négyes sorokba • 
Ugy masirozták végig Palánkába. 
Hogy mire való ez azt nem tudom 
Elképzelni azt semmiképp sem birom 
Kedves bátyám e pár sort most unalmamba írom -
Mert nincs mivel az id őt eltöltöm 
Ma nem, teszünk semmit csak sétálunk és írunk 
És ha van mit akkor eszünk 

297 



. így ha írok eltélik az idő  
'Nem, kell gondolkodnom hogy soká lessz az ebéd id ő  
Mert figyelmem ide adom 
És elfelejtem a but ami engem gyötör 
Irtaxn, én Dora Emil Kriva Palánkár 
1923. 	 IV 1-én Husvétnapjár 

IRODALOM  

Dömötör Tekla — Katona Imre — Ortutay Gyula — Voigt Vilmos : A magyar népköltészet , 
kézirát, Bp. 1969.  
„Emlékül hagyom, az unokáknak..:" Önéletírások. (Szerk. Hoppál Mihály, Küll ős Imola, 

Manga János), Gondolat, Bp. 1974. 
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3. A folk łoŕizálódás jelensége 

• 
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PETŐFI SZEMÉLYÉNEK FOLK LORIZÁLÓDÁSA A 
JUGOSZLÁVIAI MAGYAROK EMLÉKEZETÉBEN 

A falusi kommunikációs folyamat, a szájhagyomány vizsgálata során 
a szóhagyományban • megmaradt Petőfi-emlékeket kerestem a jugoszláviai 
magyarok bácskai, bánáti és szlavóniai makroközösségében. . 

Annál is inkább kíváncsian vártam az • eredményt, mert Dobos Ilona : 
Tarcal története a.. szóhagyományban című  1971 -ben megjelent munkájában 
ezt a kissé .meghökkent ő  tényt találjuk „Pet őfit Tarcalon csupán egyetlen 
politizáló csizmadia említette. Pet ődről alig hallottak Tarcalon". 

Akármennyire megdöbbent ő  is, ugyanez derült ki nálunk Bácsszöll ősön. 
Hogy kérdéséimre választ kapjak, nagyarányú gy űjtőmunkába kezdtem. 
Segítségemre voltak tanító-és tanár kollégáim, valamint Sátai Pál tanügyi 

tanácsos. Kollégáim részint a tanórákon való beszámolás kötelezettsége 
mellett, részint • a nyelvi és irodalmi diákkörök résztvev őinek érdeklődését 
felkeltve megbízták tanulóikat, egy-egy id ős • személlyel készítsenek interjút : 
mit . hallottak Pet őfiről? 

1. Az adatközlők és adatközlés 

Átlagos adatközlőkkel dolgoztunk, nem válogattuk őket semmilyen 
szempontból. Vannak köztük férfiak, n ők, idősebbek, nagyon öregek, közép-
korúak, fiatalok, s őt ellenőrzésképpen gyermekek is. 

Szociális helyzetüket illetően az adatközlők többsége volt zsellér, uradalmi 
cseléd, kis-és középparaszt. Kevesebb köztük a városban dolgozó munkás. 
A tanult emberek száma elenyész ő . 

Az adatközl ők tehát a falu lakosainak átlagos m űveltségi színvonalát 
tükrözik. Az idősebbje nem járt iskolába, ha járt is, csak egy-két élemi iskolai 
osztályt végzett. Ez azt jelenti, iskolás m űveltségük csekély, illetve már 
régen kihullt emlékezetükb ől. Viszont már érezhető  a tömegkommunikációs 
eszközök hatása a rendezettebb körülmények között él őknél. Majd -  minden 
házban van rádió és egész nap szól. A megkérdezettek felénél több személy 
rendszeresen figyelemmel kíséri á televízió adásait is, így a Pet őfivel vagy 
más költőkkel, írókkal, híres személyekkel . foglalkozó adások megragadnak 
emlékezetükben, nem egyszer össze is mosódnak. Több egyén tévesztette 
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össze Petőit Mátyás királlyal, Radnótival, József Attilával, Adyval, illetve 
Petőd életének egy-egy mozzanatát a felsoroltak életének valamely mozzanatá-
val: (Petőd igazságos volt, becsületesen bánt a néppel, szeretett a szegények 
közt lenni, segíteni rajtuk; verseit a Rákos, mezejében olvasta fel; ahol 4000 
paraszt gyülekezett; anyja román mosón ő  volt; a Szilágyságban született; 
elhurcolták a német fasiszták, táborba zárták !) 

.A történetek elmondásának, átadásának színtere, a narratív szituáció, 
a kommunikációs -alkalom adatközl őinknél többféle volt. 

A leggyakoribb a lákóház, az istálló, az ottani félig -szórakozás, félig 
munkaalkalom (disznótor, fonó, fosztó, eljegyzés; lakodalom, keresztel ő), 
illetve a kimondott munkaalkalom (takarítás, főzés a lakóházban, állatgondozás 
az istállóban.).. Ezeken a helyeken elsődlegesen a ;családi kommunikációs 
kapcsolatok erősek; éspedig a nagyszülő-unoka;' szülő-gyermek vonalon. 
A gyermekek az id ős adatközlőktől, . a nagyszülőktől hallottak :Pet ődről; 
illetve a szüleikt ől. A nagyobb közösségkommunikációs kapcsolata is számot-
tevő  a félig szórakozás, félig munkaalkalmak során. -Az id ős előadók ilyen 
alkalmakkor szokták átadni tudásukat. 

A lakóház után valamely nyilvános hely, a kocsma, a suszter, a kovács 
műhelye jön száicnításba, majd az iskóla és a katonaság. Ezeken a helyeken 
is hallottak .adatszolgáltatóink Pet őfiről, akár egymás, közötti beszélgetés 
során, akár népművelő  előadáson az iskolában. • 

Ezen kommunikációs alkalmak mellett a tömegkommunikáció eszközei-
nek említéséről sem feledkeztek meg beszélget ő  partnereink. Felemlítétték a 
magyar és szerbhorvát nyomtatott sajtótermékek, a kalendárium, a ponyva, 
a könyv, az újság hatását, de nem mell őzték a mozi, a rádió, a televízió, a falusi 
hangosbeszélő  szerepét sem. 

Úgy tudjuk, a primitív népeknél csak azok az emlékek maradnak fenn, 
melyeknek tárgyi dokumentumai is vannak. Émlékeztet őkre (szobor, ház, 
utcanév stb.) napjainkban is szükség van : növeli az illet ő  személy vagy ese-
mény népszerűségét. Petőfiről majd minden faluban neveztek el ,utcát, vagy 
ha nem is őróla, de`a Petőfi brigádról. Ez és az öregek, id ősebbek lakásában a 
főhelyen látható olcsó reprodukciók. szintén emlékeztetnek Pet őfire. Petőfi képe, 
amint szavalja a Némzeti dalt, „vérével írja" a csatatérén a verset, vagy a se-
gesvári csatateret ábrázoló olcsó, sokszor gicéses,..sílány reprodukció a meg-
barnult, légypiszkos fakeretben szintén nem hagyja feledésbe menni a köz-
kedvelt Kis lak áll a nagy DIma mentében költőjét, a tragikus sorsú h őst. 

2. Az interjú eredménye 

A kutatók szerint a történeti szó hagyományanyaga hárofn nemzedék 
után elszakad a valóságtól, vagy folklorizálódik vagy elpusztul:A szegényembe-
rek a népköltészetbe menekülnek a valóság el ől, egy képzelt; vágyaiktól korrigált 
világba. Nálunk is a volt uradalmi cselédek a szóbeli hagyományban a maguk 
képére, ítéletére, saját élettapasztalataik, izlésük és vágyálmuk szerint formálták 
Petőfi alakját. Befogadták, a.saját élétformájukba illesztették be (szegény gyerek 
volt, szülei nem bírták taníttatni, ezért elment. színésznek, katonának, hogy . 
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megkeresse betev ő  falatját; a más ablakába ült, ott tanult, mert még világítóra 
sem jutott.). Az uradalmi cselédség h ősei a betyárok, akik a nép sérelmeit meg-
bosszulják, következésképp a szájhagymányban Pet őfi is betyár volt, fosztogat-
ta a gazdagokat, segítette'a szegényeket ... De báró és mesebeli jó,király is volt, 
aki szerette alattvalóit, s. azok is szerették őt. Más adatközlők szerint a szub-
jektív kapcsolat kihangsúlyozásával = Pet őfi ezen a tájon születtett, járt 
az adatszolgáltató falujában,' valamelyik rokona személyesen is -  ismerte, sőt 
együtt járt vele iskolába, ott volt a csatatéren a hídnál, ahol Pet őfit, leszúrták 
stb. Noha még . csak 124 év telt el Pet őd halálától (a három emberölt ő  határa!); 
a róla szóló elbeszélésekbe már sok mondai, mesei elem, s őt hiedelemelem is 
beszüremkedett, mitikus lény tulajdonságát ruházták rá, halhatatlanná vált. Ez 
érthető  is, hisz a népi elbeszélésben a kegyetlen ellenséggel szembeszálló h ős 
természetfeletti tulajdonságokkal rendelkezik. Az európai folklór gyakori m,o 
tívuma, hogy a szeretett h ős nem halt még, alkalmas id őben visszatér. Sok 
elbeszélőnk szerint Pet őfi sem halt meg; halála nem hihet ő . Egyesek visszavár-
ják, mint valami Messiást. 

A szájhagyományban az előadók a valóság eseményei közül szelektálnak. 
Ami nem illik bele elképzelésükbe, a közösségt ől elfogadott sematikus képbe, 
azt nem emlegetik, így aztán az ki is hull az emlékezetb ől. így hullt ki pl. 
egyesek emlékezetéb ől Petőfi felesége és fia. Szerintük 'a költ őnek nem volt 
családja, legényemberként élt, mások szerint felesége volt ugyan, de gyer-
meke nem. . 

A szenzációk mindig tovább élnek. A legtöbb adatszolgáltató nem bocsátja 
meg Petőfi feleségének, hogy eldobta, illetve olyan korán dobta el az özvegyi 
fátyolt. Egy ilyen nagy ember özvegyét ől nem várták volna ezt a lépést. Nem 
illett bele a nagy emberr ől és környezetér ől kialakított sematikus képbe, etikai 
értékrendszerbe. 

Mint említettük, a Ptt őfi-hagyományban bizonyos torzulások jelentkeznek, 
ami természetszer ű  is a falusi kommunkációs folyamatokban. E torzulások 
a -közösség és egyén ,előítéleteinek rendszeréb ől, a hőshöz való szubjektív 
viszonyulásból, a saját élettapasztalat, ízlés, etikai értékrendszer .átviteléb ől, 
a fantázia működéséből, nem .  egyszer pedig az irrealitás utáni vágyból kö-
vetkeznek. Ilyen torzulások például: „Miko mökhalotta, a foradalom 
kitört, ü nem vót . röst, föl őtözött és kimönt buzditani a szögényöket, hogy 
ne engegyönek ezöknek a gazem,bör t őkésöknék, Petőfi az ifjuság közé állt." 
„Ą  csatamezőn szalatt egy török lovon, osztán neki , szalatt, de miko látta, 
hogy magyar, leszurta". „A gödör szélére álltatták, ott is szavalt, miko tüzeltek 
rá." „A foradalomba az én apámat is hitta, mi akko Észak-Bácskába laktunk, 
egyik kezibe kard vót, a másikba írka és monta a verset". „Alacsony termet ű , 
köpcös alak- vót Pet őd, néha az ételmaradék is meglátszott a bajuszán. Vörös 
dglm,ányt arany hímzéssel hordott, a derekán másfél öles kard , csüngött 
„Egy nagy - ködmönbe, róssz öltözedbé, kezibe nagy bot, arra támaszkodva 
büllögve mönt, hé vót rugva, a sok gyaloglásba neki köllött .a hóba utat 
törni". „Petőfi a szegények pártfogója vót, a nép nagyon szerette, pláne 
az asszonyok úgy szerették simogatni a kis bajuszát". „Pet őfi szerette az 
igazságot, igaz hazaszeret ő  vót, jó tanuló, az apja professzort akart bel őle", 
stb. 

Az előadók a hallott anyagot szubjektív módon átalakították, túlbeszélték 
a történetet, felnagyították a valóságot, vagy elhagytak belőle: 
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Miért került sor a torzulásra? A pszichológiai szakirodalomban elfogo đott 
nézet, hogy a torz emlékezésbe belejátszik az emlékez ő  személy különleges 
beállítottsága, előítéletei, előzetes feltételezései, vágyai,' aggodalmai. 

. 	A korábbi érzékletek emlékképei is jelentkeznek. A torzítások azután 
a terjedéskor tovább halmozódnak. (Kardos Lajos: Általános pszichológia). 
A torzulás lehet kódolási és dekódolási probléma is: Kódolás kérdése a.b ővítés, 
az elhagyás, ti. más módon kódolták a kapott hírt az el őadók. Torzítás úgy 
is keletkezhetett, hogy az új el őadó, mikor hallotta a történetet, az el őadást, 
nem értette. meg, rosszul dekódolta, s az eredmény a. torzult szöveg. 

Az id őrendben is nagy eltolódás tapasztalható, „A kronologikus sorrend 
betartása a népi emlékezetben nagy .nehézségekbe ütközik, az id őrend meg-
bomlik. Az elbeszélők negligálják az id őt. Kontaminálódnak egyes korok". 
(Dobos .Ilona). Rendkívüli - nagy tájékozatlanság jellemzi a_ népi tudatot. 
Adatszerűen pontatlan, megbízhatatlan az id őmeghatározás a népi elbeszélések-
ben. A nép íratlan történelme nem ismer kronológiát. A parasztság történeti 
ismeretei Európa-szerte igen hézagosak; a pontatlanság, az id őbeli bizonytalan-
ság magából a szóbeliségb ő l fakad. Petőfit is törökök szúrták le. Mások szerint 
a kuruc világ idejére esik Petőfi működése. A tatárok törtek rá és végezték 
ki. A szabadságharc nem régen volt; a régi öregek idejében történt Pet őfi 
halála. A dudvahordás idején halt meg nem régen ... Ami népi elbeszél őink-
ből' is hiányzik tehát az időérzék, összeésik tudatukban a tatárjárás, a kuruc-
-labanc harcok és a törökvilág, a negyvénnyolcas emlékek pedig összefolynak 
a tatár-török id őkkel. 

A Petőfi-emlékek el ő adása 

A többé-kevésbé még hagyományos faluban a mese mellett az emberek 
elbeszélő  kultúrájának megnyilatkozása a híres és hírhedt emberekr ől, jelentős 
eseményekről szóló történet is. Ezekből a történetekb ől nagyszerűen kitűnik 
előadóik ízlése, emberi magatartása, életszemlélete, egész egyénisége, élet-
módja, búja, bánata. Pet őfi p1. egyesek szerint cirkuszos volt; állandóan 
részegeskedett; haszontalan csavargó, rossz gyerek volt, aki elhagyta szegény 
öreg szüleit és kiment Németországba, stb. Ilyeneket és 'hasonlókat mesélnek 
azok az asszonyok, akiknek férje részeges volt, vagy gyermekük itt hagyta 
őket s elment . külföldre vendégmunkásnak. 

3. A kérdésekre adott feleletek 

I. Ki volt Pet ő fi? 

Híres ember volt már ifjú korában, mert író volt és költ ő  is. Vándorszínész-
kedéssel is foglalkozott, forrádalmat is szervezett (Zrenjanin). Nagy forradal-
mista vót. A forradalmisták egyik legjobbja, aki nagyon jól harcolt a for-
radalomban: Úgy jutott a forradalmisták közé, hogy édesapja iskolába akarta 
küldeni, amit ő  nem szeretett és megszökött onnan hazulról. Olaszországon 
körösztül jutott el a forradalmisták közé. A forradalmárok vezényl őjének 
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áll be. Sokáig nem bírt vezényelni, mert Jugoszlávia valamelyik városában 
lebétegszik és nem bírja tovább a katonaéletet (Zrenjanin). Hát a Pet őfi 
egy nagy paraszt vót. De nem úgy gondolom, hogy gazdag vót. Az is a baj, 
hogy szögény vót. De nagyon is. Egy nagy betyár vót, betyárvezér. Loptak. 
Jó möglopták ám az urakat, oszt szétosztották a szögényök közt. Ű  is harcót  
a magyar forradalomba. El is esött, mint nagy h ős (Muzslya). Úrfi volt,  
apja kisnernes, anyja szépasszony, nagy lázadó, mindenki zavarta, közbe  

megszökött az osztrákokho. Mikor visszajött, írt egy verset. Talpra magyar.  

Fellázította a népet, közéjük állt, de nem sikerült a csatát átélni (Zrenjanin).  

Király volt és írt verseket (Mihajlovo). Király akart lenni és azt akarta, ne  

legyen paraszt és nemes. Fel akarta bontani az osztrák szerz ődést a magyarok-
kal (Mihajlovo). Szegények pártfogója (Mihajlovo). Magyar király vót,  

szerette a békét, virágot, mindig írt olyat, hogy a nép felháborodott t őle.  
Szerette a szegényeket, segített rajtuk (Zrenyanin). Kossúth jóbarátja (Zre- .  

njanin). Valamilyen mozgalom vezet ője (Zrenjanin). Nagy kommunista  
(Mihajlovo). Rákóczi legjobb szakácsa volt, nagyon jól főzött, pláné a tészta  
formát (Muzslya). Nagy bandita vót, nem tanút, csak a szoknyákot h őlészte.  
Akkó e keszte k őteai a verseket, buzdította a népeket a háborura a törökök  

ellen, de mindig igazságos vót az a disznó kölyök. Szerette a szögényöket,  

mind a szép lányokat. Akkó eccő  elindút a csatamezőre, nem akart az ágyba  
möghalni, oszt ott meszetek néki! (Muzslya). Tájképeket csinált a háborúba,  

ahol folyt a gy front. Hátul állt, festette, hogy l űttek a népek. Vót csukós széke,  
aszt 'hordozta. Lapút ,és rajzolt. Apja cirkuszosnak, augusztának mondta  

le (Muzslya). Mint filmvetít ő  élt Petőfi, Bácskában is járt (Földvár). Kuru-
cokkal harcoló betyár volt az 1400-as években (Zrenjanin). Zeneszerz ő  
volt, indulókat írt, kürtös vót, ő  maga írta, amit eldudált (Zrenjanin). Rózsa  

Sándorral betyárkodott (Zrenjanin). Festészettel foglalkozott Pet őfi (Hajdu-
kovo). ,Költészettel foglalkozott, zongoram űvész is volt (Hajdukovo). Bíró  
volt (Oromhegyes). Kapitány volt (Oromhegyes). Csillagászkodott, kávé-
házba járt, szavalt (Oromhegyes). Híres betyár volt (Oromhegyes). Brigád-
vezető  volt, felakasztották a németek (Velebit). Juhász volt (Oromhegyes).  

Tudományos könyveket írt (Óromhegyes). Résztvett sok felkelésbe, a Rigó-
mezőn, Segesváron (Zrenjanin). Betyár volt, harcolt a kurucok, labancok  

felkelésében. Huszárvezér vót, akit a cigányok neveltek, a török ellen harcolt.  

Tizéves korában elkerült a cigányoktól, mivel két évi barangolás után sem  

talált rájuk, beállta huszárok közé. Ott tanulta a kardforgatást meg a célbalövést. . 

Ezután, mikor betöltötte a tizenhat évet elment a csatába a török ellen: Egy  

párbajban a legjobb barátjával meghalt (Zrenjanin). A Pet őfi brigád vezére,  
parancsnoka volt. Szerb. Róla kapta á brigád a nevét (Zrenjanin).  

II. Mikor élt Pet ő fi?  

Petőfi Mátyás király idejében élt (Oromhegyesen ezt 22 adatközl ő  
állítja). '1400-ban élt (Zrenjanin). A törökök idejében - élt..(Bácstopolya).  

1700 táján élt (Földvár). A 40-es években élt (Kishegyes). 12-ben élt (Mohot).  

Az első  világháboru idején élt, önkéntesen jelentkezett katonának, elvitték  
őtet is (Zrenjanin).  

~ 
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III. Pet ő fi szülei 

Apja orosz származású (Oromhegyes). Román pék (Zrenjanin). 
Bosnyák keverék volt az apja (Zrenyanin), Petar Petrovi ćnak hítták, mészáros 
és kocsmáros, fiából is derék embert akart nevelni (Muzslya). Petrovi ć  Emil 
volt az apja (Szabadka). El őkelő  kecskeméti hentes (Szabadka). Favágó 
volt, agyonütte a.fa (Palics). Szegény csizmadia (Zrenjanin). Grófnál szolgált 
(Zrenjanin). Egy kiskocsmában volt kiszolgáló, abból tartotta fenn Pet őfit; 
míg , nem lett költő  (Muzslya). Muzsikos volt, oszt sokszó nótává altatta 
el a fiát (Muzslya — mondja egy muzsikus). Petróvi ć  Iván kereskedő  volt 
az apja,;,(Muzslya). Kisnemes (Zrenjanin)s. Szegény csizmadia volt (Zrenja 
nin). 

Anyja cseléd vót, míg férjhez nem ment (Szabadka). Anyja, miel őtt 
férjhez ment, cseléd, mosón ő  volt (Szabadka — Sándor). Román volt az 
annya (Szabadka). Annya a Hroz Mária mosón ő  (Zrenjanin). Annya szépasszon 
vót (Zrenjanin). Annya özvegyen maradt, mert favágás közbe meghalt az 
apja (Palics). 

IV. Pet ő fi születési helye 

A Szilágyságban született (Szabadka). A Nyírségban született (Hajdu-
kovó). Bécsben született (Hájdukovo). Debrecenben (Szabadka = Sándor). 
Máramarosban (Oromhegyes). Kisk őszegen született (Bácsszöll ős). Kis-
kunfélegyházán (Topolya). Kolozsváron . született, itt járt gimnáziumba, 
Ott írta a Füstbe ment tervet (Szabadka). Magyarországon született, de 
átkőtösztek Zágrábba (Szabadka). Jugoszlávia valamely városában született, 
ott lebetegedett (Zrenjanin). A hortobágyi pusztán született egy kocsmában. 
Éppen akkor a pásztorok ott mulattak. A gazda leszólt: „Emberek, hallgas-
satok, a kocsmában fiú született!" A pásztorok ekkor kisbírójuknak névezték 
el. A pásztorok élelmet vittek neki (Muzslya). 

V< Milyen volt Pet ő fi? 

a) Külseje 

Ojan vót, mind a nyárfa, magas, vékony, szép pörge bajuszt és kalapot 
viselt (Zrenjanin). Mindig elegáns, tiszta (Zrenjanin). Nem vót naty szál 
ember,  . sovány, er őtelen, hosszú, vékony bajusz, nagy haj, nagy ész vót 
neki (Zrenyanin). Ojan sován vót, mindha csak kenyérön és són élt vóna. 
Hollófekete hajú, éleseszű  vót (Zrenjanin). Eléggé gyenge erej ű  vót Sanyika 
(Oromhegyes). Barna, hosszú, vékony férfi vót (Oromhegyes). Erős és komisz 
férfi vót. Sok ügyességet szerzett apjától (Földvár). Bajusza, . takonpartija 
vót, nyurga, sován gyerek vót, egyik füle nagyobb, mind a másik (Földvár). 
Vékondongájú szőke Legén vót (Szabadka). Magos, vékon, bajszos (Paks). 
Huligánszerű  (Szabadka). Nagyon szép szán fiatalember volt, szép hosszú 
fekete haja vót (Szabadka). Hosszúkás arca, kis bajussza, szép haja vót, 
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ösztövér (Szabadka). Hosszú nyaka vót (Szabadka). Nyurga, vézna gyerek 
vót, nem szeretett játszani (Zrenjanin). Sován hosszúkép ű, nagy haja, bajusza, 
pörge bajusza vót (Zrenjanin). Vézna, alacsony termet ű, elég nagy hajjal, 
szép pörge bajuszt viselt, beteges vót (Zrenjanin). Nyurga gyerök vót, vézna, 
haja koromfekete,' szöme meg akár :az aranyájé, éjsötét (Muzslya). Az a sudár 
termete, mint egy isten, s az a feszes' tartása szinte kiemelte nagyságát és 
hallhatatlanságát (Horgos). 

b) Természete, tulajdonságai: 

Fösvény vót (Muzslya). Embertisztelő, emberszerető, szerette a tiszta 
lelkű  embereket (Muzslya). Nagy lázadó vót (Muzslya).  Boszorkány vót, 
nem szeretett dógozni, egy fráter vót (Muzslya). Híres legény vót kegyelme, 
bátor, hős legény volt, a szögény népet pártóta, életit áldošzta a népér és 
a szabacságér (Zrenjanin). Bátor, okos vót, mert forradalmat csinálni (Zre-
njanin). Szegények pártfogója vót, a nép nagyon szerette (Muzslya). Szerette. 
az igazságot, igaz hazaszeret ő  vót (Muzslya). Vidám, büszke vót magára, 
szeretett utazni, csavarogni, szerette az igazságot, egyenjógúságot, nem 
tűrte az _erőszákot (Zrenjanin). Szerette a társaságot, nem vót különb, mint 
a mai csavargó fiatalok, mindenhol ott vót, forradalmat is szervezett Ma-
gyarországon, el is esett (Zrenjanin). Termetével ellentétben nagyon bátor 
harcos vót, harc után verset írt, tehetséges hadvezér, költ ő  vót (Zrenjanin). 
Okos gyerök vót, szerette a szögén emböröket, mindég velük vót, bátor 
embör, mindig csak harcolni akart, a forradalomról tanált ki verseket (Zre- 
njanin). Népszeret ő  vót .(Zrenjanin). Furfangos, találékony embör v őt (Zre-
njanin). Egy lángeszű  ember vót, mindönbe beleavatkozott, okos, úgy kezelte 
a fegyvert, öröm vót nézni. (Zrenjanin). • 

'Amik() mán hírneves író vót, nagyon g őgös vót erre, hogy ű  kicsoda — mi-
csoda'. A kolegáiva nem is akart beszélni, osztán a kocsmába berugott, akkó 
kötöszködött, veszeked ős vót. No osztári egysz ő  veszeködés közbe elcsípték 
a zsandárok, oszt úgy megverték, hogy hetekig nagyon beteg vót (Zrenjanin). 
Ki nem bírta ám az anyját, mindig veszeködöt vele. Egysz ő  de nagyon be 
vót rugva, hazaállított, az annya azel őtt húszta föl a dunnára meg párnára 
a tiszta hajat, az meg sáros cip ővel .összetaposta áz ágyat. Szögény annya; 
mindég monta neki; hogy röndös lögyön, űneki nem .ért semmit a szép 
szó (Földvár). Sokan nem tudják, hogy ki vót, milyen embör vót. Kutyákat; 
macskákat szerette, igazságszeret ő, jószívű, sokat dolgozott (Földvár). Lángoló, 
gyorsan fellobbanó természet (Szabadka). Szabadszájú (Szabadka). Ko-
molytalan vót (Szabadka). Sok n ője vőt, mindhez írt verset (Zrenjanin). 
Szomorú és hállgatag vót (Zrenjanin). A szíve vajbú vót (Kishegyes). Rossz 
kölök vőt, aki örökké a. fán lógott, fészket kutatott, de még a madarak tojásait 
is kidobáta a fészekb űl. Nagyon csintalan vót. Mindig kiszakítótta a nadrágját. 
Nagyón bátor vót mint feln őtt. A harcteleken írta a verseket (Zrenjanin). 
Ez a Petőfi lumpfráter lehetett. Ki hallott mán olyat, hogy szegény ember 
kávéházba járjon. Úgy hallottam, hogy szokott berugni és olyankor mindig 
az annyához írt verset. De azért ha ivott is, jó ember v őt, szerette a hazát, 
meg is halt érte fiatalkorában (Zrenjanin).' Pet őfi értett a bikák leterítéséhez. 
Eccer kint sétáltak - a határba Sándor és barátai. Egyikük piros ingbe vót. 
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Közelbe legelt a csorda. A csordából kiugrött a vezérbika, megindult feléjük, 
a Sándor felkapott egy husángot és félre ugrott. Kupán vágta a bikát, a 
bika rögtön elterült (Szabadka). Nem szeretött játszani. Még a többi gyerök . 

játszott, ő  ült az udvar egyik sarkában és nézögette a madarakat mög bámúlt 
a pusztaságba és elmeréngett az ott haladó emberek, életina mer mán gyerek 
korába is nagyon érdekelte a költészet mög a szögényembörök sorsa (Muzslya). 
Szerette a könyveket, sokat, olvasott, tanult. Tehetséges, okos ember vót 
Nagyon szerette a népét (Palics). Mindig a nép járt az eszébe, olyan vót, 
mint egy huligán külsőlég, nagyon könnyelműnek nézett ki. Mindig szinházba 
járt. Nyugtalan vót, állandóan forrott, izzott, nem vót megnyugvása. Mindene 
vót a szabadság. Beszélt latinul, németül, franciául, angolul" (Palics). Önfej ű , 
harcias, szókimondó volt, amit gondolt, ki is mondta. Különös ember volt, 
fenséges gondolkozá sú. Nem önmagáért, egész nemzetéért élt (Szabadka). 
Igen. talpraesett, szabadszájú egyén volt, nem nagyon emelgette kalapját 
az akkori nagy urak el őtt (Topolya). Igön részögös vót. Egy versébe azt 
írta, hogy szeget szegér gyógyítunk. Az ázt jelöntötté, hogy ha iszik egy 
kicsit, akko még kell inni (Kórógy). Sándor boldog vót; ha édesanyját láthatta. 
Otthon vót a legboldogabb. Otthon jobb íz űt evett a fekete kenyérb ől, mint 
máshol á ,fehérb ől (Šupljak). A csirkefogó szeretett_ firkálni is. Meséte az 
apám, aki vele vót a 48-as forradalomba, szeretött az a gyerök csatározni. 
Emlékszök arra is, miko gyüttek a faluba, oszt hítták a legényöket, valánni 
irka vót a kezében tele macskakaparással. Abbú .danolt a legériyöknek. Ezök 
mög kapta a 'dalon, oszt möntek. (Zrenjanin). Olyan vót, mint a Mátyás 
király, az igazságot Szerette, becsületesen bánt a néppel. Nagyon szeretett 
a szegények közt lenni, segíteni rajtuk. `Igaz ember volt. Míg Pet őfi fel nem 
ébredt, nagyon szomorú volt az élete a népnek (Zrenjanin). Petőfi, egy szögény 
gyerök vót, akár csak  én.. Ruhát mindketten 10 éven keresztül cseréltünk, 
ha cseréltünk. Mert pénz ruhára nem igen telt. Örültünk, ha őzáraz kenyeret 
majszoltunk. (Topolya) 

VI. Pet ő fi élete 

a) Gyermekkora, ifjúsága 

Nagyon szegények voltak, anyja mosón ő, apja hentes volt, ő  a .más 
ablakába ült és ott tanult, mert még villágítóra se jutott, így lett költ ő  (Zre-
njanin). Petőfi szegény volt. A pékség ablakához járt melegedni (Hajdukovo). 
. Kicsi korába nagyon rossz vót, de ahogy id ősebb lött, m,ögkomolyodott. 
Mive szögényök vótak, egy darabig uccasöpr ő  vót. Késöbb ékezdött iskolába 
járni, nyolc osztált járt ki.- Sok. verset írt. Miko kiütött á forradalom, a. katonák 

. ide-oda lükdösték, majd egy náp eveszött, oszt aszt •eséték, hogy eszökött 
a högyekbe, az erdőbe, oszt mint römöte élt ott ameddig mög nem halt 
(Muzslya). Parasztembör vót, szögényök vótak. Apjáék világnak bocsájtot-
ták, hogy annyi pénzt keressön, amennyit mögöszik. Mindég egy ruhába 
járkát, olyan piszkos vót, mind a főd. Eccő  csak írt egy költeményt,. osz 
mingyá hírössé vált. Amiko m,ögn ősűt, feleségit mindég bántotta. °Osztán 
űtet is nemsokára, mögverte az isten, me olyan rossz vót, möghalt a háborúba. 
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Mos má csak szépet mondanak rula (Muzslya). Debrecenbe járt iskolába, 
rossz diák volt, a napot lopta, a pad alatt firkált (Torda). Szeretöt tanulni, 
olvasni, írni, 'az: anyja nem bírta taníttatni, emént az oskolára, — önkéntesen 
tanult. Irta a vörsöket, könyveket. Járt mindör'zfélé, tanilt, szerette a tudományt 
(Kórógy). Petőfi elhagyta apját, vándorót városrúl városra, vándorcirkuszoknak 
a tagja, igen komolytalan, csavargó és szélhámos volt. Iskolába is járt "Kecske-
méten és Kolózsváron. Otthontalan és kalandvágyó volt. Nem tudott egy 
helyben maradni (Kanizsa). Pet őfi bánáti vót, járt Pesten és •a Bácskába 
(Zrenjanin). Debrecenben'is járt egyetemre (Zrenjanin). Pesten, Kecskeméten, 
Aszódon járt "iskolába .(Szabadka). Rómában, Pesten élt, járt Zomborban, 
Adán, Nagyszalontán (Szabadka). Romániában járt (Torda). Becskekereken 
is. járt. (Zrenjanin). Tresnyevácon, Kecskeméten, Kanizsán járt (Kanizsa). 
Romániában, . Bulgáriában, Franciaországban járt  (Oromhegyes). Bejárta 
Jugoszláviát, Kanizsán is volt, Bácskában is (Földvár). A Ludasi-tó partján 
is járt, éjjeli Szállást is kért (Palics). Zrenyaninban is járt, a városház el őtt 
beszélt (Muzslya). Bácskát bejárta mint filmvetít ő  (Földvár): Bácskában, 
Szerém.ségben volt katona, ott írta verseit az őrház falára (Šupljak). Jugosz-
láviában élt, Szerbiában is járt (Földvár). 

Színészkedése 

Felcsapott színésznek (Szabadka). Szeretett színészkedni, teátristának 
lenni, az pedig nem volt szép tőle. (Zrenjanin). Színésznek ment Szegedre, 
hogy valamilyen Szakmát kitanuljon, megéljen bel őle (Zrenjanin). Apja 
megtagadta, miko szinész lött, forradalmár lött belüle osztánn (Palics). 
Petőd komédiás akart lönni. Eccő  vótak itt a komédiások, oszt ű  egy meghib= 
bant parasztot játszott. Oszt, olyan jól játszott, hogy még én is rityögtem, 
rajta (Zrenjanin). Hogy segítsen szegény szülei sorsán, elment vándórszinész-
nek és ott kis pénzen éldegélt nagyon sz űkösen. A keresetét minden hónapban 
hazaküldte. Apja küldött neki pénzt és ő  visszaküldte a dupláját. Színészkedés 
után beállt katonának. De nem sokáig volt katona, mert kiszuperálták. Ekko 
hazament, elkezdett irogatni (Pacsér). Franciaországba ment, ott cirkusz ős, 
színész lett, hamar hazajött, zsoldos katonaként beállt a hadseregbe. Bem 
apó megtudja, milyen" jóeszű, maga mellé fogadja, hogy eltanulja, amit ű  
tud (Muzslya). 

Katonáskodása 

Vót katóna is; de ott nem" bírt maradni, mert nagyon. gyenge volt a 
szervezete (Pacsér). Katonakorában ült egy tuskó melléti és ceruza a kezében, 
írta a verseket, míg a-többiek aludtak (Zrenjanin). Miko katona vót, mögbete- 
gödött, de nagyon szerette szülejit, ezér betégségirül nem is írt nékik, nehogy 
az apja bánatában megbetegödjön (Zrenjanin). 

Miko az iskolábul kiszökött Némötországba, írta a nótát, azt a siralmasat 
az édesanyjának, hogy Szömöm pillája a Duna 'm,öntibé. Az én fijam is kunönt 
Némötbe (Muzslya). Vót katona, pincér, költ ő  (Palics). Vót katona, szinész, 
fordító (Torda). • 
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d) Politikus és költ ő  

Petőfi politikus is vót meg költ ő  (Palics). 
Arany János egyszer egy verset olvasott t őle, meglátott benne egy nagy 

nagyravágyást és Jókaival együtt elhívták hozzájuk .és rászedték, hogy írjon 
egy pár verset. írt is, ami a költ őknek nagyon megtetszett. Ezután Jókai 
és Arany melléjük fogadták. Sok buzdító verseket 'írt. De közben kitört 
a forradalom. Ahol Pet őfi mint fiatal költ ő  megírta az első  himnuszt, a Talpra, 
magyart. Utána barátjai kérlelték, hogy folytassa a verseivel és a dalaival 
a. szabadságharcot (Kórógy). Pesten is élt, járt a Jókai klubba. Ott figyeltek 
fel rá, a pirossapkás vándorszínészre (Szabadka). Pet őfi először elszökött 
a forradalomban.. Törökországba, de visszajött (Zrenjanin). Vót Francia- 
országba, bekapcsolódott a kommunista mozgalomba, versével buzdította 
a magyar népet, hogy felkeljen az uralkodó osztály ellen, kiszabadította Stani čić  
Mihály írót is (Torda). Olaszországon körösztül jutott el a forradalmisták 
közé (Zrenjanin). 

1848-ban felolvassa a Talpra, magyart, kitör a forradalom, ezen a napon 
fia születik. Bem apó azt mondta neki: ,;Pet őfi, te neked otthon kellene lenni, 
mint költő, nem pedig itt". Sokat betegeskedétt (Muzslya).' Pet őfi volt Kos-
suthnak a kincses-nagyértékű  szószólója, mer tudott szépem szavalni. Nagy 
tehetsége volt a beszédre. A 10 pontban álló törvényt ő  írta és ő  szavalta 
el, és a magyarok mind mellé álltak (Mihajlovo). Pet őfi buzdította a népet 
a kávéházakban és nagyobb területeken, ,ahol a -  nép összejött, ott. Pet őfi 
verseket és hirdetményeket olvasott fel, amivel a népeket buzdította a for-
radalomra (Nagyfény): A ' néppel pártoskodott és sok forradalmi verset 
szavalt a népnek. Mindig az urak és a papok ellen volt. Amikor Pesten volt, 
ott olyan lebújokba piros kokárdákat raktak -fel a blúzon belül, szerveszkedtek 
a fiatalok. Petőfi is ott vot köztük. Be is vót zárva (Muzslya). 

A forradalomba Pet őfi is harcolt. Még az én apámat is hítta. Mi akkor 
Észak-Bánátba laktunk. Arra járt egy barna legénnyel, hívták az embereket, 
hogy menjenek har ćolni. Egyik kezében a kard volt, a másikban meg valami 
irka és mondta a verseket. Megtetszett nekik a gyerök buzdítása és elmöntek 
(Muzslya). Pet őfi szavára öszegyültek a népek és harcba mentek az osztrákok 
ellen. Bécs kapuját döngették már, de a német huncut vót, a környez ő  országo-
kat föllázította Magyarország ellen (Zrenjanin). 

VII. Pet ő fi családja, baráti köré 

testvérei 

Petőfinek sok testvére volt(Palics). Volt három testvérje, de korán meg-
haltak (Kórógy): Sokan voltak testvérek (Kanizsa). Egy Pista nev ű  test-
vére vót, székálló, kocsmáros (Kanizsa, Oromhegyes). 

felesége 

Petőfi-puszta tiszta legény vót, nem vót felesége (Földvár). Vót egy felesége, 
nerci vót családja (Pacsér). Felesége valami Ilona volt (Földvár). Két felesége 
volt (Oromhegyes). Szendrey Júlia, gazdag keresked ő  lánya a felesége (Sza- 
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badka — Sándor). Szamosi vagy Szendesi Júlia- a felesége (Szabadka). A 
szerelem is -  érdekelte Sanyit és házasságot kötött valami Julissal: Éppen 
úgy hívták; mint az én Julcsámat. A Julissal a Tiszavidéken ismerkedett 
meg (Muzslya). Júlia apja ellene volt, hogy Pet őfi, a firkász elvegye feleségül 
az ő  lányát, . de miután a lánya mégis .hozzáment, az apja meg sem nézte 

• Júliát. Sok verset Irt hozzá. Sz űkösen éldegéltek (Muzslya). Szendrei Júlia 
egy gróf leánya volt (Kanizsa). Feleségivél két hónapig élt, mert mindig 
csavargott (Muzslya). A gyereke halála után otthagyta a feleségít, mer szerette 
a szép lányokat, tudta, hogy úgy sem marad h ű  hozzá (Kanizsa). A felesége 
elárulta azokat, akik harcoltak és sok népet meggyilkoltak (Oromhegyes), 
Miután a felesége, Júlia férj nélkül maradt, nem volt lehet ősége, hogy megéljen; 
az édesepja kisegítette 1.00 forinttal és `többet nem tör ődött a lányával (Muzslya). 
Csúnya vót Júliátul, hogy férhé ment, egy ilyen nagy költ ő  féleségé, hogy 
tehette meg (Szabadka, Muzslya, Oromhegyes, Kórógy). A német azér 
vetette meg, hogy. férjhez ment, mert azt hitte, hogy Pet őd meg se halt 
(Moravica). Feleségét Rozáliának hívták. (Palics). 

Gyermeke 

Nem volt családja (Szabadka, Pacsér). Lánya volt (Pacsér, Földvár). 
Két családja volt (Pacsér). Négy családja volt (Oromhegyes). Volt egy Zoli 
nevű  gyermeke (Szabadka)., Született egy kisfiuk, Zoltán (Kórógy). Lett 
egy gyermekük, de hamarosan meghalt (Muzslya). Volt egy gyerekük, de 
az 7-8 éves korában tüd őbajba meghalt (Kanizsa). Fia 1848 december 
15-én született Debrecenben. Zoltán apja nevét, vérét magába vette és apja 
tevékenységét követte. Zoltán nem is ismerte él őképperi apját, mert apja 
korán meghalt (Pacsér). Juliánnafelesége, kicsi fia Zoli, mint az én fiamat, 
úgy hítták, meghalt kicsin (Oromhegyes). Míg ő  harcolt, született egy kisfia, 
akit Zoltánnak vagy Tamásnak körösztöltek (Muzslya). Volt egy lánya meg 
fia-  (Oromhegyes). . 

Barátai 

Petőfi barátja Arany volt. Ismertem, űt is. Segített neki a költemények 
szerkesztésében (Zrenjanin). ..• • 

Széchényi is barátja volt. Széchényi is költ ő  volt (Zrenjanin). Szé ćhényi 
förradalmár volt, meghalt korán (Szabadka). Széchényi elnöke volt Magyar-
országnak, szerette Pet őfi (Pacsér). 

Kossuth igön szerette Pet őfit, segítött neki a forradalomba (Oromhegyes). 
Kossuth magas, megtermett, irgalmatlan' ember volt, katonái nem nagyon 
kedvelték. Olyan pofont adott, hogy 3 nap megérezted (Völgyes). A szabad-
ságharc egyik fő  megvalósítója volt Kossuth, ezért kellett elhagyni az országot, 
de halála után hazahozták (Szabadka).. 

Jókai ,is barátja . volt Pet őfinek. Szerette (Oromhegyes). Pet őfi járt a 
Jókai klubba (Szabadka). 

Sztanč ić  Mihályt, a barátját kiszabadította Pet őfi 'a forradalomban 
(Torda). Legjobb barátja Táncsics volt (Palics). 
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Bemi apó • igön szerette, mindig mondta neki : „Pet őfi, te neked otthon 
kellene lenned mint költő , nem pedig itt!" (Zrenjanin). Bem nagyra becsülte 
hősiességét (Palics). Bem tábornok meg Sanyi nagyon jóban voltak (Muzslya). 
Bem apó lengyel tábornok csapatában volt katona. Bem apó csak annyit 
tudott magyarul: • „El őre, honvéd!" (Muzslya). 

Petőfi barátai. voltak: Arany János, Jókai Mór, Móricz Zsigmond (Zre-
njanin). 

VIII. Pet ő fi m űvei 

Igazi forradalmi költ ő  volt Harcolt tollával is, kardjával is (Muzslya). 
Petőfi a kocsmában írta verseit (Muzslya). Van vagy 500 verse (Muzslya) 
Szerethette a bort, minden versében szó van a borról, lányokról (Zrenjanin).. 
A Talpra magyar-t a Rákos mezején olvasta fel Pet őfi, ahol 4000 paraszt 
gyülekezett (Zrenjanin). Sok verseket, nótákat írt. Falu végén kurta ko ćsma 
szép nótát is Pet őfi írta a nép számára (Torda). A Talpra magyart ember 
nem tudta volna jobban összeszerkeszteni (Torda). Pet őfi szerkesztette a 
Talpra magyar verset. El őször leitta, hogy Rajta, magyar, Vasvári mondta 
neki, hogy úgy írja: Tálpra, magyar! (Muzslya). Legszebb verse a Szeptember 
végén. A többi 'versem is szépek. István öcsémhez, azt is a. nagy költ ő, Petőfi 
Sándor írta, meg a Kis lak áll a nagy Duna mentében, azt is ő  írta. Tudom 
is még énekelni. Pet őfi mindeprül írt, minden téma érdekelte (Szabadka). 

Nem volt jó viszonyban apjával..Mikor hazaért, apja nem akarta beengedni 
a házába, akkor írta kiengesztelésére a Kis lak áll a 'nagy Duna mentében 
verset (Moravica). Szerelmi verseket írt és költeményeket, dalokat (Völgyes). 
Egyszer történt, hogy Pet őfi bement egy szobába és ott megtetszett neki 
a szobalány és ezért új nótát írt „Berr,éríten a szobába". Szegeden élt és 
bement egy kávéházba. A n őket szerette becézni és ezért ez alkalommal 
találta ki ezt a nótát : „Egy cica, két cica, három cica, négy ..." (Zrenjanin). 
Szép verseket írt, leginkább a lányokról, a hazáról. Ő  írja a „Befordultam 
a konyhába", a, „Talpra, magyar", „Vers Júliához" (Kanizsa). Ő  írta a Ku-
korica Jancsit, Talpra magyart, Szeptember végén-t, Kis lokálom a nagy 
Duna mentébe, Füstbe ment terv (Szabadka). Ő  írta. a Tisza, István öcsémhez, 
Anyám tyúkja, Falu végén kurta kocsma, Egy gondolat bánt engemet (Pacsér). 
Alföld is »az ő  verse. Fa leszek igön szép (Kórógy). Az Apostolt is ismerem. 
Föltámad a tenger-t is (Pacsér). 'Pet őfi . írta azt : 

„Minek a pap a templomba 
Levendulába, civil ruhába; 
Úgy sétál a kávéházba 

(Kanizsa) 

Verséket olyanokat írt, hogy mikor olvastam, a vér futott bennem, mind 
a láng az izík között (Míihaylovo). Nagyanyám ismerte, együtt töltötték a 
gyerekkorukat, melyet egy füzetben napló alakjában örökített meg. Én ebb ől 
a naplóból ismertem meg. Költeményeit úgy megszerettem, hogy ha ráakadtam 
egy új könyvére, képes voltam éjjel az ablakban holdvilágnál olvasni (Muzslya). 
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IX. Pet ő fi halála 

Úgy mesélte öreganyám, hogy az utolsó csatában, mikor a. nap magasan 
fent járt az egén, melegen szórta sugarait, az orošzok legy őzik a magyarokat. 
Petőfi fönt ült egy kemence tetején. Mikor a kozákok belovagoltak, az • er ődít-
ménybe, Pet őfi leesik a kemence kormos belsejibe. fgy élve maradt, de 
megütötte a kisagyár s nem • emlékezett vissza, hogy hol lakik. • Látták egy-
páran, hogy kóborog az erd őbe. s -ott is halt 'még (Zrenjanin). • Egy kukoricás-
ban állt egy lerombolt épület, csak a kemence maradt ép. .Pet őfi azon ült 
és írt: A katonák hívták, meneküljön. De ő. így szólt : „Ha veszik a haza, 
vesszen a költ ő  is" (Oromhegyes). . 

Valami Bem tábornok- oldalán harcolt. Jöttek a kozákok vágy mik, ő  
éppen írt. valami • verset. Meglátta egy kozák, odalovagolt, erre ő  egy ágyú 
mellé ugrott és ott írta tovább a verset, mer biztos olyat írt, hogy kár. lett 
volna abbahagyni. A kozák meg odaugratott és elsütötte pisztolyát. Agolyó 
áz ágyútól visszapattan va. eltalálta •Pet őfi vállát. Pet őfi ijedten összeesett. 
A lovas azt hitte, hogy meghalt, pedig nem. Csak kés őbb halt még, . elvérzett. 
A testét az 'ágyú mellett temették el  (Palics). 

Apám mesélte, egy orvos látta Segesvárnál, hogy egy kozák hátba szúrta, 
látta, hogy Pet őfit a kozákok zavarták, - mikor már meg volt szúrva. Az a 
haszontalan orvos nem hogy felvette volna, hanem hagyta, hogymásszon. 
Nem olyan szörnyű  halált érdemelt Pet őd'! (Zrenjanin). 

Petőfi a Segesvári csatában nem vállalta a visszavonulást, ment a kozákok-
kal szembe, meg akarta magyarázni a nemzet harcát, de egy kozák leszúrta. 
Jól beszélte a szláv nyelvet, .azért akart szólni kozákokhoz (Kopács). A 
segesvári csatában a költ őt. kozákok -zavarták, megfordult; .hogy egy kozáktól 
elvegye a kardot, a másik lova a .sarkába' lépett, elesett, a kozák leszúrta 
(Suplyák). Szöged körű  vót a csata. A Kozákok lovon vótak, szétkergették 
a magyarokat. Pet őfit szétmarcángóták. a kozákok. Nerci ért akkor á verse 
egy pipa dohányt se. A testéjér a kányák mög a farkasok veszeködtek érte 
(Zenta). .. • 

Utoljára a segesvári csatában látták beeskai ruhában. Ahogy menekültek,, 
Petőfi a közelben lev ő  erdő  fele ment. Ahogy menekült, egy hídra ért.• Ott 
Megállt, elkeádett sírni, hangosan felkiáltott : „Drága magyar hazám, "így. 
fogsz elpusztulni!".  Ezután tovább ment,' elbújdosott az erd őben,. de nem 
s látták azóta . sem, elt űnt (Palics). . 

A döfés nem ,ölte meg Pet őfit, sebesülten feküdt egy mezei kút mellett. 
A környező  falvakból kivezényelt . parasztok nem ismerték őt; élve dobták 
a tömegsírba. Kérte őket, .ne . temessék e1, de nem hallgattak rá. (Kopács). 

Pesten elment Bem csapatába, de kimarták, többek közt Görgei Altúr, 
azután meglőtték, de 'nem halt meg, a lovak taposták agyon (Orómhegyes). 
A' nagybátyámat; aki sebesülten feküdt a földön g  többször megvédte a kard-
csapásoktól, vizet adott a sebesültnek. Éppen ezt.tetie, mikor hátulról ledöfték. 
Ez Világosnál történt a segesvári ütközetben. Aztán egy tömegsírba dobták, 
(Szaján). 

. Petőfit az oroszok elfogták, bekötött • szemmel elhurcolták: Egy eldugott 
szibériai falucskába vitték. Sokáig bekötött szemmel tartották, hogy né 
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tudjon hollétéről. Fokozatosan tudatták - vele hol van. Ezalatt megtanult 
oroszul. Beletör ődött sorsába. Hosszas idő  után levették szemér ől a fedőt. 
Ez kínos volt neki, bántotta a fény, de megszokta a fényt is. Ebben az id őben 
írt néhány jelentéktelen verset, de titokban tartották, nehogy felfedezzék 
rejtekhelyét. 60 éves korába n halt meg természetes halállal '(Palics). Orosz 
fogságba került. Oroszországban élt, de nem mert visszajönni. 1945-ben ő  
is jött az orosz katonákkal; de már nagyon öreg volt, útközben meghalt (Föld-
vár). Hallottam, Pet őfi Oroszországba ment. Megn ősült, lett neki két csa-
ládja, mikor eljött az ideje, meghalt (Oromhegyes). Orosz fogolytáborba 
vitték, onnan egy orosz grófi házba került, ahol a gróf lányát zenére tanította 
Petrovics héven, el is csavarta a lány fejét, tán feleségül is vette (Kanizsa). 

Voltak, akik azt hitték, hogy Pet őfi a szibériai ólombányákban dolgozott, 
később Petrovics név alatt élt, meg is n ősült ott Oroszországban (Moravica). 
Szibériában tüd őgyuladásban halt meg (Szabadka). 

Petőfi mikor vágtatott a csapata élén, egy kozák ágyúgolyó ell őtte alula 
a lovat, a lábát is megsebesítette. Ő  tovább harcolt. Egy üres nyereggel 
vágtató ló jött vele szembe. Elkapta a gyepl őt, mivel a fájós lába miatt nem 
birt felugrani a lóra, az egészséges lábával állt az egyik kantáron, a sebesült 
lábát meg lógatta, úgy harcolt tovább. Ekkor a ló megbotlott egy halottban. 
Petőfi leesett. Ekkor ért oda két kozák, le akarták szúrni, ő  a pisztolyával 
lelőtte az egyik kozákot, a másikat nem bírta, az egy ügyes szúrással kerész-
tülszúrta a népek vezérét, a nagy költ őt (Palics). Mikor a lovával ugratott 
át, a part széle leszakadt a lova lába alatt, a mocsaras vízbe fulladt ő  is, a 
lova is (Szabadka). Mikor elfogták, a gödör szélére állították, lövik le, még 
ott szavalt (Hajdukovo). 

Nem halt meg, a forradalom. után Oroszországban Kovácsi néven 
bujdosott. Ott halt meg (Zrenjanin). 

A szegeli csatában esett el, amikor az oroszok ellen harcolt, akkó négybe 
vágták a testit és az ország négy sarkába elásták vagy Spányolországba szökött 
(Szentmihály). 

Nagyon sok ellenfele vót. Ezek nem puskával vagy ágyúval mentek 
elébe, hanem a lovakon a lábukra lándzsát kötöttek, mikor Pet őfi elment 
arra a katonával, csak rugtak egyet, szúrták agyon (Zrenjanin). 

Egy török vezér agyonkínoztatta (Oromhegyes). Én jómagam nem 
akartam elhinni, hogy Petőfi, az a jószívű  Petőfi Sándor elesett, de id ő  
múltával .csak beláttam, hogy valóban meghalt és csak az emlékek -maradtak 
egykori játszótársunkról. (Muzslya). 

Petőfi a Villágos hegyén halt meg. Vak Bottyán volt a vezére. Ő  nem 
akarta elengedni mell őle, azt állította, hogy Pet őfi nem való harcra (Moravica). 

Megkínozták, falak közé tették (Földvár). Felakasztották egy erd ő  szélén 
mint betyárt (Velebit). 

'Elvitték 12 vértanúnak (Földvár). 
Még most is él (Oromhegyes). Meghalt, de visszajön, várják (Muzslya). 

A nép sokáig várta vissza (Zrenjanin). 
Petőfi" autóval járt vetíteni. Sok pénzt szedett össze: Házát, földet vett, 

földműves lett., Autóval járt szerencsétlenül (Kórógy). 
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Az első  világháboruban egy szép napon egy éles Puskagolyó' szíven 
találta. El is temették egy hegy lábához (Zrenjanin). 

Mikor meghalt, a hozzátartozói megtáncoltattak egy asztalt és az leírta, 
hogy Petőfi szelleme jelen van. Kérdezgettek az asztaltól egyet-mást, az 
asztal válaszolt,- megtudták, hogy a segesvári csata után halt meg. Egy ideig 
a kukoricásba bujdosott és egy kozák szurta agyon (Torda). 

A háboruban a Pet őfifi brigádban halt meg (Oromhegyes). A, németek 
ölték meg, mert brigadista volt (Oromhegyes). 

Halála után megjelentek ál-Pet őfik, akik m.öntek faluru-falura, azt 
állították, hogy Pet őfi nem halt meg, űk azok. A nép hamar rájütt a fur-
fangra, elűzte űket (Zrenjanin). 

X. Történetek," anekdoták Pet ő fir ől 

Ha Petőfi nevét hallják, ezt szokták mondani: 
„Pet őfi Sándor gatyába táncol, 
Juliska néni bugyiba nézi (Földvár) 
Egyszer katonakorában esett az es ő . Az egyik tiszt megkérdezi: „No, 

Sándor, tudsz-e valamit mondani? „Igén. Esik az es ő, Zörög a haraszt az 
árokban sz .. .egy paraszt" (Földvár). 

• 	Petőfi diákkorában történt. A tanár , felhívta az osztályt, mondjanak 
három , olyan szót, mely r-rel. végz ődik. Petőfi jelentkezett: 

„Szatmár tanár szamár!" Megbuktatta a tanár (Földvár). 
Petőfi sétált szül őfalujában, megállt egy káposztáskert el őtt. Kijön a 

gazda és megkérdezi, hogy kicssod.a. — Há- én vagyok a költ ő  Petőfi. -- Ja, 
igen, hát akkor költsön ezekr ől a káposztákról is egy verset. Költött is az a 
Petőfi annyi verset, mind amennyi káposztalevél volt a • kertben (Torda). 

Egyszer egy paraszt felhívta szekerére. Mivel .a kocsin a paraszt ká -
posztát szállított, 'meg kellett volna, 'hogy dícsérje káposztáját. így szólt: 
„Jó a .  káposzta, szép a káposzta, csak hús. nélkül nincs értelme" (Múzslya). 

Eccő  Petőfi a tanyákat járta, oszt egy házba betért este. Ottan káposztát 
főzték,' amit ű  hamarosan mög is- szimatót. Azt mondták neki, hogy" kap 
vacsorát, 'ha ír a 'ká-posztárú verset. Na ű  hamar össze is állította: 

, „A gazdasszon káposztát főz. 
Nagyon jó a szagja, 
Dé ha hús nincs benne, 
Ögye mög a gazda". 

(Zrenjanin) 

Egy alkalommal Kiskőiösön vásár volt. Sándor szüleivel elment a vásárba, 
hogy egy öltözet ruhát vegyenek neki. Annyja ki is választott egy szürke 
öltönyt, de Sándor egy istenért . fel nem vette, mert azt mondta, hogy ő  nem 
szamár, hogy szürkébe, járjon (Horgos). 
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Petőfinek -nem volt saját ruhája, míg el nem szavalta a Talpra magyart,-
a fivérei ruhájában .  járt. A szavalás el őtt kapott egy ruhát BE m apótól. Ez 
volt az első  öltönye (1Vlorávica). 

Nagy szegénységben éltek., Apja nem bírta pénzelni az iskolázását. Őt 
nem hagyta nyugtán a tudománya, elment országot nézni, hogy élnek a 
népek. A Tiszához ért gyalog, de nem volt pénze. De át kék mönni a Tiszán. 
-Odamönt a , halászokhoz. „Kedves barátaim, nincs krajcárom se, de ha át-
visztek a vizen, jó tanáccsal fogok szolgálni." Átvitték. Kérik a tanácsot. 
Először is szépen megköszönte és mondta: „Kedves barátaim, ilyet ne 
csináljatok, me nehéz lesz az életetök1" (Zrenjanin); 

Petőfi a pusztaságban sétált, áraikor .  meglátott egy parasztot, a  fa tö-
vében ült és evett. Vizet . kért t őle. A paraszt megkérdezte Pet őfitől, hogy 
hívják. Nem akarta elhinni, .hogy ő  Petőfi, mert olyan rongyos volt a ruhája. 
Azt mondta, csak akkor ad neki vizet, ha ott rögtön ír egy verset arról, amit, 
lát a pusztán. Pet őfi erre ezt a .verset. mondta: 

„Pusztaság, rónaság ölében 
Búzatábla • n őtt az árok tövében. 
Ott, ahol a legdúsabb á haraszt, • 
Ott végzi dolgát egy bús arcú paraszt. 
Feláll, majd vissza-visszanéz, 
Arca meg tündöklik, mint a sárgaréz". 

Petőfi. egy faluban sétált, ráírta egy falra ezt a két sort: 

„Aki a bort, a n őt, a dalt szereti, 
Az az ,életet e földön  nem érdemli — Pet őfi". 

Arra ment egy szegényember, aki szenet tolt egy talicskán. Letette. 
Amikor elolvasta a verset, ezt írta rá válaszul: 

• 
„Ha innád az én boromat, 
Ha élnél az én nőmmel, 
Az anyósom tanítana a dalra, 
Nem írnál ilyet a falra — te nagy marha!" 

(Moravica) 

Petőfi egyszer a munkásokkal fát vágott, hordta, rakta össze: Akkor 
az, egyik fába belevéste a nevét. Sok év után, mikor ő  már verseket írt, a 
munkások rádöbbentek arra, hogy annak az embernek a neve, aki a verseket 
írta és az, aki a fát hordta velük és belevéste az egyikfába a nevét, ugyanaz 
(Muzslya). 

,Egysžer Petőfi Bemtől egy almásderes lovat kapott. Beértek egy faluba 
menetelés . közbe. Találkoztak egy n őszeméllyel; aki jött eléjük ;  kérdezte, 
nem látták -e az ő_ urát. Sírva panaszolta, elment az ura valami Pet őfi Sándor. 
nevezetű  egyénnel az urak ellen, és most nincs ki kaszálja a szénát. Szeretném, 
ha Petőfi a szemem elé kerülne, ütet híjam el kaszálni. Pet őfi erre fogta a 
kaszát, lekaszálta a szénát. Mikor Pet őfi arrébb lovagolt, megkérdezte, ki 
ez az ember. Mondták neki, Pet őfi.. Utána akart szaladni,' meghálálni Pet őfi 
jóságát, de az már eltünt (Palics). 
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* 

Végezetül megemlítjük, hogy az idézett anyagból úgy t űnik, mintha 
a Bánságban él őbb lenne a Petőfi-hagyomány, mint másutt; valójában arról 
van szó, hogy ott a valóságtól jóval elüt őbb változatok élnek, és az érdekesség 
kedvéért ezeket emeltük ki gyűjtésünkből. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hógy á szájhagyományból kapott 
Petőfi-kép torz, néha talán bántóan. is -torz, torz, messze jár az irodalomtörténet 
rajzolta képtől. Viszont a gyüjtés azt bizonyítja, hogy embereink, különösen 
a volt uradalmi cselédség rétegéb ől kikerültek, vagyis a nem irodalmi mű-
veltségűek, Petőfit, Petőfi hírét-nevét a magukévá tették, miközben •a. saját 
élettapasztalatuk, ízlésük, erkölcsi értékeik szerint 'formálták meg alakját, 
a vágyaiktól kórrigált ,világ  méltó képvisel őjének tekintették, s mint ilyet, 
mesei, mitikus, természetfeletti tulajdonságokkal is felruházták. Pet őfi ',így 
egy sorba került ,Mátyás királlyal, az igazságtev ő  betyárokkal, a nép sérelmeit 
megbosszuló mesebeli személyekkel. 

(1972) 
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JEGYZET A KÖTETBEN SZEREPLŐ  ÍRÁSOKRÓL 

HAGYOMÁNYOK ÉBRESZTÉSE 

Néprajz az iskolában 
Egy néprajzi vetélked ő  köszöntése — Elhangzott a Becsén évente megtartott Középiskolások 
Irodalmi Vetélkedőjén, 1975-ben. 
Válasz az Iskolarádiónak — Fehér Magda szerkeszt ő . 1976-ban adta fel kérdéseit a 
Kór'ógyi (szlávóniai) népballadák, balladás történetek, balladás dalok (Újvidék," 1976.) 
megjelenése után. 

Néprajzi ő rjárat Dél-Báríáttól Muravidékig 
Dél-Bánát : 	 - 

Vójlovica — Magyar Képes Újság, 1970. 
Bácska : 

• Doroszlói vasárnap 	Magyar Képes Újság, 1963.   
A horgosi Kati néni — Híd, 1953."jan: 

Drávaszög : 
Első  találkozásom Baranyával — Magyar Képes Újság, 1961. szept. 15. 

Szlavónia : 
Szlavóniai sziget-magyarság— Híd, 1950. nov.—dec., 1951. jan. 
Kórógy — Magyar Képes Ujság, 1961. 
Kórógy régen és most -- Magyar Képes Újság, 1981.. 

Messze Szlavóniában — Magyar Képes Ujság, 1980. 

Muravidék : - 
Képek a Muravidékr ől — Képek a Murántúlról címen, Magyar Képes Üjság, 1961. 
Néhány gondolat a népi kultúrkincs gy űjtéséről —Naptár, .a szlovéniai magyarok szem-
léje, 1980. 

NÉPSZOKÁSOK, NÉPI ÉLETMÓD 

II. 

Szlavóniai hétköznapok — E tanulmány utószóként íródott a szerz ő  azonos című  gyűj-
téményes kötetéhez, Forum, 1973. 

A n ők helyzete a szlavóniai nagycsaládban 	Ez a szöveg a szerz ő  A nagycsaládszervezet 
Szlavóniában (Kórógyon) c. könyve '(Forum könyvkiadó — a Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások, Intézete, 1981) Házasélet, szülés, gyermekágy, gyógyítás, 
rontás, halál, temetés címet visel ő  fejezetének rövidített változata. 
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3. Lakodalmi szokások a szlavóniai magyaroknál régen és most — A Hungarológiai Intézet 
Tudományos Közleményei, 1973 /15. sz. 

4...A jugoszláviai magyarok régi népi étkezésér ől — Üzenet, 1976 /1-3. sz. 
Mesék és nóták nyomában (Beszélgetés Bite apóval) — Híd, 1952. ápr. — Bite apó azaz 

, Bite Ferenc földműves-pásztor ember volt. (szül. 1859 táján) 
A betyárvilág emlékezete vidékünkön - Hungarológiai Közlemények, 1978 /35. sz. 
Interetnikus -kap csolatok — A zágrábi Iskolarádió számára sírt 'szöveg, 1981. 

FOLKLÓR JELLEGŰ  .KÖZNAPI TUDAT 
FOLKLÓR JELLEGŰ  TUDOMÁNYOK 

1. Természeti tudat, népi teremészettudomány 
Népi meteorológia a jugoszláviai magyaroknál — Népi meteorológia és gazdaregulák 
a jugoszláviai magyar folklorban címen, Hungarológiai Közlemények, 1981 /49. sz. 
Népi gyógyászat Kórógyon — A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 
1975 /23-24. sž. 

2. Vallási tudat, népi hitvilág a 
Nyomozás a sámánizmus után Padén — A Hungarológiai Intézet Tudományos Közle-
ményei, 1970. /4. sz. 
Halál és temetés Szlavóniában — Betegség, halál és temetés címen, A Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei, 1974. /19-20. sz. 
A boszorkányokról, akik nincsenek (De strigis, quae non sunt. .) Magyar Képes Újság, 
1976. jún. 1. 

IV. 

FOLKLÓR IRODALOM 

Folklór líra és szokásköltészet 
Halotti búcsúztatók, imák, koldusénekek ;  gyógyító ráolvasások Gomboson — Halotti búm  
csúztatók, imák, koldusénekek, gyógyító ráolvasások címen, Hungarológiai Közlemények, 
1977. /32. sz. 

Folklór epika 
Népballada 	 • 

Bácstopolya balladái, balladás történétei, balladás dalai — Az eredeti szövegben a 
balladák dallama is szerepel, Hungarológiai Közlemények, 1975.. 	/23-24. sz. 
Kórógyi népballadák A Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, bal-
ladás dalok (Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarólógiai Kutatások Intézete, Újvidék, 

• 	1976.) c. könyv bevezetése az itt közölt részlet. 
Népmese 

Juli néni meséi — Híd, 1981. /1. sz.,. — Kovács Júlia (szül. 1887.) földm űves 
felesége, kiváló mesemondó, balladaénekes, a népélet tudója. Édesapjától, Kovács 
Mártontól örökölte repertoárját és gazdagította ,  egyéni' módon olvasmányaiból és 
másoktól hallott mešéíz elemeivel. Lánya, Er őš Teréz viszi tovább Juli néni tudását, 
olvasmányaiból is gazdagítva azt. 
Népmesék nyomában a Muravidéken — A szlovéniai magyar nyelvű  Naptár szerkeszt ő::  
jének felkérésére készült 1980-ban, de kéziratban maradt. 
A, 170 éves török megszállás nyomai a jugószláviai magyar népmesékben, Üzenet, 
1981. dec. 	 - 
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A jugoszláviai magyar népmesék — É szöveg a szerző  jugoszláviai magyar népmesék, 
Új magyar népköltési gyűjtemény, XVI., (Akadémiai Kiadó, 1971.) c. kötetének 
bevezető  tanulmánya, kisebb változtatásokkal: 

, Proverbiumok 
Társadalmi ellentétek a közmondásokban, szólásokban — Hungarológiai Közlemények, 
1980. /42-43. sz. 	' 

Folklór jellegű  verses önéletírás 
Dora Emil verses beszámolója katonáskodásáról — A .realisžtikus folklór egy terméke, 
Dora Emil verses beszámolója katonáskodásáról címen jelent meg; Hungarológiai 
Közlemények 1980/445. 

3: A folklorizálódás jelensége 
Petőfi személyének folkloriz4lódása a jugošzláviai magyarok emlékezetében — • Pet őfi 
a jugoszláviai magyarok emlékezetében címen jelent , meg, Tánulmányok, 1972 /4. 
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Á SZERZŐ  FOLKLORISZTIKAI MUNKIAINAK JEGYZÉKE 

A .szlavóniai szigetmagyarság I-III, Híd, 1950. (nov., dec.), 1951. jan. 
Szlavóniai magyar népballadák,. Híd, 1951. okt. 
A mesék és nóták.nyomában (Bite apó) Híd, 1952. ápr. 
Kati néni (Horgos), Híd, 1953. jan. 
Kutatóval néprajzunkról, interjú, készítette Sz. J., 7 Nap, 1953. jan. 25: 
Néprajzi anyag Vojlovicáról, Híd, 1954. ápr. 
Mathias-sagen aus der Vojvódina, Néprajzi Közlemények, Bp. 1959. 
A Magyar Tanszék, Fejér László balladája, Híd, 1960. júl.-aug. 
Juh néni meséi, Híd, 1961. /1. sz. 
Halál és témetés Szlavóniában, Híd, 1961. /5. 

, Első  találkozásom Baranyával, ltTtzgyar Képes Újság, 1961. szept. 15. 

Látogatás egy javasasszonynál, Magyar Képes Újság, 1961. okt. 

„Több szál .gyútó pakliba, Jaj, de jó a lagziba!" - Kórógyi lakodalom, Magyar Képes 

Újság, 1961. okt. 
Kórógyi éredetiségek I-II. Magyar Képes Újság, 1961.. okt. 
Képék a Múrántúlról, Magyar Képes Újság, 1961.. 

A sámánok nyomában, 7 Nap, 1961. 
Érdekes népnyelvi és néprajzi gyűjtőpályázat, Magyar Képes Újság, 1964. ápr. 1. 

Szlavóniai (kórógyi) szótár, I. Újvidék, Forum (Könyvkiadó, 1965. 
A ruházkodás és a hozzátartozó m űveletek szókincse a szlavóniai Kórógyon (Néprajzi 
adatókkal), Tanulmányok, 1969. • 
A konyha, a sütés-főzés szavai  Kórógyon (Néprajzi adatokkal), Tanulmányok, 1970. 

Illiriában hellyheztetett Rétfaluról való emlékezetés dolgok, A Hungarológiai Intézet 

Tudományos Közleményei, 1970. /II. 2. 
Székelykevei betlehemes játékok (Bukovinai hagyományok) - Botka József - Matijevics 
Lajos - 'Penavin Olga, A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1970. /II. 3. 
Nyomozás a sámánizmus után, A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1970. / 
/II. 4 ; . 

Látogatás egy javasasszonynál (Népi gyógyítás, ráolvasások; babonák, hiedelmek), A Hunga-
rológiai Intézet Tudományos Közlemén y ei, 1971. /III. 7. 
Balladák könyve, A' Hungarológiai Intézet Tudományos Közléményei, 1971. /III. 7. 

Szélördög, Bácskai népmesék, Penavin Olga gyűjtéséből elmesélte Jékelry Zoltán, Budapest •` 
- Újvidék, 1971. , . 
Jugoszláviai magyar népmesék, Bp. 1971. 
Szélördög, Újvidék, 1971.. 

Két bánáti székelytelep balladái, Tanulmányok, Újvidék, 1971. /3. 
Bácskai ízek (mesék), Dolgozók, 1971. dec. 3. 
Székelykeve népének hitvilága, A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1972 / 
/IV. 9. 
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A cinkotai nagy icce története, Magyar Szó, 1972. jan. 36. 
Látogatás egy csángó-magyar költ őnél, Magyar Szó, 1972.. 	dec. 16. 
Dobos Ilona: Tarcal története a szóhagyományban, A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, 1972. JIV. 9. 
Katona Imre: Sárkányöl ő  ikertestvérek (kopácsi népmesék), Létünk, 1972 /5. 
Jugoszláviai magyar népmesék - Dr. Penavin Olgával népmesegy ű jtéséről és új köny-
véről, b. n., Magyar Szó, 1972. jan. 4. 
A ház, a ház berendezése, a főzéš és étkezés Székelykevén, Tanulmányok 1972./5. 
Az elveszettnek hitt, de megtalált regösének, Magyar Szó, 1972. júl. 8.  
A szegény ember fia meg a csodaló, Magyar Szó, 1972. jan. 23. 
Petőfi a jugoszláviai magyarok emlékezetében, Tanulmányok, 1972 /4. 
A népi tudás, a népi hagyományok gyűjtése a felszabadulás után a jugoszláviai magyarok 
körében, Létünk, 1973 /6. sz. 	 • 
Szlavóniai 'hétköznapok, Újvidék, Forum, 1973., (Hagyományaink 5.) 
Pravila, radnje, zaštitne mere, doma ći lekovi koji utiču na o čuvanje duhovnog i telesnog 
stanja stanovništva Skorenovca, XX kongres Saveza folklorista Jugoslavije, Novi Sad, 
1973: 
Dömötör Tekla: Magyar népszokások, A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 
1973 /15. sz. 
„Lakodalom, aggodalom" (Lakodalmi szokások a szlavóniai magyaroknál régen és most), 
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1973 /15.. sz. 
In inemoriarri Diószegi Vilmos, A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1973 / 
J15. sz. 
A székelykevei gurudzsmás.asszonyok varázslatai, vízvetés, ólomöntés, fej-elfúvás, Magyar 
Szó, 1974. dec. 31. 
O izrekama i poslovicama kod Madara . u Jugoslaviji, Godišnjak Filozofskog fakulteta u 
Novom Sadu, 1974.. 	/knjiga XVII /2. 
Miscellania, Tanulmányok, 1974. /7. - 
Sebestyén Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Mádéfalvától napja-
inkig, A .Hungarológiai Intézet Tudómányos Közleményei, 1974. /19-20. 
Betegség, halál éštemetés Szlavóniában, A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményéi, 
1974. /19-20. 
Néhány gondolat a népi étkezésr ől, ételkészítésrő l, Tanulmányok, 1975. /8. sz. 
Szlavóniai (kórógyi) szótár II. K-P, Újvidék, 1975. 
Székelykeve népének hitvilága, Természeti jelenségekhez 'f űződő  hiedelmek, Magyar Szó, 
1975. júl. 26. 
Népi gyógyászat Kórógyon, A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1975' . 
23-24. sz. 
Bácstopolya balladái, balladás történetei, balladás dalai, A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, 1975. /23-24. sz. 
Hoppál Mihály - Küllős Imola - Manga János: Emlékül hagyom, önéletírások, A Hunga-
rológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1975. /23-24. sz. 
Berényi Andrásné : Nagy Rozália a nevem, A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 
1975. /23=-24. sz. 
Erős Teréz meséiből, 7 Nap, 1976. jún. 3. 
Narodne balade iz Koroga, mađarske jezičke oaze u Slavoniji, XXIII kongres Saveza 
udruženja folkorista Jugoslavije, Slavonski Brod, 1976. 
Indítsunk gyűjtési versenyeket! Szabó T. Attila-Péntek János: Ezerjóf ű: Etnobotanikai 
útmutató, Magyar Szó, 1976. szept. 25. 
A régi népi étkezésr ől Jugoszlávia magyar lakosságánál, Üzenet, 1976. /1-3. sz. 
A boszorkányok, akik nincsenek (De strigis, qúae non sunt...), Magyar. Képes Újság,- 
1976. jún. 1. 
Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, l őtőt, lépék, Archaikus népi imádságok, Hungarológiai 
Közlemények, 1976. /28. sz. 
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Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, balladás dalok, Újvidék, 1976. 

Nagy Olga: Széki népmesék, Hungarológiai Közlemények, 1976. /28. 'sz. 
Nagy Olga: Hősök, csalókák, ördögök, Esszé a népmesér ől, Hungarológiai Közlemények,  

1976. /28. sz.  
A népművészet tegnap és ma, A Magyar Néprajzi Társaság vándorgy űléséről, Üzenet,  
1976: J12. sz.  
Az állatok gyógyítása, a rontás ellenszerei, Magyar Képes Újság, 1977. febr. 1. 

Egyetlen mesemondó teljes mesekincse - Pingált szobák, Borbély Mihály meséi, Magyar  
Szó, 1977. ápr. 9. 
Halotti búcsúztatók, imák, koldusénekek, gyógyító ráolvasások, Hungarológiai Közlemények,  

1977 /32. sz. 	 • 
Uspomene na svet be ćara u mađarskom narodnom stvaralaštvu u Jugoslaviji, 24. kongres 
ZDFJ, Piran, 1977. 
A betyárvilág emlékezete vidékünkön, Hungarológiai Közlemények, 1978 /35. sz. 
Sebestyén Ádám: Népdalcsokor, Bukovinai, andrásfalvi népdalok, Hungarológiai Közle-
mények, 1978. /35. sz. 	 - 

Ujvári Zoltán: Gömöri népdalok és népballadák, Hungarológiai Közlemények 1978. /35. sz. 

Szlavóniai (kórógyi) szótár III, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1978. 
Bálint Sándor: A szegedi némzet, A Szegedi nagy táj népélete, Hungarológiai Közlemények,  
1978. /35. sz.  
Život dece u zadruzi kod Madara u Slayoniji u 18. i 19. veku - 26. kongres Saveza udruže-
nja folkorista Jugoslavije, Kragujevac • 1979. 	 ' 
Penovác Antal: Vajdasági magyar néprajzi. kalauz, Magyar Szó, 1979., 

Szlavóniai magyarok, Üzenet, 1979. nov. 
A proverbiumokról, Hungarológiai Közlemények, 1979. /39-40. sz. 
A realisztikus folklór egy terméke, Dora Emil verses beszámolója a katonáskodásról, 
Hungarológiai Közlemények, 1980/45. 	,  
Mese a 13 testvérről, Jó Pajtás, 1980. XI. 23. 
Szélördög, Házi olvasmány 5. Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 1980. 	 ' 
Társadalmi ellentétek a közmondásokban és a szólásokban, Hungarológiai Közlemények,  

1980. /42-43. sz.  _ 

Messze Szlavóniában, Magyar Képes Újság, 1980. 
Kórágy régen és most, Magyar Képes Újság, 1981. 	 • 
Népi meteorológia és gazdaregulák a jugoszláviai magyar folklórban, Hungarológiai Közle-
mények, 1981. /49. sz.'  
Irói falurajz (Horváth István: Magyarózdi toronyalj)s Üzenet 1931. okt.-nov. 

A 170 éves török megszállás nyomai a jugoszláviai magyar népmesékben, Üzenet, 1981. dec. 
A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon), Forum Könyvkiadó és a Magyar Nyelv, 

Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1981. 
Magyar népballadák - szerbhorvát nyelven (Andraš David: Hej paun, paune) Üzenet,'  
1981. április.  
Újabb adalékok a Duna-mente folklórjához (Kovács Endre: Doroszló hiedelemvilága), 
Üzenet, 1982. április. 
Önismeretűnk gazdagítása (Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái) Üzenet, 1982.   
márc. 
Egy foglalkozás fortélyai (Lábadi Károly: Dohányosok, a telecskai dohánytermesztés 
és szókincse )Magyar Szó, 1983. okt. 22. 
A gyermekkor költészete (Bihari gyermekmondókák), Üzenet. 1983. 1-2.  
jugoszláviai magyar népmesék I.-IL, Akadémiai Kiadó, Budapest, Forum Könyvkiadó,  
Újvidék, 1984.  
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