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TANULMANYOK 



Kósa László 

MAGYAR NÉPRAJZI  
KUTATASOK 
JUGOSZLAVIABAN  

(Néprajzi és 
településtörténeti 
áttekintés) 

Az elmúlt év vajdasági könyvkiadásának egyik eseménye Bori Imre 
népköltészeti  antológiájának  megjelenése volt.' Ez a kis gyűjtemény vál-
lalkozott először arra, hogy régi és friss  foJkiórgyűjtések  közül válogatva 
közvetlen közelről bemutassa az olvasónak a jugoszláviai magyar népköl-
tészetet, ahogy Bori nevezi bevezet őjének első  soraiban, „az ismeretlen 
ismerőst". A könyvecske figyelmeztetett, hogy a néphagyományok szerve-
sen beletartoznak a  jugoszlávia  magyarság kultúrájába, és igény mutat-
kozik mind teljesebb megismerésükre. Bori munkájából az is kitetszett, 
hogy jóllehet, a néprajz munkásainak rengeteg a tennivalója, a  jugoszlá-
viai  magyarság néprajzi kutatása már eddig is jeles eredményeket mutat 
M.  Ezek számbavételére  vállalkoztunk.  Mielőtt azonban  történeti-néprajzi  
tájanként a település- ás népességtörténetet figyelembe véve bemutat-
nók, mit végzett a néprajzi kutatás, szükséges vázlatosan megismerked-
nünk tárgyunk szerz őivel, a forrásokkal és azokkal a szellemi-irodalmi 
áramlatokkal, amelyek a néprajzi vizsgálatokat ösztönözték. 

I. SZERZŐK ÉS FORRÁSOK 

Bori Imre említett gyűjteményének mottója az a  dallammal  kísért 
mondóka, ami 1520 tájáról  Pominóczky  Fülöp becsei szerzetest ől szár-
mazik: „Bátya, bátya, mely az Út Becskerekére?  /  Uram, uram, ez az Út 
Becskerekére!'. Ha egészen pontosak akarunk lenni, ezzel a nevezetes 
zenetörténeti emlékkel kell kezdenünk szemlénket. Meg kell azonban 
mondanunk, hogy  nem tekintjük a negyedfélszáz esztendő  múlva kezdődő  
néprajzi  gyüjtések  előfutárának, mert nincs folytonosság a véletlenül ránk 
maradt feljegyzés  és a néphagyományok megmentésének tudatos törek-
vése között. A számbavételnek a XIX.  sz-ban  teljes új lapot kell nyitnia. 

Az első  magyar népköltési gyűjtemények általában kollektív munkák 
eredményeként születtek. Szervez ő-irányító egyéniségek a korabeli Ma-
gyarország egészére kiterjedt gyűjtőhálózat anyagát rendezték sajtó 
alá. Erdélyi János gyűjtői között található a dalokat beküldő  muzsiai 
Mayer  István és  nagybecskereki  Bárány Ágoston, valamint Karácsonyi 
Antal, aki torontáli népdalokkal és  Remelley  Gusztáv, aki  Pétervárad  kör-
nyéki „néplegendával" gyarapította a  gyűjteményt. 2  Ipolyi Arnold Török- 
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kanizsáról  kapott adatokat Magyar Mitológiájához. 3  Kiss Áron, a máig 
legterjedelmesebb magyar gyermekjátékgy űjtemény szerkesztője mun-
kája előszavában kulai, óbecsei, bajsai, padéi és csáktornyai munkatársai-
nak mondott köszönetet. 4  Herman Ottó 1874-ben hosszabb id őt töltött 
Doroszlón. Sógoránál meghúzódva írta meg els ő  nagy könyvének, a Ma-
gyarország pókfaunájának jelent ős részét. 5  Már ekkor megragadta figyel-
mét a Mosztonga mocsaráinak különös világa és kés őbb visszatért, hogy 
a környéken, illetőleg Apatinban, meg a közel eső  Kopácson anyagot 
gyűjtsön halászati-néprajzi monográfiájához. 6  A múlt század utolsó év-
tizedeire esett Kálmány Lajos népköltészet-gy űjtő  munkássága is. Az 
egyetemes magyar néprajztudomány neki köszönheti a régi dél-alföldi 
folklór megmentését. Kálmány igen sokat gy űjtött a Bánság északi  részén. 
Lelkészkedésének színhelyei - Szaj án, Csóka, Törökbecse, Németelemér, 
Magyarszentmárton - szolgáltak támaszpontokul, ahonna gy űjtőútjaira 
indult, és szinte nincs olyan magyarlakta római katolikus település a 
Bánságban, ahol meg ne fordult volna. 7  

A századvégen megerősödtek a helyi erők is. A bácskai és bánsági 
városokban, els ősorban Zomborban és Szabadkán hosszabb rövidebb ideig 
tudós egyéniségek éltek és dolgoztak: Margalits Ede, Dudás Gyula, Érd-
újhelyi Menyhért, Thim József, Iványi István, Gubitza Kálmán, Szent-
kláray Jenő , Ortvay Tivadar, Szabó Ferenc és mások. Az etnográfiát a 
magyar és a bunyevác népélet jó ismer ője, Bellosits Bálint és a németek 
kutatója, Hajnal (Holzmann) Ignác képviselte köztük. M űködött a Bács-
Bodrog vármegyei Történelmi Társulat, amelynek évkönyvei, jóllehet az 
érdeklődés fő  iránya a történetírás és a régészet volt, néprajzi cikkeket 
is közöltek. 8  De mind a társulat évkönyveiben, mind pedig a Budapesten 
megjelenő  vezető  magyar néprajzi folyóiratokban, az Ethnographiában 
(1890—) és a Néprajzi Értesít őben (1900—) a bácskai és bánsági vonatko-
zású néprajzi dolgozatok els ősorban nem magyar tárgyúak. Számra a bu-
nyevác és a német tematika vezet, majd a szerb, szlovák, ukrán (ruszin) 
és bolgár lakossággal foglalkozók következnek. 9  Ebben az időben a terület 
magyar lakosságát (értvén itt az 1918 után Jugoszláviához került egész 
magyarságot) nagyon elhanyagolták a gy űjtők és a kutatók. Ërdemleges 
néprajzi munkáról a század elején csak Bartók Béla horgosi és Garay 
Ákos szlavóniai útja kapcsán adhatunk számot. 

Nem csoda, ha az 1920-as években az önállóságát épít ő  vajdasági 
magyar szellemi élet jó ideig elfeledkezett a népi kultúráról. A falu iránti 
érdeklődés az 1930-as években szinte egyszerre kezd ődött a Kalangyában 
és a Hídban. A Kalangyában legelőbb Batta Péter személyében támadt 
lelkes híve e néphagyományok megmentésének.'° El őször magyarkanizsai 
dalgyűjtéseit tette közzé", utóbb a Tisza-mente népéletének más jellegze-
tességeit igyekezett megragadni írásaiban. 12  Ő  volt, aki népszerűsítette a 
Magyarországon ekkorra országos eseménnyé n ő tt Gyöngyösbckréta-moz-
galmat13  és fölvetette egy doroszlói néprajzi múzeum létesítésének tervét. 14  
Ez utóbbi írása talán leginkább jellemzi gondolatvilágát, a népi kultúrá-
hoz való közeledését. A Doroszlóra látogató újságírót meglepi a nyugat-
bácskai község színes képe. ,Rácsodálkozik" a népviseletrë, a szembejöv ő  
parasztfigurákra és sok minden más, általa érdekesnek, különösnek talált 
jelenségre. Miközben fölfedezi magának a néphagyomány valós és vélt 



értékeit, megfogalmazódik benne a gondolat: „Ami Kalotaszeg az erdélyi 
magyarságnak, miért ne legyen ugyanaz Doroszló a délszlávországi ma-
gyaroknak." Kós Károly példájával buzdít a múzeumszervezésre. Ezt az 
érzésvilágot - mely 'lényegesen különbözik a Kós Károlyétól - minden 
jószándéka ellenére a felszínes látás, az elmélyülés hiánya, idilli, hamis 
népiesség jellemzi. Batta maga is bevallja, amid őn a gyűjtésre buzdít, 
hogy tulajdonképpen nem ért a feladathoz és rég hallott-olvasott dolgokra 
próbálja a figyelmet fölhívni. (Kalangya, 1934. 73-75.) Népdalközléseihez 
írt bevezetői Száz év előtti hangot idéznek, a felfedezés hangját. Ez azon-
ban még akkor is anakronisztikus, ha tudjuk, hogy a vajdasági kulturális 
élet abban az id őben fellendülésben, lelkes építkezésben volt. Hiszen a 
magyar néprajztudomány ekkor már jelent ős értékeket mondhat magáé-
nak, mozgalommá szélesedett a falukutatás Magyarországon, Csehszlo-
vákiában és Romániában egyaránt, Bartók Béla és Kodály Zoltán nép-
zenei programja pedig haladt a megvalósulás útján. Igy aztán ezek az írá-
sok nem többek színes újságcikkeknél, amelyeknek anyagközlő  értékük 
is kevés. Azért foglalkoztunk részletesebben Batta írásaival, mert szem-
lélete jól jellemzi a falu iránti érdekl ődés egyik ágát. Ez a szemlélet ké-
sőbb is nem egyszer hangot kapott a Kalangyában. Kende Ferenc pi. így 
írt néhány esztend ővel később a megvalósult Gyöngyösbokrétáról: „Mint 
jótékonyan üdítő, hűs hullám gyűrűzik a Dunabánságban keresztül a 
Gyöngyösbokréta. Lelkünket fürösztjük benne és vidámítjuk szívünket. 
Szépséges nótáikon elborongunk, víg 'dalai pezsdítenek. Táncaik üteme 
vérünk iraml'ását gyorsítja és viseletük káprázatos színei szemünket ka-
cagtatja." „Ismerkedés népünk falvaiban rejtett kincseivel a meghatott-
ság könnyeit lopja szemünkbe. 

Természetesen ez a hangvétel a Kalangyát egészében nem jellemzi, 
hiszen a folyóiratban sem a néphagyomány, sem a parasztság sorsa nem 
szerepelt, nem is szerepelhetett központi kérdésként. 1940 után a falu 
problémáiról már sokkal felel ősebben írtak a Kalangya munkatársai, de 
ezt az időszakot megelőzte a Híd első  folyama. 

1934-ben, amikor a Híd indult, a csehszlovákiai Sarló-mozgalom, 
amelynek elsődleges szerepe volt a haladó szellem ű  magyar falukutatás 
megindításában, már föloszlott. De Romániában dolgoztak az „Erdélyi 
Fiatalok" és Magyarországon egyre terebélyesedett a parasztság iránti 
érdeklődés. Mind több fiatal értelmiségiekb ől álló csoport jelölte felada-
tául a falu reális megismerését. A kisebbségi - fogantatású szellemi áramlat 
legkésőbb érte el a Vajdaságot, és nem véletlenül a Hídban talált fórumot, 
melyet a jugoszláviai magyarságnak az az els ő , már nemzetiségi sorban 
fölnőtt nemzedéke indított, mely tudatosan kereste helyét a jugoszláviai 
valóságban és kevésbé kötötték 'az 1920 el őtti emlékek. Alapjaiban a Sarló 
1926-os programját hirdették meg, de már magukénak tudták a kés őbbi 
célkitűzéseket, okulhattak a buktatókon és nehézségeken. 16  „A Sarló 
mozgalomból kinőtt szociográfiai kutatások lehet őségét vitte tovább a Híd 
a harmincas évek második felében, s a Sarló programja élt tovább a Híd 
munkájában" - Írja Bori Imre, aki a folyóirat legjelent ősebb Írásainak a 
sorozatban megjelent szociográfiákat tartja. 17  Bogárdi József Becskerekr ől 
írt18, Nagy János egymásután küldte beszámolóit Muzsláról'°. A Hídnak 
egy ideig „A falu" címmel külön rovata volt. Itt látott napvilágot p1. Illés 



Sándor Temerinről, Kókai Károly Bajmokról, Muhi János Moholról szóló 
cikke.20  Ezeket az írásokat mindenekel őtt a szociális néz őpont és a felelős-
ségérzet jellemzi. Céljuk a falusi lakosság helyzetének föltárása, a társa-
dalom figyelmének ráirányítása a parasztság nyomorára. Változó színvo-
nalúak, egyik-másik nem haladja meg a napi publicisztika színvonalát, 
de egymásután olvasva egységes vonulattá rendez ődnek. Gyakran szen-
vedélyes hangúak és az er ősebb érzelmi hatás kedvéért a korabeli szocio-
gráfiák szellemében igyekeznek a szépirodalom stíluseszközeivel élni, 
illetőleg harcosan élezik a kérdéseket, sarkítják a mondanivalót. Mégsem 
igazi szociográfiák. Többnyire nélkülözik a pontos, adatszerű  érvelést. 
Terjedelmük is igen korlátozott, néha csupán két-három oldalnyi. 

Ismeretes, hogy a Híd 1936-tól fokozatosan tolódott a kommunista 
mozgalom felé, arculata is kezdett megváltozni. A szociális problematika 
továbbra is központi helyet kapott lapjain, azonban a figyelem kiterjedt 
az ipari munkásságra és az egy-egy községben végzett szociográfiai „mély-
fúrások" mellett más vizsgálódási szempontok is megjelentek. Tulajdon-
képpen már ennek a folyamatnak az el őfutára Tóth Bagi István cikkso-
rozata a bácskai kisbirtokr61. 2' 1937-ben megszületett az els ő  Összegzés is 
a falukutatás eredményeir ől22, amit Kiss Flórián módszertani-kritikai és 
szervező  írásai k6vettek23. Szociográfiai kérdőíveket is kiküldtek, munkás-
paraszt szerz őktől közöltek írásokat, de kevés sikerrel. Az új faluélmény -
ben - úgy tetszik - el őbbinél is nagyobb szerepet kapott az agrársze-
génység nyomorának leírása. A hang szigorúbb, a légkör komorabb lett. 
A faluról szóló híradások túlontúl levetk őzték a folklór-színeket. (Így 
kapott például kissé elfogult, de alapjában véve igazságos kritikát a 
Gyöngyösbokréta. 24  Mégis a rövidke társadalomrajzoknak ás szociográfiai 
riportoknak nem volt ereje a publicisztika, a közírás szintjét meghaladni. 25  
E jelenség okát mi elsősorban abban látjuk, hogy a Híd nyolc évfolyamá-
nak munkatársaiból hiányzott az alapvet ő  szociológiai iskolázottság. Nem 
sikerült hatékony és egységes módszert kialakítaniuk. De ha e hiányokat 
autodidakta módon pótolták volna, akkor sem állt mögöttük támogatólag 
erős társadalmi, vagy egyházi szervezet, mint a testvérnsozgalmak leg-
többje mögött. Ezzel magyarázzuk azt is, hogy amig a hasonló eszmevilágú 
csehszlovákiai, romániai és magyarországú falukutatás számos jeles tudós 
egyéniséget indított el a pályáján, ugyanez a vajdasági fiatalok szocio-
gráfiai tevékenységéről nem mondható el. 

Fölvetődik a kérdés, vajon miért időztünk ennyi ideig a harmincas 
évek falukutató érdeklődésénél, amikor megjegyezzük, hogy eredményei-
ket a néprajztudomány közvetlenül alig hasznosíthatja. Azért tettük, mert 
ez az érdeklődés alapvetően néprajzi színezetű  volt és a néphagyomány 
hordozójáról, a parasztságról alkotott képet. Ilyen módon fogyatékossá-
gaival és erényeivel előzménye a későbbi tudományos jellegű  kutatások-
nak és magyarázza azok gyöngeségeit és eredményeit. 

A Kalangya és a Híd faluról, parasztságról, népi kultúráról szóló 
cikkeinek ismeretében érthetők és értékelhetők más lapok és folyóiratok 
harmincas évekbeli hasonló törekvései. A Jugoszláviai Magyar Üjság 
szociográfiai pályázatára érkezett Írások válogatott gy űjteménye két kö-
tetben látott napvilágot. 26  A pályázat, amint a kötetekben megjelent 33 
és az újságban napvilágot látott további 25 Írás bizonyítja, sokakat meg- 
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mozgatott. Sajnos azonban a legtöbb pályamunka nem más, mint helyi 
érdekességeket kereső  tárca, vagy egyszerű  újságcikk, melynek semmi 
köze a szociográfiához. Az igényesebbek némelyike eredeti néprajzi vagy 
történeti anyagot dolgoz föl, többnyire azonban korábbi publikációkat 
használ forásul. A már kárhoztatott idealizáló szemlélet jellemzi Őket. Egy 
másik szociográfiai pályázatra, amelyet az újvidéki Polgári Magyar Ka-
szinó hirdetett meg 1938-ban, mindössze négy munka érkezett be. Ezek 
egyike a Strassburgban tanult fiatal református lelkész, Thonika Viktor 
műve, igényes, jól adatolt falumonográfia Herteiendyfalváról (Voj1oviea). 27  

A Híd szociográďiáinak ismerete nélkül nem érthető  meg a Kalangya 
negyvenes évekbeli hangváltása sem. Az ebben az években megjelent falu-
kutató Írások komolyabb felkészültséggel, de valamivel tompítottabb Szo-

ciális érzékenységgel folytatni látszanak a Híd els ő  évfolyamaiból ismert 
Írások vonulatát. Bátor és tartalmas cikk p1. Csuka Jánosé, amely a vajda-
sági magyarság számban legnagyobb rétegének, az agrárproletariátusnak 
tarthatatlan nyomoráról sz61. 28  A Kalangyában látott napvilágot Muhi 
János erősen néprajzi érdeklődésű  cikksorozata, köztük a móváról szóló 
(= közös paraszti munka), egyedül állóan jó leírás 29. Lévay Endre itt 
közölte szociográfiai Írásait, melyek utóbb gy űjteményes kötetben is 
megjelentek.30  

Az egykori Bács-Bodrog megyei Történeti Társulat zombori múzeuma 
alig fordított figyelmet néprajzi gy űjteményének fej1esztésére. 3 ' 

A Batta Péter kezdeményezte doroszlói tájmúzeum sem valósult meg. 32  Az 
1938ban Csávosi Sándor által kezdett tárgyi néprajzi munka sem járt 
sikerrel, de ezzel egyidőben Kiss Lajos és Kiss János jóvoltából a több 
évtizede szünetel ő  tudományos igényű  néprajzi kutatás újraindult. 33  Kiss 
Lajos több tanulmánya bevezetőjében elmondja, hogy Kodály Zoltán 
1938-ban elhangzott rádióelőadásától kapta az ösztönzést, amelyben töb-
bek közt az is elhangzott, hogy a Jugoszláviában él ő  magyarság népzenéje 
majdnem teljesen ismeretlen. Kiss Lajos népdalgy űjtőútjain 1939-42-ben 
több mint 2000 dallamot jegyzett le. Ezeknek a gyűjtéseknek a legjavát 
1943-ban népszerű  kdjadványban tette közzé. Legtöbbet gyűjtött Szlavónia 
három régi magyar településében (Haraszti, Kórógy, Szentlászló), de ta-
lálhatók ebben a kis könyvben doroszlói, bácskertesi, feketehegyi, nemes-
mileticsi, pirosi, temeriini, gombosi és hertelendyfalvt dallamok is. 34  A 
tudományos igényű  néprajzi gyűjtés másik jeles alakja a Zentán tanáros-
kodó Banó István volt, aki a mezőváros ős környéke népszokásairól és 
mesevilágáról Írta a ma már töbnyire pótolhatatlan közléseket tartal-
mazó dolgozatait. 

Az újabb államfordulattal gyökeresen más helyzet állott el ő. Azok a 
célok, amelyekért a Híd fiataljai harcoltak, többnyire a megvalósulás út-
jára kerültek. Az új folyamával a jugoszláviai magyarság központi iro-
dalmi lapjává vált Híd továbbra is közölt szociografikus írásokat. Igaz, 
ezek jóval ritkábban jelentek meg és kevésbé érdeklődtek a falu élete 
iránt, mint 1940 el őtt, de akad közöttük tárgyilagos helyzetfelmérés, szo-
ciográfiai riport, novellisztikus beszámoló egyaránt. 35  Ezek a társadalom-
rajzok is dokumentum-érték űek a néprajzi kutatás számára. Sajnos azon-
ban 1945 után évekig nem lehet néprajzi cikket olvasni a Hídban. 1949-t ől 
jelentkezik ismét a néprajzi irodalom, de a korábbi gyakorlattól eltér ően 



jól külön válik a faluról szóló más írásoktól. Az 1950-es évek elején - úgy 
tetszik - megnövekedett a néphagyományok becsülete, hogy aztán né-
hány év mulya fokozatosan kicsússzon az irodalmi érdekl ődésből. Ennek 
az időszaknak a néprajzi publikációi tulnyomórészt adatközlések, változó 
értékű  leírások. Közreadóik között Penavin Olga, Bóna Júlia, Czimmer 
Anna, Tél József neve olvasható legtöbbször. Ebben az id őben bontako-
zott ki a népzene-gyűjtő  Király Ernő  munkássága is. 16  

Sokáig hiányzott a néprajzi gyűjtők és a gyűjtőutak hátteréből az 
összefogó-irányító tudományos intézmény és hiányoztak a gy űjtő-kutató 
főhivatású szakemberek is. Legelőbb az újvidéki egyetemen 1959-ben 
megszervezett magyar tanszék enyhített a nehéz helyzeten. A nyelvészeti 
kutatások mellett „másodtermékként", de polgárjogot nyert a néprajzi 
gyűjtés. A folklór végül 1969-ben a Hungarológiai Intézetben nyert méltó 
támaszt, mint az intézet kutatásainak egyik f ő  ága. Korai volna az intézet 
tudományszervező  munkájáról, a folkiórkutatást irányító tevékenységr ő l 
e helyen értékel ően írni. Elegendő , ha a Tudományos Közlemények füze-
teiben lapozgat az olvasó. A gy űjtőmunka megélénkülést, az 1970 és 1971-
ben Zentán rendezett folklórszemináriumok sikerét bizonyítják a szapo-
rodó néprajzi adatközlések és tanulmányok. 67  

Az utolsó néhány esztend őben a korábban perifériára szorult népha-
gyomány ügye egyre nagyobb figyelmet kap a Vajdaság magyar kultu-
rális életében. Társadalmi igény realizálódik olyan jelenségekben és ese-
ményekben, mint a Gyöngyösbokréta újjáéledése, a zentai múzeum nép-
rajzi gyűjteményeinek gyarapodása, falumúzeumok szervez ődése (Horgos, 
Székelykeve stb.), és a nagysiker ű  zentai népdalvetélked ő . Ügy tetszik, 
a topolyai gimnázium néprajzi versenyének meghirdetésével újjáéled a 
zentaiak majd húsz év el őtti szép kezdeményezése, a középiskolások nép-
rajzi pályázata is. 8  A mélyülő  érdeklődést jelzi a két könyvsiker, Bori 
Imre kis népköltési antológiájáé és Penavin Olga másfél évtizedes gy űj-
tőmunkáját összefoglaló terjedelmes kötetéé. 39  Jóllehet szerzőik az iroda-
lomtörténet és a nyelvtudomány területér ől „kirándultak" a folklórba, 
utat mutathatnak a jöv őben kibontakozó szakszer ű  tudományos gyűjtő  
és kutatómunkához. 

II. TÖRTNETI-NPRAJZI TÁJAK 

1. Bácska 

Az a Duna és Tisza között elterülő  változatos felszínű  síkság, amelyet 
ma Bácskának nevezünk, a középkorban nem volt egységes vidék. A 
XIII. sz-tól két vármegye alakult ki területén: Bács, kb. a Ferenc-csatorna 
vonalától délre és Bodrog, attól .északra. A keleti rész, nagyjából a Sze-
ged—Szabadka—Zenta háromszög, Csongrád megyéhez is tartozott. A 
középkor végén sűrűn települt, gazdag táj, virágzó városok sorával. Nem 
véletlen, hogy az öntudatos mezővárosi polgárságra támaszkodó Dózsa 
György egyik főserege Bácskában harcolt. 40  Bácska mezőgazdaságának 
fejlettségét bizonyítja egy európai viszonylatban is jelent ős újítás. A XV. 
sz. végén a vidék északi részén a parasztok a földm űvelés kezdetei óta 
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gyakorolt sarlós aratásról a jóval intenzívebb, a korszer ű  gazdálkodásnak 
megfelelő  kaszás aratásra tértek át. E téren csak Németalföld el őzte meg 
néhány évtizeddel Bácskát. 41  Ismeretes, hogy a magyar lakosság a mohá-
csi vésztől (1526) a zentai csatáig (1697) tartó hódoltság ideje alatt majd-
nem teljesen eltűnt a tájról. Az újranépesítésben különböz ő  délszláv né-
pek, németek, szlovákok, ukránok (ruszinok) és magyarok vettek részt. 
A bevándorlás és telepítés története máig nincs rendszeresen ás részlete-
sen föltárva. Az érdeklődő  jórészt 60-80 esztend ővel ezelőtt írt munkára 
szorul. Olyan könyveket kell föllapoznia, amelyek között nem egy kelet-
kezése idején sem ütötte meg a korszer űség mértékét, mára pedig régen 
elavultak. 42  Bizonyos, hogy a mai bácskai magyarság őseinek zöme az 
1740-es és az 1810-es évek között telepedett meg a vidéken. Letelepedé-
sükben két fő  irány különböztethet ő  meg. A nyugati és közép-bácskai 
helységek - többnyire 1740-60 között - els ősorban a Dunántúlról, Ba-
ranya, Tolna, Somogy, Zala, Veszprém megyékből vándorolt be (Pl.  Gom-
bos, Doroszló, Bezdán stb.). Bácskertes külön színt képvisel lakossága egy 
részének kisalföldi (Nyitra megye) származásával. A Tisza mente magyar 
betelepülése 1751-től, a tiszai szerb határ őrvidék végleges föloszlatásától 
kezdődött és a következő  század elejéig tartott. Származási helyük Pest, 
Heves, Nógrád, Hont megyék, valamint a Jászság volt, de különösen az 
északibb fekvésű  községekbe jelent ős számú Szeged vidéki magyar is 
került. 

II. József türelmi rendelete után, a településben addig korlátozott 
református magyarok is alapítottak falvakat. Igy jött létre 1785-86--ban 
Bácsfeketehegy kunhegyesi és tiszaburai, Ómoravica (Bácskossuthfalva) 
ászkiséri, kunmadarasi ás karcagi telepesekb ől. Pacsér népességének 

nagyrésze is nagykunsági származású (többnyire kisújszállási, turkevei, 
kenderesi, törökszentmiklósi), de akadt közöttük kiskunsági (Izsák, Kun-
szentmiklós, Szabadszállás), sőt Fejér és Baranya megyei református is. 
A községek keletkezésének történetét kit űnő  monográfiából alaposan is-
merjük.43  

A bácskai magyar népi kultúra mind teljesebb feltárásához szükséges 
a településtörténet pontos ismerete. A kutatás lehet őségeit mutatja két, a 
közelmúltból származó példa: Polácsi János a gombosiak el ődeinek pontos 
származási helyére derített fényt a kalocsai érseki levéltár anyaga alap-
ján.44  Temerin újabb történetének levéltári kutatásai során vált ismertté, 
hogy a lakosság Pest megye mely községeib ől érkezett. 45  

Ismert történeti-szociológiai tény, hogy a telepesek mindig a társa-
dalom periférikus rétegeiből kerülnek ki. Ritkán hagyja el önként szül ő -
földjét az, akinek földje, háza, jó megélhetése van, annál könnyebben 
útrakeinek, akik anyagi nehézségekkel küszködnek. A bácskai magyar te-
lepesek túlnyomó többsége a túlnépesedett észak-magyarországi területek-
ről a földbőséget mesés részletekkel fest ő  hírek hatására vándorolt mai 
lakóhelyére. A XVIII. sz-ban bizonyára még nagyon heterogén képet 
mutathattak a bácskai falvak, kés őbbi néprajzi vizsgálatuk azonban arról 
tanúskodik, hogy ennek a sokfel ől összesereglett népességnek száz esz-
tendő  alatt meglehet ősen egységes arculata alakult ki. 46  Helyi sajátságok 
természetesen színezik egy-egy település néprajzi képét, de az eddigi ered-
mények tükrében sokkal inkább szembet űnnek az egyezések, mint a kü- 

11 



lönbségek.  A végső  szóhoz, a táj kulturális integráló szerepének megraj-
zolásához azonban még nagyon sok gy űjtésre és összehansonlító elemz ő  
vizsgálatra van szükség. 

Ezidáig két néprajzi összegezés készült Bácska magyarságáról. Mind-
kettőt rég meghaladta az idő . Frankl Istváné megírásakor sem volt több 
kedélyes életképné1. 47  Bellosits Bálint tanulmánya korántsem teljes, de 
jó összefoglalása a témának. A népélet majdminden területét tárgyalja 
(település, életmód, viselet), de legtöbbet a szokások és a folklór leírásánál 
időz.48  

Bácska anyagi kulturáj ának kutatásáról sommásan elmondható, hogy 
a magyar nyelvterületnek nincs még egy e szempontból ilyen kevéssé 
ismert része. Alig néhány kisebb publikációról tudunk. 49  A bácskai fol-
klórkutatás terén már jóval több történt, de az itt él ő  magyarság számá-
hoz képest ez is igen kevés. A század végén egyedülálló népköltési gy űj-
temény a területen a Révész Hugóé. Nem tudjuk, miként keletkezett. 
Többszáz strófa népdalt (köztük betyár-, katona-, korhely- stb, daloknak 
nevezett szövegeket és m űdalokat is), néhány újstílusú népballadát, vala-
mint 14 mesét közöl. 50  Az első  világháború előtti gyűjtéseket Bartók Béla 
40 Horgoson lejegyzett dala zárja, melyek közül nem egy népzenei mono-
gráfiák és dalosfüzetek útján széles körben ismertté vált. 51  

Kiss Lajos ismertetett népzenei gy űjtéséig, a negyvenes évekig szü-
netelt a bácskai magyar népköltészet föltárása. Banó István néhány éves 
zentai tartózkodása a kezdete ennek a folyamatnak, amelynek folytatása-
ként Zenta foIklórj áról és népszokásairól ma többet tudunk, mint a többi 
bácskai helységérő l. Ő  írt a karácsonyi ünnepkör (lucázás, betlehemezés, 
aprószentekelés, vízkereszt) 52  és a pünkösdi népszokásokról 13 . Ő  mutatta 
be Molnár G. Károly zentai mesemondót 54  és babonás történeteket közölt 
egy régi nagyhírű  zentai boszorkányr61. 55  Az újabb zentai gyűjtések a 
folklór más területeir ől valók. Fábri Jen ő , Burány Béla, Tripolszky Géza 
füzetei a Tisza menti mez őváros és közvetlen környéke ballada- és dal-
kincséből nyújtanak dallammal együtt közreadott gy űjteményt. 56  Burány 
Béla tanulmánya olyan munkát, Új balladák keletkezésének kinyomozását 
vállalta, amelyet még kevesen kíséreltek meg a magyar folklórban. ,>' 
Publikáció látott napvilágot a halotti szokáskról 88  és gazdag gyűjtemény 
a gyermekjátékokr61. 51  Végül a zentai néphagyomány ma talán legélén-
kebben élő  részének irodalmias földolgozását, T őke István anekdótagyűj-
teményét, a Mosolygó Tisza-mentét kell megemlítenünk. 60  

Más bácskai tájak és helységek folklórja kevésbé ismert. Szórványos 
publikációk láttak napvilágot. Színes leírás készült p1. a horgosi lakoda-
tomról.°t A parasztasszonyok sorsáról szociográfikus ízzel megírt cikk szól. 62  
Temerinből baladákat, Gombosról hiedelmeket és táncok leírását, Fekete-
hegyről szólásokat, Kishegyesről kiszámolókat és meséket közöltek a 
gyűjtők.°3  

2. Bánság 

A jugoszláviai Bánság nyugati és délnyugati része annak a nagyobb-
részt Romániához tartózó történeti tájnak, amelyet a Maros, a Tisza, a 
Duna és az erdélyi helyek gerince fognak közre. A középkorban  siksági  

12  



részét Temesköznek nevezték. Viszonylag s űrűn lakott, gazdag vidék volt, 
mezővárosok sorával. Az oszmántörök beütések már a XIV. sz . végétől 
fenyegették déli részét. Temesvár eleste (1552) után fokozatosan elnépte-
lenedett és a vár visszafoglalásáig (1716) az egykor jól megm űvelt táj 
teljesen elvadult. Magyar lakossága elpusztult, vagy északra menekült. A 
török kiűzése után a bécsi kormányzat az egész vidéket kincstári tulaj-
donnak nyilvánította. Nem kebelezte be a magyar királyságba, hanem ka-
tonailag Bécsből kormányozta Temesi Bánság néven. (Ebb ől az időből 
származik mai neve.) Az első  ötven évben szinte kivétel nélkül csak né-
meteket telepítettek a lakosság pótlására. Ebben az id őben telepedtek meg 
nagyobb tömegben északi részén a szerbek is, akik a tiszai határ őrvidék 
feloszlatása után elhagyták korábbi bácskai lakóhelyüket. A török kivo-
nulása után nem sokkal többezer magyar költözött be a kialakuló váro-
sokba (Becskerek, Versec), de a magyarság nagyobb arányú letelepedésére 
csak 1778 után kerülhetett sor, amikor a déli részek 'kivételével a Bánsá-
got közigazgatásilag visszacsatolták Magyarországhoz. 64  

A Bánság (ezután csak a jugoszláviai részér ől szólunk) magyar tele-
pítéseit, más nemzetiségi telepítésekkel szemben általában nem a kincstár, 
hanem magánföldesurak szervezték. A települések jelent ős hányada szer-
ződéses dohánykertész községként jött létre. 6  Az észak-bánsági magyar 
falvak népességének túlnyomó része 'szegedi, Szeged vidéki, Csongrád 
ás Csanád megyei származású dohányosokból tev ődött össze. Ők alapítot-
ták p1. 1804-ben Szajánt és Magyarszentmártont, 1838-ban Tiiszahegyest, 
1840 körül Urményházát stb. Korábban voltak nem kimondottan dohányos 
telepítések is: az 1780-90-es években Szolnok és Békés megyei reformá-
tusok költöztek Ittebőre és Torontálvásárhelyre (Debellyácsa), fels őma-
gyarországi katolikusok Csókára, Heves megyeiek Óte1ekre. 8  A telepí-
tések egészen a múlt század végéig folytak: 1867-ben alakult Fels őmuzslya 
és Torontálkeresztes, 1883-ban pedig bukovinai székelyek költöztek az 
Alduna mellé három községhe. 61  

A Bánság magyar népköltészetének megmentője, Kálrnány Lajos kü-
lön fejezetet érdemelne a jugoszláviai magyarság néphagyományának 
számbavételekor. Érdemes és tanulságos munka volna bánsági m űködé-
sének részletes föltárása, monografikus igény ű  földolgozása. Életében 
megjelent kötetei közül különösen a „Szeged népe" második 1k6tete és a 
„Hagyományok" tartalmaz nagymennyiség ű  bánsági anyagot. 69  Az előbbi 
a „Temesköz népköltészete" alcímet viseli ás szinte minden folklórm űfaj 
képviselve van benne: dalok, mesék, balladák, játékok, dajkarímek, kán-
tálások, találóskérdések, köszönt ők, csufolódók, betlehemez ők stb. A má-
sik mű  első  kötete hasonlóan különböz ő  műfajokra sorolható anyagot 
közöl, a második kötet viszont egyetlen nagytudású mesemondó, az egy-
házaskéri (verbicai) Borbély Mihály 74 meséjét tartahnazza. 1° Kálmány 
Lajos, azzal, hogy egyetlen mesemondó epikai tudását életrajzi jegyzetek-
kel kísérten külön kötetbe tette közzé, az 1940-es években kibontakozó, 
később „magyar iskola" néven ismert folklórkutató irányzat el őfutára 
lett. Káimány nem csak gy űjteményes köteteiben publikált bánsági anya-
got, hanem erre alapozta több becses tanulmányát  j5•71  Kéziratos hagya-
tékából eddig két terjedelmes kötet látott napvilágot. Az egyik a történeti 
énekeket és katonadalokat, a másik balladákat közöl. Mindkett őben szá- 
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mos bánsági származású szöveg olvasható. 72  Lassan száz esztendeje lesz, 
hogy első  gyűjtőútjaira elindult. A legfiatalabb gyűjtések azt mutatják, 
hogy az általa bejárt falvakban még élénk a népköltészet. 73  Egyedülállóan 
tanulságos folklorisztikai stúdium lenne a Kálmánytól közzétett anyag mai 
előfordulását, életét kutatni, összehasonlító vizsgálat alá vonni. 

Kálmány  korában néhány kisebb és jelentéktelenebb néprajzi publi-
kációtól eltekintve több nem történt a bánsági magyar néphagyományok 
megőrzése terén. 74  A bácskai néprajzi öszefoglalókhoz képest még hal-
ványabbra si łkerültelk, tudományos értékekt ől távol állnak a megyei mo-
nográfiák néprajzi fejezetei is. 75  

Végül szólnunk kell a jelegzetes néprajzi csoportot alkotó dél-bánsági 
székely falvakról. A hertelendyfalviak életmódjáról, népviseletér ől és fol-
klórjáról legbővebben Thomka Viktor említett monográfiája adott szá-
mot. 76  Azóta elsősorban a székely népköltészet gy űjtésével foglalkoztak a 
kutatók. Legtöbbet a mesevilágból jegyeztek le, és leginkább a nemrég 
elhúnyt kiváló mesemondó, Kovács Júlia tudásából. 77  Archaikus hagyo-
mányvilágról tanúskodik a szókelykevei betlehemes játék, 78  valamint azok 
a történeti énekek és balladák, amelyeket a magyarországi Ujváry Zoltán 
a magyar—jugoszláv kulturális egyezmény keretében gy űjtött.79  

3.  Szerémség,  Szlavónia,  Horvátország  

Mai szemmel az els ő  pillanatban önkényesnek tetszhet e három nagy-
múltú történeti táj magyar népi kultúrájának együttes tárgyalása. Gon-
dolnunk kell azonban arra, hogy a Dráva és a Száva közét, amely 1918 
előtt évszázadokig a horvát királysághoz tartozott, mind a magyar, mind 
a szerbhorvát források hosszú ideig egységesen Szlavóniának, vagy Hor-
vátországnak, illetőleg Horvátország—Sziavóniának nevezték. Ezen belül 
az irodalom és a népi tájszemlélet egyaránt megkülönböztette a keleti 
részt, a Szerémséget, a középs ő  területet, Szlavóniát és Horvátországot, 
melyen inkább Zágráb környékét, illet őleg a Száván túli vidéket (Lika) 
értették. A Horvát Szocialista Köztársaság jelenlegi határai ezeket a ko-
rábbi nyelvszokásban gyökerez ő  tájfogalmakat ma egyre inikább elhomá-
lyosítják. Mi azonban, az utolsó 50-60 esztend ő  többszörös közigazgatási 
határváltozásainak zavaró hatását kiküszöbölend ő , térténeti-néprajzi ke-
retként használjuk őket. 

A Dráva—Száva közén él ő  magyarság közt kölönös helyet foglal el 
négy falu, a Vuka mentén fekv ő  Kórógy, Haraszti, Szentlászló és az Eszék 
melletti Rétfalu. A középkorban ezek a községek a Dráván átnyúló Ba-
ranyához80 ,  illetőleg az eltűnt Valkó vármegyéhez tartoztak 81 . Az egykori 
virágzó táj a török hódoltság alatt állandóan pusztult. Magyarsága áldo-
zatul esett a harcoknak, Vagy északabbra menekült. A XVII. sz . végén a 
valkói esperességben (districtus) már csak 19 magyarlakta helységr ő l 
tudott a korabeli református egyházi összeírás. (Ebb ől le kell vonnunk 
az egy Száván túli eklézsiát és hozzá kell tennünk a baranyai esperesség-
hez tartozó Harasztit és Rétfalut, és képet kapunk a vidék magyarságának 
elhelyezkedésérő l.82) Ennek a magyarságnak a száma ekkor már nem lehe-
tett nagy. Szórványban élhetett a többsége, mert a felszabadító háborúk 
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pusztítása és az ellenreformáció után a múlt században már csak a fentebb 
említett négy községnek volt kontinuus magyar lakossága. Nyelvi és föld-
rajzi elszigeteltségük folytán meg őrződött archaikus népi műveltségük és 
nyelvjárásuk korán felkeltette a szakemberek érdekl ődését. A reformkor 
lelkes nép- és honismereti mozgalmában született az els ő  néprajzi leírás, 
egy lakodalmi beszámoló. 83  Ennek azonban sokáig nem akadt folytatója. 
Szarvas Gábor fedezte fel a „drávaelvi magyar falukat" a tudomány szá-
mára 1874 szeptemberében. 84  Nyomában Balassa József végzett alapos 
nyelvészeti kutatásokat és néprajzi megfigyeléseket (életmód, építkezés, 
gazdálkodás, viselet, folklór stb). 85  1910-ben Garay Ákos gyűjtött a három 
Vuka menti faluban. (Ett ől az időtől kezdve az Eszékkel összenőtt Rétfa-
luban „városias" volta miatt kevésszer forgolódtak a gy űjtők.) Garay ta-
nulmánya vázlatos, de sok részletre kiterjed ő  kis monográfia, mely a 
gazdálkodás, építkezés, népviselet területér ől és a hiedelmek, szokások, 
folklór köréből egyaránt tartalmaz anyagot. 86  Gyűjtéseit számos fény-
képpel, rajzzal és fonográfos népzenei felvétellel is dokumentálta. 87  

A sikeres gyűjtések ellenére hosszabb szünet következett, és harminc 
év múltán ismét föl kellett fedeznie a tudományos kutatásnak az Ősi szla-
vóniai magyar falvakat. Az érdem Bartha Katalin nyelvjáráskutatóé 88  és 
Kiss Lajosé volt. Kiss Lajos munkájának indítékáról fentebb már szól-
tunk. Szlavóniai dallamanyagát 1940-ben jegyezte le, illet őleg 1957-ben 
a magyar—jugoszláv népzenekutatási együttműködés lehetőségével élve 
vette magnetofonszalagra. Az összegy űjtött dallamok bősége és különle-
gessége lehet ővé tette a monografikus vizsgálatot. Kiss Lajos kutatásai 
vezettek a szlavóniai népzene zenetörténeti jelent őségének felismerésé-
hez. O tárta föl ennek a dallamvilágnak a távoli múltba vezet ő  szálait. 
Munkásságának eredményeként a Vuka vidéki három község a népzenei 
szempontból legjobban ismert magyar települések közé tartozik nemcsak 
jugoszláviai viszonylatban, hanem az egész magyar nyelvterületen. 89  

A szöveges folklór gyűjtését az 1950-es évek elején a nyelvjáráskutató 
Penavin Olga kezdte el ismét. Balladákat, dalokat, meséket egyaránt le-
jegyzett, 90  leírt néhány jellegzetes szokást is. 91  Nyelvjárás-gyűjtéseinek az 
anyagi kultúra szempontjait messzemen ően figyelembe vevő  összegzése a 
kórógyi tájszótár.°' A szlavóniai folklórismereteket gyarapította ebben az 
időben Bóna Júlia j598  Ha mindezekhez hozzávesszük Berkes Eszter igen 
gazdag, részletekbe bocsátkozó néptánc-monográfiáját  és Gáborján Ali-
cének a szlavóniai népi öltözet magyar és európai viselettörténeti kapcso-
latait föltáró tanulmányát 95, akkor megállapítható, hogy a három régi 
szlavóniai magyar falu a jugoszláviai magyarság legtüzetesebben ismert 
néprajzi táját alkotja. 

E sommás megállapításnak éppen az ellenkezője igaz a fejezetünkben 
tárgyalt magyarság zömére. Jóllehet szórványhelyzetük, nyelvi és föld-
rajzi elszigeteltségük folytán ők is bizonyosan régies kultúrát ő riznek, 
néprajzi kutatásuk terén szinte semmi sem történt. 96  A XVIII. sz . végén 
kezdődött szórványos kivándorlásuk Magyarországról, de többségük az 
1850-es évektől az első  világháború kitöréséig vándorolt mai lakóhelyére. 
Számuk 1910-ben meghaladta a százezret. 97  Az a népmozgás, ami ezt a 
nagyszámú magyarságot a Dráva—Száva-közére vezette, tipikus jelensége 
volt a dualizmuskori Magyarországnak, a magyar szakirodalom „horvát- 
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országi kivándorlás"-nak nevezi. Okai ugyanazok voltak mint a f ő  irányé, 
az amerikai kivándorlásé. 1848 mélyreható változásokat hozott a magyar 
társadalomban. A nagybirtokok megindultak a kapitalizálódás útján, de a 
felszabaduló paraszti munkaer őt nem tudta befogadni a lassan fejl ődő  
ipar. A földet és munkát kereső  tömegekből kerültek ki a kivándorlók. 
Erre a tájra els ősorban a dél-dunántúli megyékből (Baranya, Tolna, So-
mogy, Zala) és a Bácskából jöttek. Egyes latifundiumok, mint p1. a rumai 
és našicei Pej acsevieh, a vukovári gróf Eltz, a nustári gróf Khuen, a daru-
vári Tüköry toborozták is a magyar cselédeket. Ezek egy része pár év 
alatt megtakarított pénzéb ől - kihasználva az olcsó árakat - parasztbir-
tokot vásárolt a környez ő  falvakban és gazdálkodni kezdett. Mások végleg 
az uradalmak területén telepedtek meg. Az 1870-es években a feloszlatott 
határőrvidékek katonaparasztjainak egy része a végkielégítésként kapott 
földbirtokot igen olcsón eladta. Gyorsan híre ment a földek legendás ol-
csóságának, akkor keletkeztek a Szerémség Száva menti sikságári és az 
egykori Bjelovár területén a magyar telepek. Lökést adott a kivándorlás-
nak az 1880-as években pusztító filoxeravész is, mely sok dunántúli sz őlő-
birtokos parasztot tett nincstelenné. 98  

A szlavóniai-horvátországi magyarok kivándorlásának és településé-
nek története nincs rendszeresen földolgozva, ezért elhelyezkedésük sem 
pontosan ismert. 99  A hajdani Bjelovár, Verőce, Pozsega megyékben, ille-
tőleg a Szerémségben élnek nagy területen szétszóródva.'°° 

4. Bosznia 

A Boszniában élő  magyarságról alig szól híradás. Nem a középkori 
magyar-délszláv kapcsolatok közvetít őire, a magyar királyság egykori h ű-
béres tartományaiban lakókra, nem is az elmúlt évtizedekben Jugoszlávia 
más tájairól a boszniai ipari központokba vándorolt magyar munkásokra, 
hanem az újkori paraszti kivándorlókra gondolunk. Els ő  támpontunk egy 
XII. sz . végéről származó adat, amely szerint Banja Lukában magyar re-
formátus egyház működött. 101  A reformkor önismereti törekvéseinek indu-
lásakor Rumy Károly adott hírt a boszniai mohamedán vallású, de egy-
másközt anyanyelven beszél ő  magyarokról, akik állítólag a „Kurutz ze-
nebonák idejekor" költöztek oda, hogy nyugton élhessenek. 102  1880-1910 
között a szlavóniai kivándorlás Száván átcsapó hullámaként Boszniába 
is költözött néhány ezer dunántúli származású magyar uradalmi cseléd 
és favágómunkás. Legnagyobb számmal Brëko-ban, Bjelina-ban ős Prnja-
vor körjegyzőségbeli Vučjak-Jasici faluban telepedtek le. Az utóbbi hely-
ségben 1910-ben az 513 lakos közül 434 valotta magyarnak magát. A 
boszniai magyarokról semmit sem tud a néprajztudomány. 103  

5. Baranya—Drávaszög 

Egységes néprajzi táj a Duna ős a Dráva összefolyásának közelében. 
(Régi magyar nevén Alvidéknek nevezték.) Református magyar lakossága 
a Duna és a Dráva ártéri peremein épült falvakban átvészelte a török 
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hódoltság pusztításait. 104  Népi műveltsége és a négy szlavóniai faluval, 
illetőleg a Sárköz és az Ormánság paraszti kultúrájával tart rokonságot. 
A múlt század végén készült néprajzi leírása óta, mely f őleg a szokásvi-
lágot és a v1iseletet tárgyalja, viszonylag keveset tud róla a néprajztudo-
mány. 105  Apró közléseken kívül 106  két jelentősebb kopácsi szövegpubliká-
ció tart számot említésre. Katona Imre mesegy űjteménye107  és Pataky 
András 33 ballada-közlése. 108  Az archaikus baranya—drávaszögi népi 
kultúra azonban sokkal b ővebb néprajzi kutatást érdemelne. 

6. Őrség, Muravidék 

Az Őrség jellegzetes néprajzi táj a magyar—szlovén nyelvhatár kö-
zelében. Magyar népesség a honfoglalás óta él ezen a tájon megszakítás 
nélkül. A középkori Magyarország veszélyeztetett nyugati határait kel-
lett védenie az idetelepedett „ Őröknek". Ezek emlékét a vidék máig 
nevében hordja. A határőrzésért az Árpád-házi királyok kiváltságokkal 
ruházták föl az itt lakókat, akár a keleti határok mentén lakó székelye-
ket. Szabadalmas jogállásukat csak a XVII. sz . végén vesztették el, ami-
kor a Batthyány-család jobbágysorba süllyesztette Őket. 

Az Őrség népe egy évezreden át a magyar nyelvterület peremén 
földrajzi elszigeteltségben élve számos régies vonást Őrzött meg népi 
kultúrájában és nyelvjárásában. Jellegzetességei közé tartoznak a szom-
szédos alpi műveltségterületek felé mutató néprajzi sajátságok is. A tör-
téneti Őrség eredeti tizennyolc falujából három tartozik Jugoszláviához: 
Őrihodos, Kapornak, Bükkalla (Domokosfa). Archaikus kultúrája ellenére 
mindezidáig viszonylag kisszámú néprajzi szakmunka foglalkozott a táj-
jal, de különösen a Jugoszláviához tartozó három faluval. Jóllehet két 
összefoglaló igényű  mű  is született, az Őrségről alkotott néprajzi kép 
nagyon hiányos. 109  

A Muravidékre talán jobban illenék a Lendva-vidék elnevezés, hi-
szen az e néven emlegetett táj magyarsága a Lendva folyó mentén 
lakik.110  Népi kultúrájukról az őrséginél is kevesebbet tudunk. Bizonyo-
san sok rokonvonást mutat a közeli jellegzetes néprajzi vidékek, Göcsej, 
Hetés és Őrség hagyományos paraszti műveltségével. Külön említést 
érdemel a Murán és a Dráván túl es ő  község, Légrád. Magyar lakosságát 
a helyi hagyomány szerint Zrínyi Miklós, a szigetvári h ős telepítette oda 
várának védelmére 1550 körül. Sajátos történeti és kulturális múltjukat 
tanúsítja evangélikus vallásuk is.' 

Nem lenne teljes a szemlénk, ha nem szólnánk azokról a jórészt 
irodalomtörténeti és művelődéstörténeti kutatásokról, amelyek a ma-
gyar—délszláv folklór és népi műveltségbeli kapcsolatokat vizsgálták. 
Mivel ez a téma olyan hatalmas anyagot ölel föl, hogy számbavétele 
külön tanulmányokat igényelne, csupán érint őlegesen beszélhetünk róla. 
Nagy múltja és szerteágazó volta miatt - bár igen sok szállal kapcso-
lódik a néprajzi kutatásokhoz - önálló kutatási terület. A Hungaroló- 
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giai  Intézet különös tudományos feladatának tartja ezeknek a vizsgála-
toknak a szorgalmazását, szervezését és folytatását. A kezdeteiben is 
jelentős eredményekkel biztató munkáról tett tanúságot az 1970 novem-
berében T ĺjvidéken tartott összehasonlító irodalomtudományi konferen-
cia néhány előadása. 112  Külön kell szólnunk az Intézet munkatársaként 
dolgozó Anđeli.Ć  Magdolna"3  és Dávid András114  tanulmánysorozatáról, 
amelyek a délszláv népköltészet magyar fordítóit, illet őleg a délszláv 
népköltészet magyar hősalakjait veszik számba. 

Attekintésünk  szükségszerűen vázlatos. Nem törekedett és nem is 
törekedhetett bibliográfiai teljességre. A téma teljes bibliográfiájának 
összeállítása külön fontos és elkerülhetetlen feladata a jugoszláviai ma-
gyar néprajzi kutatásnak. 115  Ha az olvasó végül azt várja, hogy a tanul-
mány Írója hiányokat és feladatokat jelöl meg, csalódnia kell. Ezt a 
munkát, azon túl, hogy föltártuk és áttekintettük, ami eddig történt, 
nem jelöltük célnak. A gyűjtések és publikációk viszonylagosan is még 
annyira kis számúak, a jugoszláviai magyarság néprajzi ismerete még 
olyan hiányos és egyenetlen, hogy a néprajzi szakemberek és amat őr 
gyűjtők bárhol fognak munkához, bármilyen témát jelölnek ki maguk-
nak, az a jugoszláviai magyarság népi kultúrájának teljesebb megmen-
tését, reálisabb és jobb önismeretét fogja szolgálni. 

JEGYZETEK 

(A leggyakrabban alkalmazott rövidítések: 

Ethn. = Ethnographia 
HITK. =  Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 
K. = Kalangya 
NÉ. = Néprajzi Értesitő) 

1 Idő , idő , tavaszidő. A jugoszláviai magyar népköltészetb ől. válogatta, a beveze-
tést és a jegyzeteket írta Bori Imre. lCrjvidék, 1971. 

Erdélyi János: Népdalok és mondák. Pest, 1846-1847. I. k. X. o.; II. k. VII. O. 
A Ici nem adott kéziratok a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában találhatók. 
Kovács Ágnes kollégan őm szíves fölvilágosítása szerint - melyet e helyen is köszönök 
- Abafi-Aigner Lajos a múlt századi magyar folklórgy ű jtés lelkes szervezője és támo-
gatója kéziratos hagyatékában, a budapesti Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában 
is található bácskai és bánsági anyag. 

S Kovács Ágnes: Ipolyi Arnold folklórgy űjteménye a Néprajzi Múzeum kézirat-
gyűjteményében. NÉ. 1958, 257. 

Magyar gyermekjátékgyűjtemény. Szerkesztette Kiss Áron, Bp. 1891, VI, VIII. O.  
Lambrecht Kálmán: Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor élete ás kora. 

Bp. 1920. 40-41. 
•  Herman Ottó: A magyar halászat könyve. Bp. 1887. 5, 13. (A jelzett oldalakon 

kívül a könyv több fejezetében utal a bácskai és baranyai gy űjtésekre.) 
1 Legbővebb életrajza: Péter László: Kálmány Lajos: Egy nagy magyar folklorista 

élete. Bp. 1952. Lásd még: Katona Imre: Kálmány Lajos, a szegedi és vajdasági magyar 
népköltészet legnagyobb gy űjtője. Híd, 1966. 1118-1126. 

Bács—Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat évkönyvei 1-33. sz. Zombor, 1885-
1917. Előzménye: Bács—Bodrogh. Ëvnegyedes folyóirat a helytörténet, népismeret, sta-
tisztika ás régészet köréből. Szerkeszti Dudás jdön. Pacsér, 1878. 

•  A kérdésre lásd: Kósa László: Kelet-Európa népköltészete magyarul. Irodalmi 
Szemle 197113. Érdemes tudományos feladat lenne ezt a terjedelmes és igen értékes 
problémakört részletesen számbavenni, teljesítményeit elemezni. 

°  A Néprajzi gyűjtésről. K. 1934. 73-75. 
11 Magyar nótagyűjtésünk. K. 1933. 255-261; Leánykáink játékdalai. K. 1933. 433-439; 

Nóták, játékok. K. 1934. 206-209. 
11  Egy és más a rokkáról meg a régmúlt viseletr ől. K. 1934. 902-905; Felkel ő -napos 

oromfalak. K. 1936. 268-271; A fenék horgász. K. 1936. 325-328; A rettenetes csók. K. 
1937. 126-128. 

IS  Gyöngyösbokréta. K. 1934. 744-746. 
14 Első  lépések a néprajzi múzeum megteremtése felé. K. 1934. 656-663. 
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"A Gyöngyösbokrétánk mérlege. K. 1936. 380. - Hasonló hangvételű  később: Bod-
roghy Szabolcs: Az anyaföld tisztelete Bácskában. K. 1942. 465-469. 

16  Donáth György: Induljanak cl a vajdasági reg ős ifjak. Híd 193411. 8-9; uő . A falu 
és az ifjúság. Híd 193413. 16-18; Kolozsy Tibor: Hozzászólás Donáth György: Induljanak 
el a vajdasági regős ifjak című  cikkéhez. Híd 193412. 18-20; Csuzdi Viktor: Falu-község-
monográfiák készítése. Híd 193514. 6-8. (E tanulmány írójának nem állt módjában a ju-
goszláviai magyar falukutatás történetét kutatni. Igy csak a folyóiratban szerepl ő  ne-
vek [Kek Zsigmond, Békássy Zoltán stb.] alapján gondolhat arra, hogy a Kolozsvárott 
tanuló református lelkészjelölteken keresztül közvetlen kapcsolatban állt a protestáns 
hátterű  „Erdélyi Fiatalok" körével.) 

Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. 7jvidék 1969. 270. 
" A háromnyelvű  város. Híd 1934/5. 14-17. 
"Muzsla.  Híd 193415. 4-5; Muzsla vasárnapja. Híd 193416. 4-6; Lakodalom MUZsláfl. 

Híd 193417. 5-9. (Ez utóbbi adataiban is használható jó néprajzi leírás.) 
"Illés Sándor: Temerin gazdasági és kulturális helyzete. Híd 193511. 9-10, 2. 4-8; 

Kókai Károly: Bajniok. Híd 193515. 6-8, 6. 5-8, 7-8. 7-14; Muhi János: Mól jelene. Híd 
193514. 7-13. 

'  Tóth Bagi István: A bácskai kisbirtok fejl ődése. Híd 193513. 13-16, 4. 14-17, 5. 
9-12, 6. 1-4, 9. 14-16. Lásd még: [Mayer Ottmár] Hajdú Vilmos: A jugoszláviai kisbir-
tokosság helyzetéhez. Híd 193616. 1-5. 

" [Kek  Zsigmond] Ember Zsigmond: A vojvodinai falukutatás eddigi tapasztalatai. 
Híd 193714. 1-3. 

" [Malušev Cvetko]  Kiss Flórián: A vojvodinai falukutatás munkavázlata. Híd 
1937/1-2. 1-3; uő. A vojvodinat falukutatás programja. Híd 193713. 1-3; u ő. A falukuta-
tás módja. Híd 193714. 1-4. 

"Szabó Mihály: Gyöngyösbokréta. Híd 193619. 7-9. 
"  Szabó Mihály: Telecska. Híd 193719. 3-5; Gyenes Sándor: Dögtemet ő . Híd 1938. 

234-236; [Kek Zsigmond] Kossa János: Feketics. 1938. 379-382; Kovács György: Sztára 
Moravica. Híd 1938. 3-5; Laták István: Fél nap egy vojvodinai faluban (Mali Igyos). 
Híd 1938. 96-98; Morel András: Szrbobrán. Híd 1938. 54-59; Gergely Boriska: Magyarok 
a Bánát csúcsán (Novi Knezsevác). Híd 1939. 70-73; [Simokovica Rókus] Sántha Péter: 
Bácska Topolán. Híd 1939. 338-341 stb. A majdnem az egész Vajdaságot feltérképez ő  
helyzetjelentések mellett más irányú szempontok szerint vizsgálódik p1. [Malušev Cvetkoj 
Kiss Flórián: Gyakorlati parasztvédelem. Híd 1939. 434-436; [Szabó Géza] Szakács Gábor: 
A vojvodinai földmunkásmozgalom alapvonalai. Híd 1939. 342-345. stb. 

"Városok... falvak... Néprajzi és történeti vázlatok I-II. Az el őszót írta Bródy 
Mihály. Kiadja a Jugoszláviai Magyar Könyvtár XI-XII. Szubotica (1933). 

'  Egy aldunai székely község monográfiája. Magyar Kisebbség 1939. 258-264, 322-
327, 398-403, 432-435, 562-566. 

"  A magyar földmunkás élet és bérviszonyai. X. 1940. 450-463. 
"  Bácskai népszokások. X. 1942. 431-434; Lásd még t őle: Babonák között bölcsőtől 

a sírig. K. 1942. 60-65; Jegyzetek  a faluról. K. 1940. 220-224. stb. 
"Lévay  Endre: Dél kapujában. Szabadka, 1943. 
'  Márkus Mihály: A zombori múzeum tárgyi-néprajzi feladatai. X. 1942. 335-340. 
" Batta Péter: Egynapos néprajzi múzeum. K. 1937. 386-388. 
"Kiss Lajos: A szlavóniai magyar népsziget zenéje. MTA Nyelv és Irodalomtudo-

mányi Osztályának Közleményei XIV. k. (1958) 1-4. sz. 279. 
Délvidéki daloskönyv. 108 magyar népdal. Gy űjtötte és közreadja Kiss Lajos. Bp. 

1943. Népszerű  daloskiadványa még, melyben sok a jugoszláviai területr ől származó dal-
Lani: Rozmaring. 91 magyar népdal. Gy űjtötte és közreadja Kiss Lajos. Bp. (1970-ben az 
5. kiadása jelent meg). 

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

C Magyar népdalok, Novi Sad 1962; Citra. Narodni muzi Čkt instrument kod Ma-
dara u Jugoslaviji; Poklagno veselje kod Madara u Vojvodini. Sarajevo, 1963; Zajed-
ničke crte i uzajamne veze srpskohrvatske i madarske narodne muzike u Vojvodini. 
Skopje 1968; Vajdasági magyar munkásdalok nyomában. HITK. 1. 153-204. Itt említjük 
meg a szerbhorvát nyelven napvilágot látott, a magyar táncokról szóló monográfiát: 
Debeljak, Margarita-Iljin, Milica: Madarske narodne igre íz Vojvodine. Novi Sad, 1953. 

‚  Az adatközlések mellett már tudományos kísérletre is sor került: Bányai János: 
A pingált szobák (Kísérlet egy népmese struktúrájának leírására). HITK. 7. 72. 

" Sz.  I. (= Szeli István): Kukucska világa. Híd 1953. 632-636. 
"Jugoszláviai magyar népmesék. Közzéteszi Penavin Olga. Bp. 1971. Üj Magyar 

Népköltési Gyűjtemény. Szerkeszti Ortutay Gyula. 
"Györffy  György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Bp. 1963. 
"  Szabó István: Bács, Bodrog ás Csongrád megyék dézsmalajstromai 1522-b51. Bp. 

1954; Balog István: A gabona betakarítása a XVI-XVII. században. Etbn. 1957. 270; Tá-
lasi István: Az eszközváltás els ő  100 éve a magyarországi aratóműveletekben ás későbbi 
következményei. Népi Kultúra - Népi Társadalom V-VI. 302-303. 

"Frídrik  Tamás: Bácsbodrog vármegye földrajzi, történelmi és statisztikai nép-
szerű  leírása. Szeged, 1878; Cothmann Antal a  magy.  kir. udvari kamara tanácsosának 
jelentése a Bács-kerületi kamarai puszták állapotáról. 1763. dec. 28. Eredetib ől fordította 
Iványi István. Szabadka, 1888. - Appel Ede: Ó-Kanizsa nagyközség történelmi, hely-
rajzi, gazdasági, népismei ás statisztikai ismertetése. Szabadka, 1886; Iványi István: 
Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történeti helynévtára. I-II. Szabadka, 1889, 1895; u ő . 
A Bács vármegyei telepítések áttekintése. Bács-Bodrog megyei Történelmi Társulat 
évkönyve az 1913-ik évre (XXIX. k.) 22-42; Dudás Gyula szerk.: Bács-BodrOgh vár- 
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niegye  egyetemes monográfiája.  Zombor,  1896 (Különösen az I. k. 319-483. és 484-518. 
oldalai);  Borovszky  Samu  szerk. Bács-Bodrog  vármegye.  Bp.  1909;  Csetri  Károly: Bácska 
lakossága a legrégibb időktől a XIX. század végéig.  Bp.  1936 (a 20-24. oldalakon fog-
lalkozik a magyar telepítésekkel, de a korábbi munkákat nem haladja meg).  

43  Györfźy  István a Nagykunsági Krónikában külön fejezetet szánt ennek az ese-
ménynek „A mi emigránsaink" címmel (Karcag, 1922. 134-140).  -  Nagy  Kálozi  Balázs: 
Jászkunsági reformátusok leköltözése Bácskába II. József korában.  Bp.  1943; Lásd még:  
Takáts  Károly: Százötven év. A  pacséri  református egyház története. 1786-1941.  Bp.  
1942. Máté László: Emléklapok  Omoravicza  község 100 éves múltjából.  Omoravica-Nagy-
kőrös, 1886. 

«A  bogojevót  magyarok származási helye. Délvidéki Szemle 1942. 427-430. (Leg-
többen  Faddről,  illetőleg  Dunaföldvárról, Bátaszékrő l,  Paksról jöttek, de akadt közöt-
tük Fejér, sőt Vas megyei is.)  

«  Mészáros Sándor: Évszázadok viharában.  Temerin  története 1941-ig.  Temerin,  
1969. 16-47, 22.  

'•  Bálint Sándor vetette föl el őször, hogy milyen Jelentős tudományos tanulsága 
lenne a telepek és a kirajzási helyek kultúrája  összehasonlításának  (A néprajzi kutatás 
délvidéki feladatai. Délvidéki Szemle, 1942. 72-76.). 

1 Dudás Gyula  szerk. i.m.  II. 372-378.  
« Borovszky  Samu  szerk. i.m.  1909. 320-354.  
" Gubitza  Kálmán: A „lábasjószág" bélyegzése Bács-Bodrog vármegyében a múlt 

század első  felében. NÉ. 1915. 75-84;  Csáky  S. Piroska: A konyha szókincse.  Godišnjak 
Filozofskog fakulteta, knj. XI/2  (1969) 635-647,  XII/2  (1970) 567-587 (nyelvészeti dolgozat, 
mely alapos leírást nyújt  Obecse  parasztkonyháinak berendezésér ől, eszközkészletéről 
és megismertet ételkészítési eljárásokkal is);  Bóna  Júlia: Halászélet a Tiszán. Híd 1950. 
243-251;  uő .  A paprika feldolgozása és termesztése Horgoson és környékén.  Horgosi  
Harangszó 1971. 2/9-12, 3 110-13;  uő .  A  doroszlói  fityula legismertebb díszít őeleme.  Hid  
1952. 291-293.;  Debeljak-Iljin i.m.  179-188. lapjain  Bóna  Júlia irt a  nyugatbácskai  ma-
gyar népviseletekr ől. 

"Bácskai dalok, mesék. Gyűjtötte Révész Hugó. Szabadka 1892. Lásd még: Pro -
hászka  Ferenc közlése:  Bácsmegyei  mesék.  Ethn.  1891. 168 (két rövid, lelőhelynélküli 
mese);  Bellosits  Bálint: Délvidéki magyar babonák.  Ethn.  1899. 304-313. Itt kell szólnunk  
Margalits  Ede egyik korai munkájáról, melynek anyagát kés őbbi nagyobb műveibe 
beledolgozta: Bácskai közmondások és szólásmondások.  Bp.  1877. 

11 Bartók Béla összegyűjtött írásai.  Bp.  1966. 337. 
Karácsonyi népszokások  Zentán.  K. 1942. 563-568. 
A pünkösd  Zentán.  K. 1944. 160-162.  

‚  Molnár G. Károly, az Öreg  zentai  mesemondó. K. 1943. 261-63; Meséi: K. 1943. 
116-119, 169-172. 

13 Babonás történetek egy régi  zentai  boszorkányról.  Ethn.  1943. 248-250.  
' Zentavidéki  népballadák. Dr.  Burány  Béla gyűjtése.  Zenta,  1964; Száraz kútgém, 

Üres  válú.  Juhásznóták, betyárdalok, balladák  Zentán  és vidékén. Gyűjtötték: Dr.  Bu-
rány  Béla,  Fábri  Jenő ,  Tripolszky  Géza.  Zenta,  1966; Két szivárvány koszorúzza az eget. 
142 népdal  Zentán  és vidékén. Gyűjtötték Dr.  Burány  Béla és  Fábri  Jenő .  Zenta,  1969. 
-  Lásd még: Katona Imre-Tripolszky  Géza: Három magyar népballada vajdasági vál-
tozatai.  HITK.  7. 17-38. 

57  Emberek, sorsok, balladák (Két  zentai  népballada nyomában).  HITK.  7. 39-71.  
Körmöczi  Erzsébet-Szabó Jolán: Halotti szokások  Zentán. HITK.  2. 104-112.  

"  Tőke István:  Zentakörnyéki  népi gyermekjátékok. A Községi  Közművelődési  Kö- 
zösség Közlönye,  Zenta  1967. 6. 83-106.  

•°  A mosolygó Tisza mente. Zentai,  Zenta  környéki élcek, népi  anekdóták.  Híd 
1.  sz.  melléklete 1970. 1-21. Tőke régi bácskai hagyományt folytat:  vö. Szászy  István:  
Bácsmegyei anekdóták. Obecse,  1909. 

1 Hegedűs László:  Horgosi  lakodalom. K. 1942. 31-41.  
" Czimmer  Anna: Asszonyi dolgok  Kupuszinán.  Híd 1956. 241-252. 
‚3  Bóna  Júlia: Néphagyományok.  l{ITK.  7. 91-101.  - Matijevies  Lajos: A  kishe-

gyesi kiszámolók. Tanulmányok I. 187-222;  uő . Égigérő  mesefa (Bácskai népmesék). Ta-
nulmányok II. 73-94.  - Czimmer  Anna: Babonák és ráolvasások (Adatok Gombos nép-
rajzához). Híd 1951. 725-732.  -  Tél József: Gombosi néptáncok. Híd 1951. 805-813, 1952. 
44-48, 352-357.  -  Tóth László:  Temerini  népballadák és változatok. Híd 1953. 745-753.  -  
Vajda S. Zsuzsanna:  Feketicsi  szólások.  HITK.  8. 133-144.  - Penavin  Olga: Mátyás-
mondák a Vajdaságból. Néprajzi Közlemények 1959. 107-115. Szólnunk kell itt Kiss 
Lajos,  Penavin  Olga és Király Ernő  mér említett bácskai gyűjtéseiről is.  

" Reizner  János: Szeged és  Délmagyarország.  Szeged, 1895;  Milleker  Bódog: Dél-
magyarország  középkori földrajza. Temesvár 1915;  Pesthy  Frigyes: Az elt űnt régi vár-
megyék. I. 369-424 (A Bánság déli része a török hódoltság el őtt az elpusztult  Keve  és  
Horom  vármegyék területe volt).  -  Juhász Kálmán: A  csanádi  püspökség története 
alapításától a tatárjárásig (1030-1242). Makó 1930;  uő .  Műveltségi állapotok a Temes-
közben a törökvilágban.  Cluj,  1935.  - Györffy  György  i.m.  (Csanád megye  -  a Bánság 
északi része a középkorban Csanádhoz tartozott).  

"  A dohánykertész falvak sorsáról: Takács Lajos: Dohánytermesztés Magyarorszá-
gon.  Bp.  1964;  Gyimesi  Sándor: A telepítvényes falvak „felszabadulása".  In.  Szabó 
István  szerk.  A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914.  Bp.  1965. 
I. 154-206.  

°  Bárány Ágost:  Torontállnegye  hajdana. Buda 1845.  - Bőhm Lénárt:  Dél-Magyar-
ország vagy az úgynevezett Bánság külön történelme I-II. Pest, 1867.  - Szentkláray  
Jenő : Száz év Dél-Magyarország újabb történetéb ől. Temesvár, 1879.  - Kálmány  Lajos 
Szeged népe II. Temesköz népköltészete. Arad, 1882. I-XXII.; - Borovszky  Samu  szerk. 
Temes  megye.  Bp. é.n.  525-532;  uő . szerk. Torontál  vármegye.  Bp.  1911. 14-138, 430-476. 
-  Bodor Antal:  Délmagyarország  telepítéseinek története és hatása mai közállapotokra. 
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Bp.  1914. - Buchmann Károly: A  délmagyarországi telepítések története. L Bp. 1936. 
- Jankulov, Borislav: Pregled kolonizacije Vojvodine u XVIII i XIX  veku. Novi Sad, 
1961. - Bálint Sándor: A szegedi nép. Bp. 1968. 12-13, u Ő. Szaján. HITK. 3. 88-92. 

"Oberding  József György: A bukovinai magyarság településtörténeti ás társada-
lomrajzi vázlata. Kolozsvár, 1933 (Kny. a Hitel 1939. évi 3-4. számából). - Mikecs László: 
A csángók. Bp. 1941. 299-307. 

"Kálmány  Lajos i.m. 1882. 
"Kálmány  Lajos: Hagyományok I. Mesék, rokonneműek. II. Borbély Mihály mon-

dása után. Vác, 1914. 
7' Bort Imre: Borbély Mihály. HITK. 7. 13-16. 
71 Pl. Magyar vízözön mondák. Ethn. 1892. 80-82; A magyar halászok vízi ellen-

ségei. Ethn. 1895. 102-105; Gyermekijeszt ők és rablók nyelvhagyományainkban. Ethn. 
1893. 225-247. 

"Történeti énekek és katonadalok. Sajtó alá rendezte Dégh Linda. Bpó 1952. - 
Alföldi népballadák. Sajtó alá rendezte Ortutay Gyula. Bp. 1954. 

"Paksa Katalin: Kálmány Lajos nyomában a Bánátban. HITK. 4. 93-107 (észak-
bánsági falvakban frissen gy űjtött balladákat és balladás dalokat közöl). Penavin Olga: 
Nyomozás a sámánizmus után (Népi beszélgetések táltosokról, b(lbájosokról, cserélt, váltott 
gyerekekről, ólomöntésről, gyógyitásról Padén). HITK. 4. 87-92. Meg kell említenünk 
e helyen is Penavin Olga többször idézett mesegy űjteményét, valamint Burány Béla, 
Fábri Jenő, Tripolszky Géza ás Király Ernő  népzenei gyűjtéseit is. 

"  Haraszti Gyula: A magyar népköltészet Dél-Magyarországon. Figyel ő  1877. II. 
57-66. - Szőke Endre: Vonások a volt Temesi Bánság népéletéb ől. Fehértemplomi 
Főgymnasium rtesítőJe 1890. 3-35. Fehértemplom. 

"Borovszky  Samu i.m. é.n.: Alaxics György: A magyarok. 130-133. - Borovszky 
Samu i.m. 1911: Streitmann Antal írása a megyebeli magyarok néprajzáról 141-151. 

"Thomka  Viktor i.m. A legelső  néprajzi híradások a székelyr ől Szmik Antal 
rövid írásai: Pancsovai Emlékkönyv. Szerk.: Wigand János. Pancsova, 1896. 267-274, 
353-358. Ezt az adatot Takács Lajosnak köszönöm. 

"Penavin  Olga: Néprajzi anyag Vojlovicáról. Híd 1954. 213-216; uö. Juli néni 
meséi. Híd 1961. 51-60. Kovács Júlia legszebb meséi Penavin Olga többször idézett kö-
tetében olvashatók. 

7'  Botka  József-Matijevics  Lajos-Penavin  Olga:  Székelykevei  betlehemes Játék.  
HITK.  3. 107-120. 

19  Népdalok és balladák egy al-dunai székely közösségb ől. Debrecen, 1968. 
"Györfíy György i.m. (Baranya-fejezet). 
"Botka  Tivadar: Tájékozódás az elt űnt magyar Valkó vármegyéről. Századok 

1868. 453-474. - Pesthy Frigyes i.m. I. 254-368. 
8 P. A. Laznpe (= Debreczeni Ember Pál): Historia eclesiae re źormatae in Huji-

gariae et Transylvania. 1728 (Utrecht) 677. 
88  Hoblik Márton: Parasztlakodalmi szokások Veröcze vármegye' három s Szerém' 

egy magyar falvaiban. Tudománytár 1834. II. 217-220. 
'  Szarvas Gábor: A slavoniai tájszólás. Magyar Nyelvőr 1876. 9-13. 
88  Balassa József: A siavóniai nyelvjárás. Magyar Nyelv őr 1894. 162-169, 212-217, 

259-267, 306-312, 357-363; uő. A szlavóniai magyarokról. Budapesti Szemle 1894. Júliusi 
füzet 1-17. 

"Garay  Ákos: Szlavóniai régi magyar falvak. NÉ. 1911. 291-248. 
81 A fonográfhengerek a budapesti Néprajzi Múzeumban találhatók. 27 Garay gy űj-

tötte dallamot Bartók Béla fölhasznált els ő  Jelentős magyar népzenei dolgozatában, „A 
magyar népdal"-ban. 

n Bartha  Katalin: Egy elfelejtett magyar népsziget a szlavónai magyarság. K. 1940. 
77-84; uő. Szlavóniai babonák, babonás történetek és cselekmények. K. 1940. 241-248. 
Bartha Katalin népnyelvi gyűjtés céljából Járt Szlavóniában, de tanulmányai és közle-
ményei néprajzi értékű  adatokat Is tartalmaznak: Tanulmányúton a szlavóniai magya-
roknál. Magyar Népliyelv 1939. I. 112-118; Szlavóniai népnyelvi szövegek. Magyar Nép-
nyelv 1942. III. 377-381; Mutatvány a készül ő  szlavóniai szótárból. Magyar Népnyelv III. 
1942. 381-390 stb. 

$I Kiss Lajos: A szlavóniai sziget-magyarság Ősi népzenéje. K. 1941. 1-29; u Ő . Dél-
vidéki gyermekjáték dallamokról. K. 1941. 224-240; u Ő. Szlavóniai magyar népdalok. In: 
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lu Jugoszlávia népeire és nemzetiségeire valamint Magyarország határmenti várme-
gyéire vonatkozó néprajzi leírások mutatója. tisszeállította Katona Pál. 1963. (Kézirat az 
újvidéki Hungarológiai Intézetben), jó alapja lehet egy alapos bibliográfiai munkának. 
Hasonlóan követni való példa: Magyar néprajzi Irodalom Jugoszláviában 1945-1955. 
Osszeállította: M. Béna Júlia, Rajko Nikolity, Vilko Novak. Index Ethnographieus 1956. 
134-142. 

REZIME 

MADARSKA ETNOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA  U JUGOSLAVIJI 
(PREGLED ETNOGRAFIJE I ISTORIJE NASELJA) 

Poslednjih godina ispoljilo  se živo interesovanje za ma đarsku narodnu 
kulturu u Vojvodjnj. lako su etnografska istraživanja starija od sto godina, 
do 1918. malo je kompilacija učinjeno na ovom podruČju. Istraživanje sela 
u periodu između dva rata dalo je malo rezultata zbog nedostatka u stru č-
njacima I institucijama koje su trebale da podupiru ovaj rad. Veéi napredak 
je evidentan tek od otvaranja Katedre za madarski jezik i književnost (1959.) 
i Instituta za hungarologiju (1969.) u Novom Sadu. Rezultati istraživanja i 
radovi na prikupljanju materijala pokazuju da i dan danas još uvek postoji 
narodna tradicija Madara u Jugoslaviji, koju treba sa čuvatl I sakupiti. Do 
sada je glavni akcenat bio na folkloru. 

Ovaj rad daje pregled istorije kompilacije  i naučnog istraživanja. Obu-
hvatajući veĆe istorijsko-geografsko-etnografske jedinice ma đarskih naselja 
u Jugoslaviji, on sumira rezultate dosadašnjeg istraživa čkog rada na etnogra-
ujj i dovodi lii u vezu sa istorijom stanovnika i naselja. Tretiraju se slede Ća 
područja: 1. Bačka; 2. Banat; 3. Srem, Siavonija, Hrvatska; 4. Bosna; 5. Ba-
ranja; 6. Medumurje, Eršeg. Daje se i kratak osvrt na lstraživanja koja se 
vrše u okviru mađarsko-jugosloveriskih kulturnih i etnografskih veza. 

SUMMARY 

HUNGARIAN ETHNOGRAPHICAL INVESTIGATIONS IN YUGOSLAVIA  
(A  SURVEY OF ETHNOGRAPHY AND SETTLEMENT HISTORY) 

In the last few years  a vivid interest for the Hungarian national culture 
was noticed in Vojvodina. Although ethnographical investigations have a past 
of more than hundred years, few compilatory work was done in thls field 
before 1918. The village expioring in the interwar period had few results, 
because of the lack of experts and supporting institutions. It was not until 
the inauguration of the Hungarian department at the University of Novi Sad 
(in 1959) and the Institute of Hungarian Studies in Novi Sad (in 1969) that 
the way for prosperity has been opened. The results of investigations and 
compilatory work show that nowadays there ig still popular tradition of Hun-
garians in Yugoslavia to be preserved and compilated. So far an emphasis 
has been given to folkiore. 

The present study reviews the history of compilatory work and scientific 
research, and, comprizing larger historical-geographical-ethnographical unities 
of Hungarian settlements in Yugoslavia, it gives an account of the results 
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of ethnographical research work so  far,  and relates them to the history of 
the inhabitants end settlements.  The  foliowing territories are disscussed:  1.  
Batchka;  2.  Banat;  3.  Sirmium, Siavonia, Croatia;  4.  Bosnia;  5.  Baranja, 
Draudreieck;  6.  Međumurje,  Őrség. A  brief outline of the ongoing research 
work on Hungarian-Yugoslav cultural and ethnographical relations  is  given, too.  
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Voigt  Vilmos 

A MAGYAR FOLKLÓR 
HELYE 
AZ USSZEHASONLITÓ 
BALKANI 
FOLKLORISZTIKÂBAN  

Jóllehet a magyar folklorisztika-történet nem tárta még fel kell ő  
részletességgel azokat a tényeket, amelyek a magyar vagy magyaror-
szági folklorisztika balkanisztikai érdeklődését jelzik, mégis számos olyan 
adatot ismerünk, amelyek azt bizonyítják, hogy a magyar kutatás rend-
szeresen foglalkozott a balkáni népek folklórjával. 1  Vitkovics Mihály, 
Székács József, Dömötör Pál, Margalits Ede, Bajza József és mások a 
délszláv, Ács Károly, Moldován Gergely, Alexics György és mások a 
román, Strausz Adolf a bolgár, Kunos Ignác a török, Vértesy  Dezső  
a görög, Nopcsa Ferenc az abán folklórral foglalkoztak, hogy ne is 
említsük azoknak a kutatóknak a nevét, akik jelenleg foglalkoznak a 
délszláv, román, illetve más balkáni népek folklórjának kérdéseivel. E 
területen évtizedekig kutatott Bartók Béla is, akinek munkái zömükben 
nemzetközileg is jól ismertek. A magyar és balkáni népek között inter-
etnikus kapcsolatok kutatása jelenleg is folyik', hasonlóan állandónak 
nevezhető  tudományos munka foglalkozik a Magyarország területén él ő  
délszláv, bolgár és román lakossággal. Ezenkívül arra is számos adatunk 
van, hogy az első  világháború előtt (de 'már a XVIII. századtól kezdve) 
a Habsburg-birodalom, pontosabban Magyarország területén jelentek meg 
olyan munkák, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a balkáni folklorisz-
tika számára. Mindezek az adatok azonban önmagukban csak tudomány-
történeti kapcsolatról tanúskodnak, nem vonatkoznak a balkáni népek 
folklórjának a 'magyar folklórral való összevetési lehet őségeire. 

Több olyan történeti jellegű  összefoglalást ismerünk, amelynek 
szerzője megkísérelte, hogy bemutassa a balkáni népek és a 'magyarok 
kapcsolatának szakaszait. A tárgyi néprajzi kutatás is többször érintette 
e kérdéskört. Nyilvánvalóan van ilyen kapcsolat a népszokások, a nép-
zene, a néptánc, a népm űvészet területén is. A következ őkben, ezektől' 
mégis eltekintve, csupán a népköltészet kutatásának néhány kérdésére 
térhetünk ki. 

A magyar népköltészet történeti periódusainak a megállapítása el-
sősorban közvetlen társadalomtörténeti adatokon, datálható filológiai 
dokumentumokon nyugszik. E szempontból igen nagy jelentősége van 
annak a ténynek, hogy a XVI. századtól kezdve szakadatlan szövegha-
gyományozással, teljesen kifejl ődött magyar nyelvű  szépirodalomról tu- 
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dunk.  A magyar nyelvű  szépirodalom kezdetei ugyan ennél jóval ko-
rábbiak, mindazáltal csupán ettől az időszaktól (irodalomtörténetileg 
pedig a reneszánsz irodalmától) kezdve áll rendelkezésünkre annyi 
korabeli hiteles anyag, amelynek segítségével megrajzolhatjuk a magyar 
irodalom műfaji rendszerének fejl ődését. E műfajhierarchia változásai-
nak a vizsgálata pedig elsőrendűen fontos a folklór történetét illet ően 
is, mivel a népköltészet műfajainak sokkal kevésbé zavartalanul meg-
maradt rendszerét javarészt e fejl ődés figyelembevételével tudjuk re-
konstruálni, értelmezni. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a ma-
gyar népköltészet műfajainak rendszerét - tüzetes és összehasonlító 
vizsgálatok segítségével - a XVI. század második felét ől kezdve egé-
szen napjainkig nagy vonásaiban nyomon tudjuk követni. Ez a tény 
igen nagy jelentőségű  az összehasonlító balkáni folkiorisztika számára 
is, mivel az egymással kölcsönösen igen sokféle kapcsolatban álló folk-
lórok között bizonyos esetben relatív kronológiai, más esetekben pedig 
egyenesen abszolút kronológiai lehet őségeket nyújt. Különösen fontos ez 
bizonyos Új műfajok létrejöttének a szempontjából. A következ őkben 
néhány ilyen példát szeretnék idézni. 

A ballada területén természetesen számba vehet ő  a legarchaiku-
sabbnak vélhető  balladakincs eredetének kérdése. E téren legutóbb 
történtek is előmunkálatok, jóllehet a balkáni balladakincs még nem 
annyira feltárt, hogy e területen végleges feleletet adhassunk egyes bal-
ladatípusok, ballada-szüzsék genezisét, elterjedését illet ően. Tekintettel 
arra, hogy éppen a legrégiesebbnek tekintett balladák nemzetközi elter-
jedettségűek, e problémakör aligha oldható meg Csupán a Balkán né-
peinek kutatásával. Ami az id őterminusokat illeti, a hagyományos ma-
gyar folklorisztikai felfogás szerint a legrégiesebb magyar balladák 
(mint balladák!) sem régibbek a XVI—XVII. századnál. 4  Amint ismere-
tes, az utóbbi évtizedben Vargyas Lajos összehasonlító vizsgálatai alap-
ján arra a nézetre jutott 5 ,  hogy a magyar hagyományos balladakincs 
egy tetemes csoportja (mintegy 40 balladatípus) ennél jóval régebbi, és 
a XIV—XV. századból való. Meg kell jegyeznünk ehhez azt, hogy Var-
gyas bizonyítása még korántsem fejez ődött be, és akár magyar oldalról 
is elképzelhető  más, újabb érvekkel támogatott vélemény. 

Külön probléma a betyárballadák (vagy balkáni terminussal: 
hajduk-balladák) eredetének kérdése. 6  Amint ismeretes, e műfaj (vagy 
műfajcsoport) jól ismert a balkáni népek körében, megtalálható az ukrán, 
a magyar, szlovák és morva folklórban is, ennél nyugatabbra azonban 
nincs. A magyar betyárballada keletkezését illet ően egyfelől a XVII. 
század legvégére, a XVIII. század elejére utaló történeti adatok, más-
részt műfaj elméleti meggondolások arra vezetnek, hogy a magyar be-
tyárballadát ne tartsuk a XVII. századnál régibbnek. Annak megfelel ően, 
hogy a klasszikus magyar népballadát milyen korszakból származtatjuk, 
e terminus természetesen némileg arrébb mozdulhat, nagyjában azonban 
biztosnak nevezhet ő . 7  

Csupán érintőlegesen említhetjük meg azt, hogy a magyar folk-
lórban nincs olyan összefügg ő  hősepika8, amelyet balkáni hősepikákkal 
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rokoníthatnánk. Ennek nem mond ellent az, hogy egyes részletegyezések 
illetve kapcsolatok feltételezhet ők. 

Ugyancsak utalásszerüen említjük meg, hogy a magyar népmese-
kincs egyik 'nagy részét (leginkább az úgynevezett varázsmese ' csoda-
mese műfaj meséit, kisebb mértékben a vallásos mesék és legendák 
egyes példányait) a tradicionális magyar folklorisztika igen korainak 
tartotta, hagysúlyozta ugyanis ezek kapcsolatát a kelet-európai és közép-
ázsiai mesékkel, hősepikai énekekkel: ilyen módon a magyar honfogla-
lásnál régibbnek, legkésőbb a IX. századból szárinazónak gondolta." 
Üjabbanho pontosabban látjuk azt a nagyarányú változást, amely éppen 
a XV—XVI. században végbe megy a magyarnyelvű  prózában. Nagyobb-
nk nevezhetjük azt a meseréteget, amely meseként csak ekkor jelenik 
meg magyar nyelven, ugyanekkor azonban pontosabban körülhatárol-
ható egy olyan hagyománytömb is, amely ett ől eltér, és időben korábbi-
nak mondható. A kutatás ma még nem látja világosan, hogy ez az el-
térés (a ma egyértelműen magyar mesének nevezett hagyományon belül) 
olyan nagy-e, hogy számolnunk kell a régebbi réteg nem mesei erede-
tével, vagy a különbség áthidalható a huzamos hagyományozás okozta 
azonosságok-eltérések feltételezésével. Minden esetben a további kuta-
tások bizonyára konkrétabb eredményeket is hoznak, amelyek messze-
menően hasznosíthatók majd a komparativista folklorisztikai kutatások 
számára. 

Hasonlít ehhez a strófikus magyar lírai népdal kialakulásának a 
problémája is. A tradicionális magyar folklorisztikai felfogás szerint 
négysoros, rímes, strófikus, témájukban 'túlnyomó többséggel szerelmi 
tárgyú magyar népdalaink a magyar honfoglalás el őttiek, és ilymódon 
mai alakjukban legvalószínűbben az i.sz. V—IX. század között keletkez-
tek' 1 . E nézettel szemben olyan sok ellenérvet hozhatunk fel, hogy e 
hipotézis alighanem összeomlik. Egyel őre annyit állíthatunk, hogy a stró-
fikus, rímes, szerelmi tematikájú magyar népdal aligha régibb a XVI. 
századnál, és keletkezésében elválaszthatatlan attól a társadalmi és iro-
dalmi folyamattól, amelyet reneszánsznak nevezünk. Mivel a mai magyar 
népdalkincs túlnyomó többsége ilyen jelleg ű, ez magától értet ődően azt 
eredményezi, hogy a nem strófikus, nem rímes, rendszerint szokásokhoz 
kötött énekek eredetét elválaszthatjuk a magyar lírai népdalokétól. Ezt 
az elválasztást természetesen mind a szöveg, mind a dallam kutatásában 
meg kell tennünk. Mivel a jelen pillanatban ez Új perspektívájú kuta-
tásnak csak a kezdetén vagyunk, korai lenne el őlegezni az esetleges 
eredményeket. 12  

Egyetlen kérdésben mégis kitérnénk ilyen térre, els ősorban azért, 
hogy egy konkrétabb példával is illusztráljuk, mit is értünk a magyar 
folklór helyén a komparatív balkanisztikai kutatásokban. Ismert az a 
tény, hogy az összehasonlító szlavisztikai és balkanisztikai metrum-
kutatás már jókor felfigyelt bizonyos azonosságokra és különbségekre 
a balkáni népek népköltészetének verselése között. Karel Horálek' 3  így 
foglalja képletbe ezt a nagyvonalú általánosítással kapott összefüggés-
láncolatot: 
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strófikus  
versmérték 	rím 	 szerkezet 

nyugati szláv 	 van 	van 	van 
keleti szláv 	 nincs 	nincs 	nincs 
déli szláv 	 van 	nincs 	nincs 
albán 	 nincs 	van 	nincs 
román 	 nincs 	van 	nincs 

A hagyományos magyar folklorisztikai és metrikai felfogás szerint 
ezt Így egészíthetjük ki a magyar példával: 

strófikus  
versmérték 	rím 	 szerkezet 

magyar 	 van 	van 	van 

(Itt a magyar népdal formáját vettük alapul.) Ha így állítjuk egymás 
mellé a megfeleléseket, semmi sem magyarázza az eltéréseket-egyezése-
ket. Ha azonban a fenti újabb elgondolás alapján két csoportra bontjuk 
az eddig egységesnek képzelt magyar népi lírát (egy valódi, strófikus 
lírára és az ett ől különböző  szokásdalok hagyományára), a képletet így 
írhatjuk fel: 

strófikug  
versmérték 	rím 	 szerkezet 

magyar szokásdal 	nincs 	nincs 	nincs 
magyar lírai dal 	van 	van 	van. 

Az előbbiekből azt is tudjuk, hogy a két réteg közti különbséget id őrend 
is mutatja: a második csoport XVI. századi vagy ennél kés őbbi, az első  
csoport eredetében pedig mindenképpen korábbi. ppen ezért, ha ezen 
a ponton nem tipológiai különbségekre, hanem történeti és m űfajbeli 
eltérésekre bukkanunk, jogos lehet az a feltevés is, hogy e fenti táblázat 
többi része köżtj eltérések sem véletlenek: a nyugati szláv „van - van 
- van" formula a strófikus lírára, egy kései m űfaj ra utal, ezzel szemben 
a keleti szláv „nincs - nincs - nincs" formula az epikus énekre, vagy 
éppen az alkalmi szokásdalokra, tehát egy korábbi folklór m űfaj ra vo-
natkozik. A tipológiainak tűnő  különbség tehát műfajok és korszakok 
különbségeként magyarázható meg. 14  Ahhoz azonban, hogy ilyen folya-
matokról bárminő  biztonsággal Ítélhessünk, feltétlenül megbízható ösz-
szehasonlító kutatásokra van szükségünk. A magyar folklór számára ter-
mészetesen a balkáni folklór a legjobb ilyen összehasonlítási lehet őség. 

7. Más népköltészeti műfajok esetében is bizonyára ki lehetne mu-
tatni hasonló összeďüggéseket. Főként a rövid epikus műfajok (közmon- 
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dás,  találós kérdés)  esetében 1°  azonban csak most indult meg a magyar 
népköltészet anyagának korszerű  számbavevése,  aminek meg kell előznie 
az összevetéseket. 

Végezetül csupán még egyszer azt szeretném leszögezni, hogy a köz-
vetlen genetikus típus-, motívum- és formulavizsgálatok természetesen 
továbbra is sokat árulnak el a balkáni és a magyar  fę].klór  kölcsönös  
kapcsolatairóL  Ezek igazi természetének a feltárásához azonban szüksé-
günk van a fentiekben idézett jellegű , inkább általánosító és inkább a  
tipológikus  egyezésekből kiinduló részletvizsgálatokra is.  Üja'bban  ör-
vendetes módon megindultak a kétoldalú kapcsolattörténeti kutatások, 
az egyes apró adatok feltárására valóban nagy szükség is van, hiszen 
néhány területen a kutatás akár százados mulasztásait kell eltüntetni. 
Az apró filológiai adatok keresése azonban akkor nyerhet csak igazán 
értelmet, ha a nagy összefüggéseket is vizsgáljuk, amelyeket a fentiek-
ben műfajok és műfaji csoportok összevetésében jelölhettünk ki.  Termé-
szetesen  ezenkívül még sok más jelentős feladata van a  balkanisztikai  
magyar  folkiorisztikának.  Ezekről talán egy más alkalommal. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DIE UNGARISCHE VOLKSDICHTUNG  UND DIE VEROLEICHENDE 
BALKANISCHE FOLKLORISTIK 

Die ungarischen Forseher haben sich  sejt 200 Jahren mit der Folkiore 
der balkanjschen Völker beschäftigt, und ein reiches und wertvolles Material 
wurde von ihnen während dieser Zeit gesammelt und dementsprechend gros-
senteils auí Ungarisch veröffentlicht. Aul3erdem aber weist selbst die unga-
rische Folkiore zahireiche solche Eigenschaften auf, die wichtige Zusammen-
hänge beleuchten, oder wertvolle Angaben für eme vergleichende balkanische 
Folkioristik ljefern können. Obwohl im aUgemeinen die ungarische Volks-
kultur, Volkssitten und Volksbräuche, die Volksmusik, die Volkstänze und die 
Volkskunst über viele ba]kanische Beziehungen verfügen, Mer können nur 
bestimmte Relatlonen einiger Gattungen von der ungarischen Volksdiehtung 
angedeutet werden. 

Man kann behaupten,  dal) die historische Untersuchung der Gattungen 
der ungarischen Literatur und Volksdichtung zur vergleichenden Untersu-
chung der Volksdichtung der balkanischen Völker oft zu Hilfe kommen kann; 
da wir sejt der ungarischen Renaissance (das hil3t, von dem XV. Jahrhundert 
an) über eme sehr reiche Sámmlung von Daten der Gattungsgeschlchte der 
ungarischen Volksliteratur verfügen. Davon werden die Probleme der folgen-
den - von balkanistlschem Gesichtspunkt aus bedeutenden - Gattungen be-
sprochen: 

Die traditionelle ungarische Ballade  
Die  Betyár (Haiduck)-Ballade 
Die Heldenepik  
Das Volksmärchen  
Die lyrischen Volks]ieder  
Die metrischen Formen der ung. Volksdichtung  
Die Kurzprosagattungen. 

Die Anmerkungen zu diesen Themen weisen auf die entsprechende wich-
tigste ungarische Fachiiteratur an.  
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Katona Imre  

FOKOZAS  ÉS  
„LEFOKOZAS"  
A MAGYAR  
NÉPKł3LTÉSZETBEN  

(Előmunkálatok 
a magyar népköltészet 
stilisztikájához) 

E kis közléssel régi adósság törlesztéséhez szeretnék hozzájárulni. 
Szakmai körökben eléggé köztudott a magyar népköltészet stilisztikájá-
nak indokolatlan kidolgozatlansága. Míg stilisztikánk szinte a legapróbb 
részletekig elemezte már az irodalmi stílusjegyeket és stílusalakzatokat, 
és sikerrel végezte el az általánosítás munkáját is, a hasonlóan átfogó 
népköltészeti vizsgálatok mindmáig váratnak magukra. A stiliszták idéz-
tek ugyan népköltészeti példákat is, és természetesen észrevették az írá-
sos és szóbeli költészet nagyfokú stilisztikai hasonlóságát, de az általuk 
felhasznált adatok száma csekély, szerepük másodlagos: mindössze egy-
-egy vizsgált jelenség illusztrálására szolgálnak. Ezekb ől tehát semmi 
közelebbit nem tudhatunk meg a különféle stílusalakzatok népköltészeti 
elterjedéséről, jellemzőiről, magukról az irodalmi-népköltészeti hasonló-
ságokról és különbségekről sem, sőt ilyenképpen sohasem kerekedik ki 
a magyar népköltészet stilisztikája. Ennek megírását irodalomkutatóktól 
természetesen nem is várhatjuk, a munkát nekünk kell elvégeznünk! 

A népköltészet kutatása tehát e tekintetben is bántóan nagy késés-
sel zárkózik fel a fejlettebb tudományszakokhoz. Engedni kénytelen a 
tudományos haladás vastörvényének: menet közben egyetlen lépcs őfokot 
sem lehet büntetlenül kihagyni! Ha a népköltészet stilisztikáját már ki-
dolgoztuk volna, mennyi más, jóval korszer űbb feladatot tudnánk meg-
oldani! 

Ez a fáziseltolódás korántsem olyan tragikus és szégyenletes, mint 
az első  pillanatban látszik. Nemzetközi viszonylatokban sem sokkal ked-
vezőbb a helyzet, és ez nem lehet puszta véletlen! A rögzített szövegek-
kel dolgozó irodalmi stilisztika évezredes előnyben van a népköltésze-
tivel szemben, az igazán hiteles és gazdag gy űjtés nálunk azóta folyik, 
mióta a stilisztika egyáltalán kifejl ődött. A legtöbb népköltészeti szöve-
get a stiliszták nem is ismerhették, különösen a minden szempontból 
fontos meseszövegeket nem! (A korabeli mesék joggal maradtak ki a 
stilisztikai vizsgálatokból, mert inkább a gy(ljt ő, mint a nép stílusára 
voltak jellemzők!) Ha tehát lett volna már népköltészeti stilisztikánk, 
azt is eléggé át kellene írnunk. 

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a stilisztikai el őmunkálatok 
megindulása mégsem a rég felismert hiányosságok pótlásának igényéb ől 
adódik, hanem „kívülről" származik: időközben több tucat kutató hoz. 
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zálátott  a Magyar Néprajzi Lexikon  címszavainak  kidolgozásához, ezek 
között szerepelnek a stilisztikai fogalmak is. Bár a Lexikonhoz elvileg 
nem kell Új kutatásokat végezni, a stilisztikai  címszavak  többsége azon-
ban annyira kidolgozatlan volt, hogy ezt a kényelmes szabályt nem lehe-
tett megtartani. Maga a Lexikon természetesen csak e kutatások vázát 
igényli, így a teljesebb adatok birtokában közlések sora indulhat meg. 

Ez alkalommal két, egymásnak gondolati ellentétpárja: a fokozás és 
a „lefokozás" stílusalakzata kerül bemutatásra. Mind a kett ő  megvan az 
irodalomban és a népköltészetben is, e kett ős életformából adódnak a 
köztük lévő  hasonlóságok és különbségek.  

***  

A fokozás-lefokozás közkedvelt stílusalakzat, bár gyakoriságuk nem 
éri el a rokon túlzásét (nagyítás-kicsinyítás).  Irodalmi-népköltészeti elő-
fordulása régt ől fogva közismert, mégis akadnak megválaszolatlan kérdé-
sei is. Meglepően sok típusát lehet megkülönböztetni: a terjedelmet te-
kintve egymás mellé sorakoztatott szavak, sorok, ritmikus gondolatalak-
zatok Sőt egész szerkezetek is képezhetnek fokozást; tartalmi-gondolati 
szempontból ezek mindegyike lehet erősödő  vagy  gyegül ő  és Újra csak 
mindegyikük lehet minőségi vagy  menyiségi  jellegű . Egyszerű  szorzással 
is ki lehet számítani, máris hányféle lehet őség adódik, pedig még meg 
sem említettük az átmeneti típusok tömkelegét! 

A fokozás egyszerűbb formáinak alapja az ismétlés és a szóhalmozás, 
bár ezekt ől minőségileg különbözik: az ismétlés azonos, a szóhalmozás 
pedig rokon jelentésű  szavakat  (szinonímákat)  sorakoztat egymás mellé, 
és e szavak között még nincs határozott sorrendiség, tehát fokozás:  

-  Gyilkos, zsivány, gaz, lator,  haramja.  

(Petőfi: Szilaj Pista, III.) 

-  Üt-ver mindent ott, tör-zúz.  Föszalad  a harangok közé, 
kiabál. Fölfut az  orgonáhol,  orgonál. Minden, mindent csinál. 

(Horváth Antal: Elkárhozott 
leány c. meséje, Aa Th 307. 
Kopács, 1942.) 

Ezzel szemben még a legegyszer űbb fokozásban is van valami er ősödő  
vagy gyengülő  sorrendiség. Igy a csak szavakra korlátozódó típusok közül 
legegyszerűbb a rokon jelentésű  szavak egymás mellé sorakoztatása. En-
nek máris két altípusa van: 

a.) a rokon értelmű  szavak tartalmilag erősödő  sorrendben követik 
egymást; ez az altípus valamivel gyakoribb az irodalomban:  

-  Megy, Jut, rohan a száműzött.  

(Tarkányi: Coriolán.) 

-  Otthon lovat váltott s ment, futott tovább, ki a megyéb ő l, 
ki az országból. 

(Mikszáth.) 
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-  Mert szeretem, h őn szeretem, imádom 
Gyalázatában is nemzetemet! 

(Petőfi: Magyar vagyok.) 

Ugyanez az altípus ritkábban fordul ugyan el ő  a népköltészetben, de több 
műfajban is megtalálható:  

-  Megvert engem az anyám, de nem tudom, mért! 
Tartottam szép szeretőt, talán biz azért? 
Nem bánom én, ha ver is, ha agyonver is, 
Tartottam szép szeret őt, de még tartok is! 

(szerelmi népdal)  

-  Mért nem  fordulék  meg, 
Mikor lovam horkolt, 
Mikor  ágaskodék, 
Mikor  bokrosodék? 

(Bíró Máté balladája) 

A stilisztika tulajdonképpen csak ezt az er ősítő  jellegű  típust vette 
fokozásnak, amint a latin  (gradatio:  emelkedés) és görög  (cliii ax:  lépcső ) 
elnevezésekből is világosan kiderül. Ezekből vonták le az általános sza-
bályt és a meghatározást is: a fokozás stilisztikai alakzat, a költ ői mon-
danivaló nyomatékolást szolgáló eljárás, melyben a kifejezések egymás-
utánja értelmileg és érzelmileg egyre hangsúlyosabb. Mivel a fokozás két 
fajtája közül az er ősítő  jellegű  az elterjedtebb, ezt az eddigi egyoldalúsá-
got nem ítélhetjük el! 

b.) a  ,lefokozás"  (másként  elentétes  vagy gyengülő  fokozás, idegen 
szóval:  anticlimax)  az előzőnek gondolati  ellentétpárja,  melyben a szavak 
és kifejezések gyengül ő  sorrendben követik egymást, tehát értelmileg és 
érzelmileg mind  kevesbbet  és kevesebbet mondanak. Bár az el őzővel  szem-
ben.  éppen ellenkez ő  előjelű , stílushatásuk mégis azonos. (A túlzáson belül 
hasonló a helyzet: •a nagyítás a gyakoribb, a kicsinyítés a ritkább, ezek 
is egymás gondolati ellentétei, hatásuk mégis azonos.) A lejokozás csak 
kevéssé használatos, formailag sem mindig olyan tetszet ős, mint a fokozás, 
és az irodalomban ez is gyakoribb, mint a népköltészetben:  

-  Nem volt velem más, mint egy Isten, egy gyermek 
és egy eb. 

(Jókai:)  

-  Fájdalmam szélvésze kitombolt, elzúgott, megszílnt, 
elenyésze. 

(Petőfi: Messze vándoroltam.)  

-  Hercegek és grófok, bárók, nemes urak  jönek-mennek. 

(Gyulai) 
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-  Nagy tömegben ott volt mindenféle nép: hercegek, 
grófok, bárók, válogatott szegény legények; mindenki 
ugratott a zsebkend őért. 

(Bíró János meséje, Aa Th 
5301B*. Sára, Zemplén m. Dégh 
Linda gy(ljt.) 

-  Ág sem érinthette, 
Szél sem  fuvinthatta,  
Mégis elhasada 
Selyem-katrincája 

(Bíró szép Anna balladája.) 

A népköltészeti példák arra vallanak, hogy mind az er ősítő, mind 
pedig a gyengít ő  jellegű  fokozás egyaránt lehet mennyiségi vagy minőségi 
értékű, vagyis amikor a sorrendet számok vagy más értékek szabják meg. 
A népköltészetben talán a mennyiségi fokozás a gyakoribb, mindenesetre 
régiesebb, naívabb, más szóval: epikusabb, némely esetben már közel áll 
a túlzáshoz. 

c.) mennyiségi fokozás erősítő  jelleggel: 

-  Ha hibázik kett ő-három, 
Lesz helyette tizenhárom! 

(48-as dal) 

-  Mit ér nekem hét vármegye, 
Tizenhárom jöjjön ide! 

(betyárdal) 

-  Meghúzatod-e már a hármas harangot? 
Meghúzatom, anyám, mind a  tizenhatot.  

(Sári bírőné balladája) 

d. mennyiségi fokozás gyengít ő  jelleggel: 

-  Harminchat tojásból csak egy kakas lett, 
Az Is kappan lett!... 

(tréfás  népdal) 

A minőségi jellegű  fokozás a népi tudatnak megfelel ő  anyagi Vagy 
erkölcsi értékek sorrendjének felel meg, ezek természetesen eléggé sok-
félék és változékonyak is, a mennyiséginél nehezebben tekinthet ők át. 

e.) min őségi fokozás erősítő  jelleggel: 

-  Csináltatsz-e neki diófa-koporsót? 
Csináltatok, anyám, márványk ő-koporsót. 

(Sári biróné balladája) 
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L)  minőségi fokozás gyengítő  jelleggel: 

-  Verje meg az Isten szeret őmnek házát; 
Nem is éppen házát: a benne lakóját; 
Azt sem mindegyiket, csupán az egyiket! 

(szerelmi népdal) 

Korántsem minden népköltészeti példa ennyire egyértelm ű ! Míg az erő-
sítő  és a gyengítő  típus az irodalomban és a népköltészetben egyformán 
jól elkülöníthető , addig a népköltészeti fokozás mennyiségi és min őségi 
esetei át is játszhatnak egymásba, olykor pedig szerves egységet alkotnak. 
Mindezek éppen átmeneti jellegüknél fogva is nehezen csoportosíthatók; 
annyi könnyebbség van mégis, hogy ezek között már alig akad gyengít ő  
jellegű, úgyhogy a kivételeket ezúttal figyelmen kívül hagyhatjuk. Néz-
zük az átmeneti típusú ‚de határozottan er ősítő  jellegű  példákat! 

A népköltészetben a  menyiségi  fokozást nem feltétlenül számok se-
gítségével fejezik ki: egyszer ű  terjedelmi bővítés, részletezés is segíthet. 
Így az egymást fokozatosan er ősítő  fogalmak csak lassanként emelik ki a 
tárgyat; az első  tag olykor valóban mintegy lépcs őfokként szolgál a má-
sodikhoz: 

-  Egy elmentibe  gyalogösvényt vágott, 
Visszajövetibe szekérutat csapott. 

(szilágyi és Hajmási  balladéja) 

-  Az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka, 
Még annál is hosszabb, mint a Tisza hossza, 
Még annál is hosszabb, mint a Duna hossza, 
Még annál is hosszabb, mint a tenger hossza! 

(gyermekmondóka)  

Menyiségi  jellegű  fokozásnak tekinthet ők mindazok a stílusalakzatok is, 
melyekben távolság (magas-mély), kiterjedés (kicsi-nagy), időtartam van 
kifejezve ;ez utóbbi a leggyakoribb, olykor szabályos gondolatalakzatot Is 
ölt és fejlettebb példái már átjátszanak a min őségi típusokba. Nézzük 
először az egyszerűbb, tisztább típusokat: 

-  Ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. 

(közmondás)  

-  Mély a Tiszának a széle, 
De még mélyebb a közepe. 

(szerelmi népdal)  

-  Húzd rá, cigány, délig,  
Déltül fogva estig, 
Estétül hajnalig, 
Világos virradtig! 

(Sári  biróné  balladája) 
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A fokozás átmeneti típusának az tekinthető, amelyben együtt fordul 
elő  a menyiségi-minőségi elem, s a kettő  egymást rendszerint kölcsönösen 
erősíti: 

-  Árva vagyok apa nélkül, 
De még árvább anya nélkül, 
Hétszer árvább társam nélkül, 
Mint kis madár párja nélkül. 

(székely keserves) 

-  Szép a virágos fa május hónapjába, 
Ezörször szöbb a lány  eljegyzött korába. 

(szerelmi népdal) 

A minőségi jellegű  fokozásban is szerepelhetnek számot, id őtartamot 
stb. kifejező , tehát látszólag mennyiségi fogalmak, ámde ilyen szöveg-
környezetben már egészen más a szerepük: a cselekmény drámai kifejletét 
fokozzák, segítik elő . Elsősorban a népballadákban találkozunk velük: 

-  Mikor egyet ütött, fénylett a fokosa, 
Mikor kett őt ütött, vérbe borította. 

(Szűcs Kláris balladája) 

-  Első  kakasszókor j őnék nézésödre, 
Másod kakasszókor tégöd  megkérnélek, 
Harmad kakasszókor tégöd  elvinnélek. 

(Júlia szép leány balladája) 

-  Adjon Isten nekem inkább víg vacsorát, 
Víg vacsora után könnyű  betegséget, 
Szép piros hajnalba világból kimúlást! 

(Fogarasi  István balladája) 

Már az utolsó példánk is sejtetni engedi, hogy az id ő  múlásának balladai 
ábrázolása teljességgel el is maradhat, hiszen a tragédia fokozódásából 
úgyis magától értet ődően kiderül: 

- FInom  selyemszoknyám 
Testemhöz  ragadott, 
A csizmám szárában 
A vér  megaludott. 

(Sári bfróné balladája) 

-  Már piros cipellőm 
Sarkig vérben úszik... 
Már aranykoszorúm 
Félig vérben úszik... 

(Rákóczi  kis úrfi balladája) 
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A népköltészeti fokozás nemcsak tartalmi, hanem formai elrendez ő-
dést is mutathat,  ill.  szerencsés esetben e kett ő  egymást kölcsönösen ki-
egészíti. Már idézett példáink között is szerepelt néhány szabályos gon-
dolatalakzat, ezeket továbbiakkal egészíthetjük ki. A tartalom és forma 
ritmikus, szabályos elrendeződésének legegyszerűbb példája a párhuza-
mos szerkezet, rövidebben: a párhuzam: 

-  Kis tűn kezdi  -  ökrön végzi. 
(közmondás)  

-  Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. 

(közmondás)  

-  Még a dobokat es mind táncra veretik, 
S még a lovakat es mind táncra léptetik. 

(Szeprődi  Borbála balladája) 

Még fejlettebb szervez ődési forma a gondolatritmus, mely a benne helyet 
foglaló fokozás erősítő  vagy gyengítő  jellege szerint lehet haladványos 
(másként fokozó, összerakó, láncolatos) vagy ellentétes: 

haladványos gondolatritmus:  

-  Kis fecske elvitte, vállára föltette. 
Ürfi  észrevette, kezébe fölvette; 
Kezébe fölvette, szomorún olvasta, 
Szomorún  olvasta, keserűn jajgatta. 

-  Kiontatom vérem apámért, anyámért, 
Megöletem magam szép gy űrűs mátkámért, 
Meghalok én még ma magyar nemzetemért. 

(Kerekes Izsák balladája)  

ellentétes gondolatritmus: 

-  Meghalok Csurgóért, de nem a váráért; 
Hej, nem a váráért, csak egyik utcáért, 
De nem az utcáért, csak egyik házáért, 
Hej, ebben növekedett barna galambomért. 

(szerelmi népdal)  

-  Hallottad-e hírét a híres  Szebennek, 
• híres Szebennek  s a híres Mohának, 
•  Mohában lakó Kerekes Péternek, 
S Kerekes Izsáknak, Ő  felnőtt fiának? 

(Kerekes Izsák balladája) 
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A fokozás akkor leghatásosabb, ha az egész alkotásra kiterjed, tehát 
szerkezeti elvvé válik. Ilyen tudatos, magasrendű  formával inkább az 
irodalomban találkozunk (Vörösmarty: Ábránd; Petőfi: Szüleim halálára; 
Ady: Fölszállott a páva stb.), a népköltészet legtöbbször megelégszik  epi-
zódikus alkalmazásával; ezek f őként balladákban, népmesékben fordulnak 
elő  (az alvó vagy halott legényt kelti apja, anyja, mátkája, utoljára szólal 
csak meg; a mesei réz-, ezüst-, és aranyvár, továbbá a 7-9-12 fej ű  
sárkány, a különféle mesei párbajok stb.): 

-  Kimentek az udvarra, összekapaszkodtak. A sárkány a 
Fatörő  komát térdre  ejtötte, de a Fatör ő  koma a sárkán(y)t 
fenékig a földbe vágta bele... Harmadszor a sárkán(y)t úgy 
vágta a földbe, hogy csak a fejei voltak ki. 

(Horváth Antal: Fehérlóíia c. 
meséje, Aa Th. 301. Kopács, 
1942.) 

Félnépi,  tehát az irodalom és népköltészet határán álló m űfajok és 
alkotások esetében szerkezeti jelleg ű  fokozás is előfordulhat. Ilyen műfaj 
a  história,  mely „a drámai előadás szabályszerű  fokozatait futja végig Oly 
módon, hogy az érdekl ődést és az izgalmat állandóan emeli. A tagolódás-
nak megfelelően alakul a história stílusa is. (Az els ő  versszakok még) 
csendes, nyugodt menetűek, leírók... A második rész, ahol az összeütkö-
zés megtörténik, gyorsabb menettí és ennek megfelel ően gyakoribb a pár-
beszéd... S végül a harmadik rész, ahol a konfliktus kirobban, legtöbb-
ször tömör leírás, mely b ővelkedik borzalmas részletekben... A históriá-
ban az esemény fokzatosan halad a drámai csúcspont, a tragikus vég, ill. 
a história csúcspontját jelz ő  gyilkosság felé. A történet ennek érdekében 
van csoportosítva és a stílus is rugalmasan alkalmazkodik ehhez." (Takács 
Lajos: Históriások-históriák. Bp. 1958. passim.) 

Összegezésképpen tehát megállapíthatjuk, hogy a fokozás közös stílus-
eszköze az irodalomnak és a népköltészetnek, a szóbeli költészetben talán 
még hangsúlyosabb a szerepe, és példái segítségével az altípusokat jobban 
el lehet különíteni. (Az irodalmi stilisztika mentségére szolgál a kevés 
és nem mindig hiteles népköltészeti szöveg, melyb ől a verses, főként pedig 
a prózai epika, a mese, szinte teljesen hiányzott.) 

A fokozás irodalmi és szóbeli életformájában egyaránt gyakoribb az 
erősítő  jellegű, mely a gyengít ő  altípustól világosan elkülöníthet ő . Ezek 
egymás gondolati ellentétpárjainak tekinthet ők ugyan, stílushatásuk azon-
ban azonos. 

A népköltészeti példák arra vallanak, hogy a mennyiségi és min őségi 
jelleg alapján az eddigi típusok még tovább bonthatók. Ezek közül a 
mennyiségi a gyakoribb, egyben régiesebb és epikusabb is, alapjául szol-
gálhat a minőségi jellegűnek. Sok a kető  közötti átmeneti forma, ezek 
nehezen osztályozhatók. Még kevésbé lehet csoportokba osztani a min ő-
ségi fokozást, hiszen azok az értékek, amelyek alapján a népi tudat valaha 
rangsorolt, eléggé változatosak és egyben változékonyak is. 

40  



Ha a fokozás tartalmi-formai szabályozódást nyer, kialakul a ritmikus 
gondolatalakzat (párhuzam, gondolatritmus, stb.), e kis szerkezeten belül 
tökéletes a tartalmi-formai összhang. E gondolatalakzatok gyakoribbak a 
népköltészetben, mint az irodalomban. 

Épp fordított a helyzet a fokozó szerkezettel: irodalmi alkotások 
egészére gyakrabban, népköltészetiekre viszont csak ritkán jellemz ő  a 
fokozatos szerkesztés; itt els ősorban a  félnépi  história említhető , különben 
csak  epizódikus  Szerepet szokott betölteni. 

A népköltészeti fokozás esetenként összefügg az ismétlés, a hármas-
ság és olykor a hasonlat jelenségével is, kapcsolatuk még tisztázásra vár. 
Bizonyára van különbség a népi epika és líra, továbbá az egyes műfajok, 
műfaji  csoprtok  (szerelmi dal, keserves, katonadal stb.)  fokzatainak  hasz-
nálata között is. Nem ártana tehát egy m űfajok szerinti áttekintés sem! 

Minden jel arra mutat, hogy e vizsgálódásokra már a közeljöv őben 
sor kerülhet! 

JEGYZETEK 

A kérdés legteljesebb összefoglalása  Szathmdri  István: A magyar stilisztika Útja.  
(Bp.)  1981. (Példatár, lexikon, bibliográfia stb.) A meghatározásokat, továbbá az irodalmi 
példákat innen  merítettem.  A népdal- és népballada-idézetek a következ ő  gyűjtemé-
nyekből valók:  Ortutay  Gyula—Kriza Ildikó: Magyar népballadák.  Bp.  1968;  Ortutay 
Gyula—Katona Imre: Magyar népdalok, I—II.  Bp.  1970. A mesei és egyéb idézeteket 
külön-külön tüntettem fel, és ha egyébként nem jelzem, a meseszövegek saját gy űj-
téseim.  

REZIME 

KLIMAKS  I  ANTIKLIMAKS  U  NARODNOJ POEZIJI 

Autor uzima  u  razmatranje tipove klimaksa  i  antiklimaksa  u  glavnim 
vrstama mađarske narodne poezlje (pesmi, baladi  i  prlČl)  I  konstatuje dva 
glavna tipa: kvalitetnog  i  kvantitetnog karaktera.  U  kvaütetni spadaju uglav-
nom daljina (visok - dubok), veličina  (mali  - veliki),  a  gradi  se na  potvr-
đivanju ill slabljenju vremenskog trajanja. - Veliki je broj prelaznih tipova. 
Zavisno od slučaja oni mogu da lmaju  i  pravilan oblik (npr.: ritam misli). 

Kllniaks  I  antikllmaks su zajedni čko sredstvo stila narodne poezlje  i  
knjlževnosti, kod prve je njihova uloga možda naglašenija. Mogu da budu 
isprepletenl pojavama ponavijanja, trojstva  I  poređenja,  a  najbliži „rodak" 
stila mu je  hiperbola, o  Čemu Će autor da govori  u  posebnoj studiji.  
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Kiss Lajos 

KtSZIJNTOK  
A JUGOSZLAVIAI 
MAGYAR NÉPZENÉBEN 

A régi ember életét az évszakok változásaihoz kötött ünnepi népszo-
kások tették szebbé, emlékezetessé. Hozzáfonódtak az élet majd minden 
mozzanatához, és mai töredékes maradványaikban is mélyen bevilágíta-
nak müveltségünk történetébe. Az Ősi szokások jórészt a téli és tavaszi 
napforduló régi pogány ünnepeinek emlékei, de már a kereszténység 
által átalakított Új formákban. Majd mindegyik népszokás lényeges, sok-
szor központi jelentőségű  eleme a jókívánságot közlő  köszöntés. Kodály 
szavai szerint „a jókívánság a civilizált embernek többnyire üres szó, a 
régi embernek szinte varázserej ű  érték lehetett, amit szivesen viszonzott 
tőle telhetően." A mai ember is szivesen fogadja a jórészt adomány-
gyűjtő  jellegű  népszokásokban fennmaradt köszöntések jókívánságait, és 
ez azt bizonyítja, hogy jóleső  érzéssel emlékezik a régi, meghitt, testvéri, 
emberszeretőbb népi élet hagyományaira. 

Az ünnepi népszokások közül a legtöbb a téli és tavaszi napforduló 
szinte összefügg ő  időszakára esik. Az ünnepek munkaszünettel járnak, 
és a márciusig tartó téli id őben arnÚgyis kevesebb a munka és az is inkább 
a házkörüli tevékenységre korlátozódik, és így b őven jut idő  az ünneplésre. 
A századok folyamán meglehetős zűrzavar mutatkozott az ünnepi szoká-
sok meghatározott napokhoz kötése tekintetében. Régebben évkezd ő  nap 
volt a karácsony, és felváltva az újév és vízkereszt is. 2  Valószínűleg ennek 
tulajdonítható, hogy a karácsonyi ünnepkör népszokásai alig különböznek 
egymástól. Mindegyiküknek lényeges tulajdonsága, hogy tartalmaznak 
köszöntéssel közölt jókívánságot, amiért jutalom jár. 

A régi népszokások ősi szertartásainak emlékei nemcsak a szövegben 
rejtekeznek, hanem  dallamaikban is. Ezek a szokásokhoz járulva azoknak 
diszes Ünnepi hátterét adták, de a zene mágikus erejének hitében sokszor 
a népszokás lényegét alkották. Dallamokkal kapcsolódik, és köszöntést 
tartalmaz a most ismert népszokások nagy része is. Egyik csoportjuk a 
meghatározott időponthoz kötött „jeles napok"-hoz f űződik és jobbára kö-
zösségi jellegű, míg a nem naphoz kötött népszokások nagy része családi 
ünepségekkel kapcsolatos. 

A jeles napok dallamokkal egybekötött népszokásai több ďéle foko-
zatot mutatnak. Némelyikük valóságos népi színjáték (Betlehemezés, Há-
rosnkirály-járás), sokrétű  szokás- és dallasnanyaggal. Másoknak csak 
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egy-egy fődallama van, amely hely, felekezet szerint különbözhet. Eltér-
nek a eselekvény-, játék- ás dallam arányában is. Soknak csak egy dal-
lama van, de cselekvényben gazdagabb, viszont van olyan, ahol valóságos 
dallam-sorozattal szemben a cselekvény csekélyebb mérték ű  (Szentiváni 
ének). Jellemző  körülmény a legtöbb népszokásra, hogy zene és cselek-
vényhez verses, vagy prózában elmondott köszöntés is járul. 

Az időponttól függetlén családi ünnepségek közül kiválik a lakoda-
lom, amelynek anyaga a népi szertartások, szokások, dalok, táncok való-
ságos halmaza. A születés körüli népszokások dallam tekintetében igen 
szegények. Ezzel szemben a halotti, temetési szokások dallamanyaga rend-
kívül gazdag. Mindegyikükben szerepel a köszöntés valamilyen alakban. 

Az említett szokások közül tanulmányunkban azokkal foglalkozunk, 
amelyekben jókívánságot dallammal közlő  köszöntések vannak. Hogy leg-
többjük adománygyűjtő  jellege révén maradt fenn, bizonyítja a - leg-
többször tréfás alakban meglev ő  adakozásra való célzás. 

A jugoszláviai magyarság népszokásaiban igen sok ilyen köszöntést 
találunk. Áttekintésüket a téli napforduló, vagyis a karácsonyi ünnepkör 
szokásaival kezdjük. Dallamaik egy részét felsoroljuk, de kottás közlésre 
csak néhány főleg zenetörténeti fontosságú dallam kerülhetett. 

Karácsony előtti szokás az „ádventölés". Valaha általános lehetett, 
már Bod Péter is megemlékezik róla: 3  „ . . . Nevezetes vólt az, hogy Karát-
son előtt harmad nappal ajtónként járkáltak' s valami verseket éneklettek 
a' Kristus' születésér ől, jó és szerentsés inneplést kivántanak; 's ekképen 
magoknak pénzt, gyümőltsöt s' hólmi enni valókat gyűjtöttek; akarván 
ebben követni a' Kristus' születésér ől hírt tévő  Betlehemi Pásztorokat. 
Innen maradott a' mi Nemzetünknél-is az a' szokás, hogy Karátson éjt-
szakáján a' gyermekek, szolgák', 's akár kik énekelnek, dúdolnak, zeré-
patélnak ajtóról ajtóra, hogy magoknak valami pénzt és enni-valót gy űjt-
senek; mellyet azután elvesztegessenek." - Kâlmány Lajos több adattal 
is megemlékezik az ádventi szokásról, amelyet a „kántálás" név alá fog-
lal. Leírása szerint4  Advent alatt esténként gyermekek, ketten-hárman, 
járnak házról-házra „kántálni": - Szabad-é kántálni? - vagy - Dicsér-
tessék a Jézus Krisztus! rnöghal'g.atik-e az anygyaii vigasságot? - s ha 
szabadságot kapnak, akkor elkezdik énekelni: 

Avé Márija! Gráczija pléna!5  
Így  üdvözlé anygyal  A szép sz űz Mán ját,  
Krisztusnak  választott  anynyát.  

(Ennek az ismeretes éneknek végeztével tréfás verseket dalolnak:) 

Együttünk  mink kántálni, kántálni, 
Nem  köZ' münket  bántani, bántani,  
A'gyanak  egy darab  kóbászt!  
Mink is  hosztunk  fülit-farkát. 

(Szóval mondják:) 
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Eregy  szó gáló, nészcl mög azt a pujkát! 
Nem vákta-ë el a gujás ą  nyakát? 
Ha'lom,  hogy zörgetik a kúcsot, pé'szt akarnak anni: 
Ha piszka fát annak, e fogunk szalanni! 

(Szillér.)  

Egy másik tréfás vers (... az ablakon bekukucskálva „sebössen" 
mondják:) 

Betekintök  az ablakon, 
Málét látok az asztalon, 
Nem köl neköm a málé, 
Lögyön a gazdájé! 

Ide  rétes, rongyos! 
Ide  kalács fontos! 
•  v ő legény ronygyos, 
• mönyasszony konytyos! 

(Tobány.)  

Bácskában is megtaláljuk ezt a szokást. Gomboson az „ádventölés" 
abban áll, hogy a fiúk - kisebb csoportokban ádvent minden estéjén 
az ablakok alatt elénekeltek egy-egy régi ádventi éneket. Az utolsó éne-
ket már karácsony estéjén mondták el, és akkor kapták meg érte az ado-
mányokat. „Utolsó este acskót visznek magukkal. Kaptak diót, almát, 
kalácsot, pézt." 

Mivel a szokáshoz tartozó szebbnél-szebb dallamokat nincs módunk-
ban kottás közlésben adni, felsorolom az MNT II. kötetében megjelent, 
és általam Gomboson gyűjtött ádventi dalla-mok kezdősorát és sorszámát: 
Menj el sietséggel, arkangyal Gábriel, 315.  sz., Mikor Máriához az Isten 
angyala, 322. sz., Gábriel angyal menyekb ől, 318. sz., Êbrecij, ember, mély 
álmodból, 320.  sz., Nincs oly elme, ki fölérje Máriának szent nevét, 324.  
sz. valamint Kiskőszegről (Batin'a) Ó, fényességes szép hajnal, 319.  sz. 

A karácsony megünneplésének fő  eseménye a betlehemezés volt. Mint 
templomi misztériumot, amelynek szerepl ői a papok voltak, nyugaton 
már a XI. században megemlítik. Később népi színjátékká vált, s mint 
ilyennek, nálunk legrégibb szövege 1692-b ől származik. 9 típushoz tar-
tozó rengeteg példája ismeretes az összes magyarlakta területeken, Így a 
jugoszláviai magyarság között is. Mivel köszöntés alig található bennük, 
nem tartozik szorosan tárgyunkhoz. 

Meg kell azonban emlékeznünk egy kiveszőben lévő  másik kará-
csonyi játékról, amely több bácskai faluban napjainkig fennmaradt. Ez 
a szentcsalád-járásnak érdekes változata: a  bölcsőske.  A szentcsalád szál-
láskeresése tkp. betlehemes-játék. Bálint Sándor emlékezik meg egy Szé-
kesfehérváron feljegyzett változatáról, 8  amelynek cselekvénye gazdagabb, 
és bizonyítja, hogy ez a - szlovákok közt is ismert - szokás valaha 
bővebb és általános lehetett. Több a szerepl ője is, [Így két angyal jelenti 
a ház népének a szent család érkezését, majd Mária és József jön be. 
Mária leül, és az ölében levő  kis bölcsőt, melyben a Jézuska szobra fekszik, 
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ringatja. József a háta mögött áll aranyos fejszével. Az angyalok énekel-
nek, majd a pásztorok fejezik ki hódolatukat. Végül Mária körülhordozza 
a bölcsőben nyugvó Jézuskát, akit mindenki megcsókol, és a bölcs őbe 
teszik ajándékukat.] 

Egyszerűbb nála a gombosi  bőcsőzés,  amely már teljesen a gyermekek 
játékává lett. Adám-Ëva napján - de kés őbb is - fehérbe öltözött kis-
lánykák kettesével magukkal visznek egy kis bölcs őt, amelyben paraszto-
san kikeményített párnák közt Jézuska-szobor nyugszik. A bölcs őt az 
asztalra teszik, és éneklés közben meg-megringatják. Êneklés után aján-
dékot kapnak. Karjukon „slingütt" kend ő  lóg, abba szedik az ajándékot 
(diót, almát). A szokás megvolt több más bácskai faluban is, így Bezdán-
ban, Bácskertesen, Doroszlón. Eredetileg nagyobbak játszották, amit bizo-
nyít az idősebbek által énekelt és ehhez a szokáshoz tartozónak is mon-
dott sok régi karácsonyi ének. A köszöntés ma már elmaradt a szokásból. 
A szokás és dallamai közlését ld. MNT II. 387. sz., 572-574. 1. 

A karácsonyi köszöntők a „karácsonyi tizenketted" (karácsonytól há-
romkirályok napjáig) id őszakát töltik ki. Különféle néven szerepelnek, 
legáltalánosabb nevük a „kántálás" (a latin cantatio-ból, továbbá az emlí-
tett korindálás, kóringyálás. „Az egyházi és népi elemek kölcsönhatásai 
mutatkoznak bennük, és a folklorizáció sok szép példáját említhetjük 
fel. 117  Zenei szempontból sok értékes régi dallamot affirmálnak a bennük 
- sokszor töredékesen - fennmaradt népi énekek. 

Ilyen tekintetben zenetörténeti különlegességnek számít egy baranyai 
református karácsonyi köszönt ő  Sepséről, amelynek más népi változatát 
nem ismerjük. Néhány idős férfi emlékezett még a dallamára, amelyet 
8-10 éves korukban énekeltek köszöntésképpen karácsony el őestéjén: 
„béved (bőved) este". 8  Előbb tisztességtudóan engedelmet kértek a kö-
szöntésre: 

Szöröncsés joestét,  uram,  kigyelmennek!  
Én a kigyelmetek házát megtisztelném, 
Egypár vers énekkel a  házigazdának  
Terhére nem lennék. 

Tetszik-e vagy nem? (A háziak felelik:) - Tetszik! (vagy) Igen! Ezután 
eléneklik az alábbi régi éneket: 

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ  
(,‚béved-este") 

AP  6966  gi 
	

Sepse - Kotlina (Baranya) 
b3 1 b3 1 b3 
	

Jugoszlávia 
8,6,8,6,8,8, 	 Jóó József (1892) 
VII - 5 fríg A E A B C D 

	
Kiss Lajos, 1968. XI. 

Par&inc10 	204- 208 

1  SZI- VEM NEK TI -r- koS RE)  - r--KE(,) EL-MENT CSENDES HE)-RE 
iL-MM CSENDES HE-)EJ 
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TES-  T-I REL- 50 RJ- 52.E -I 	 - 2AK, 1- NAK, E 

/I - LEK/ 

I- I:uL- 	 - Tok, 	VI' - DIJL- 	TOK, 

r_ 

TET - TE- JM! 
/TETEMI M / 

rn 

2J0L VA(YTOK IĄĂ R $(-  R- ‚9- MOK, 	AVAY. Si RO - I-MOK 

/52ERAIM0K1 	 /KROB ţ MOK/ 

SoK &-MQ$  SE - RE( A- 	 A MEN-'(E-I 	ţ(A- ROK 

Jx 216  

/ 	 I 	 /1 

MA SZU-LE-TEI< A MECq-VAL-T Ő , 	KIT 	-RI-P, SZULO- 

-  

Tű  - RUL CjYEN 	PU- HACSKA' - S Ą . 

S. PANAS2 - KJ- Ş'EN FOHA'2 -KO- DII< ) 	I- ‚/N  SZA'- t'l - 1(0 - 21K, 

{Q4'f  U 	AI Ć ,6SZEKTFI-JĂ -tlAK 	BÊ-05Ü HEHEL 	I0 - ţ P-TA-T1l<.  
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Az ének előtti beköszöntő : Szërëncsés jóestét, uram kigyelmének! 
Egypár versénekkel a házigazdának Terhére nem lennék. Tetszik-e Vagy 
nem ?— Tetszik. Igen! 

Az ének után elköszönnek: 

Örülj és örvendezz, Istennek serege, 
A b űnös Ádámnak maradt csemetéje! 
Vesd Le gyászruhádat,  mejbe  vagy öltözve 
Végy örömet most, és ne légy keseredve, 
Mert a Jézus Krisztus, e világ megtartója, 
Eljött, a bűnöknek megszabadítója! 
Mert, aki az ő  nevét  hijába  nem veszi, 
Az egek egébe örökössé teszi.  

-  Szívemb ő l kívánom. 

Az ének egy XVII. századi dallamot őrzött meg. Az eredeti dállam 
alapja a Cantus Catholici (1651) 29. lapján megjelent „Beata immaculata" 
kezdetű  karácsonyi ének. További kiadásai: CC 1675., 1703., 28. 1., CC 
1674. Kassa, Szegedi Ferenc Lénárd, 106. 

Változatait sárospataki diák-melodiáriumok őrizték meg: a Zemplé-
nyi-kézirat (1775-85)-. 61. sz. „Szivemnek bels ő  rejteke" és a Szkárosi-
Járdánházi melodiárium (1782-92) 123. sz. „Szivem titkos rejtekei" kez-
detű  szöveggel. — A dallam legrégibb forása egy 1609-ben Antwerpenben 
megjelent „Het Prieel Der Gheestelicker Melodiie" cím ű  flamand énekes-
könyv. Az ennek nyomán németb ől átvett dallam alig tér el a magyar 
kiadványoktól. 1 ° 

Köszöntőnk  legrégibb szövege  Szathmári Mihály kéziratában szerepel 
(1703. 105.), utána egy félszázaddal kés őbb jelentkezik Szikszai András 
kéziratos énekeskönyvében (1050-52) 12. számként. 

A két szöveget párhuzamösan közöljük összehasonlításként. 

Szathmári  Mihály kézirata 105 
„Cantatio elegans pertinens 
ad Na:" 

Szivemnek  titkos rejteke, 
Elmém Csendes helye 
Testemnek bels ő  részei,  
Izek  inak, erek,  
indulyatok; forduflyatok, 

tagaim  minden  tetemin! 

Szikszai  András énekeskönyve 

Aha Cantio Natalis XII. 

Szivemnek  titkos rejteke, 
Elmém  tsendes hellye  
Testemnek bels ő  reszei 
Izek  inak erek  
indullyatok fordullyatok 
Tagaim  minden  tetemim  
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Mert imé, ki az Egeket: 

teremté a földet, 
Napot, holdat Csillagokat, 
minden fele rendet, 
siránkozik, oka jtozik, 
barmok jaszlában fázodik - 

Gyenge orczáján fojdogál 
könyve' zokogassal, 
Kit Marja, testi Annya 
tőrölget gyenge ruhával. 
Panaszképpen fuházkodik, 
Sziveben buskodik, 
Világ voltan álmélkodik, 
fián Szánakozik, 
Hogy Urának, Szent fianak 
Bölcsü helyt jaszol adatik. 

Hol vattok most kérubimok, 
avagy sirafimok 
sok Számos sereg Angyalok, 
A mennyei karok 
Im  Uratok, Királyotok, 
fekszik barmok közt, lássátok. 

Mert imé ki az egeket 
Teremte a földet 
Napot hóldat tsiflagokat, 
Mindenféle rendet 
Ohajtozik kivankozik  
Barmok jaszlában fázódik. 

Gyenge ortzáján follydogál 
könyve zokogással 
Kit Mária, Testi anja 
Törőlget gyenge ruhával 
Panaszkodik, fohászkodik, 
Szivében bánkodik, 
Világ voltán álmélkodik, 
Fián szánakozik. 
Hogy fiunak (ég urának) 
Bölts ő  hellyt jaszol adatik. 

Hol vagytok most, Kérubimok, 
Avagy Se Ťafimok 
Sok számos sereg Angyalok 
S a Mennyei karok, 
Ha Uratok kirallyotok 
Barmok közt fekszik, lássátok. 

Nosza én lelkem szivemmel, 	Dix,: 
Indulj sietséggel 
Apolgatni  félelemmel 
Uradat ne késsél. 
Idvezit őd  rengetgessed 
e királyt szép énekléssel. 

Népi változatunk töredékes, több szövegferdítéssel, mindez megma-
gyarázható az ének nagy régiségével, valamint azzal, hogy a köszöntés 
ez esetben már a gyermekek feladatává lett. Igy is határozottan meg-
állapítható, hogy a régebbi szöveg átvétele. Zenetörténeti értéke miatt 
szinoptikus táblázaton közöljük a dallam négy változatát: I. a Cantus 
Catholici 1651., II. a Szkárosi—Jrdánházi-melodiárium, III. a Zempiényi 
kézirat, a IV. pedig népi változatunk kissé leegyszer űsített 1. versszaká-
nk dallama. 
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Cw,. Cafh.  1561. 29. 
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A latin szövegű  I. második sorának vége egy hanggal lecsúszott. 
Záróhangja, valamint az utolsó sor 5. és 7. hangja  fisz '  amelyeket Sze-
gedi F. L. a CC 1674-i kassai kiadásában  fLre  javított ki. A II. verzió 
utolsó sora is f  záróhanggal végz ődik. A 111.-hoz áll közelebb IV. sz. népi 
változatunk, de az utolsó sor frig záradéka mintha az I. frig hatást kelt ő  
g'-ýisz'  kis másodj ának emlékét őrizné. 

A hertelendyfalvj székelyek megkülönböztetik a református és ka-
tolikus legények kántálását, akik bejárják a lányos házakat, és a „lá-
nyokat megéneklik" útközben is, meg a házban is. Az el őbbiek főéneke 
„Az Istennek szent angyala", az erdélyi magyarlakta vidékeken a leg-
gyakoribb kántáló ének. Nem más, mint Luther „Vom Himmel hoch da 
komm ieh her" kezdetű  híres énekének magyar fordítása." Szokták 
ezenkívül énekelni a „Szivünk vigsággal ina bétölt" kezdet ű  karácsonyi 
dícséretet, eredetileg Ph. Nicolai német zeneszerz ő  dallamát az Uj Zön-
gedező  Mennyei Kar (1743) fenti szövegével, amelyet Maróthi György 
négyszólamú kórusfeldolgozásban közölt 12, s azóta megvan a református 
énekeskönyvekben. 

A katolikus legények kántáláskor leginkább a „Serkenj, lelkem, 
mély álmodból" kezdetű  énekkel köszöntik a leányokat. A dallam a pro-
testáns Batizi András „Jer dicsirjük ez mái napon" kezdet ű  szövegével 
katolikus énekeskönyvben jelent meg a XVII. században, de sokkal ré-
gibb eredetű . Már 1570-ből van egy frankfurti német változata, s őt még 
korábbi huszita dallamokkal is kapcsolatba hozható. 13  A bukovinai szé-
kelyek körében a Kájoni Cantionale Catholicum szövegével általánosan 
elterjedt. Igy éneklik a Hertelendyfalván, Székelykevén és Sándoregy-
házán élő  székelyek is ezt a méltóságteljesen hömpölyg ő , régies bájú szép 
dallamot, amely frig hangnemével és gyönyör ű  cifrázatos előadásával 
szebb a nyomtatásban megjelent dallamnál. Itt közölt változatunk Szé-
kelykevéről való, a Hadikfalváról 1883-.ban áttelepült székelyek utódai-
tól felvéve. 

AP  7095 cl 
1 1 b3 VII b3 
8,5,9,5,8,5 
VII  -  8  frig  A B C D  Cv  B  

Ru&cfo  .k63  

Székelykeve - Skorenovac  
Jugoszlávia  
Hompot  János (1899) 
Kiss Lajos, 1968. XI.  

‚ 	 ‚ 
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2.  Örülj,  ha voltál bánatban, 

Immár én lelkem! 

Ne  irtozzál  tőlem, én  szzvem,  

Mert égi kincsed: 

Elérkezett ma tehozzád 

Erős kegyelem! 

„Énekelte Hompot János 
székekevei lakós, 69 éves 
ember". 

A kántáláskor énekelt dallamok szinte falunként különböznek. Egy 
részük belekerült a betlehemes anyagba, mások viszont egyéb karácsonyi 
szokásokhoz kapcsolódtak. Sok közülük teljesen népi alkotás, bár majd 
mindegyikre akad valami zenetörténeti analógia. Szebbnél-szebb példáik 
közül itt kettőt közlünk, amelyek sok helyen ma is élnek a jugoszláviai 
magyarság közt. 

Az egyik többféle szöveggel ismeretes, de többnyire a „Vigan zeng-
jetek citerák" kezdet űhöz kapcsolódik. Aktualitása révén f őleg kará-
csonyesti köszöntőként szerepelt. Ez volt a funkciója Bácskertesen is, de 
ennél érdekesebb, hogy - idős adatközlí5k szerint - a templomban is 
énekelték az éjféli mise, s őt, a másnapi nagymise előtt is. Az éjféli mise 
vidám Ünnepi hangulata révén Ilyenkor a betlehemezés anygába tartozó 
népénekeket is énekelték a templomban. Erről Kodály is Ír „Régi kará-
csonyi éneke" c. közleményében: 14  „1911-ben a Nyitra megyei Menyhe 
községben megtudtam, hogy még ötven esztend ő  előtt, a karácsonyi temp-
lomozás vígabb volt, mint manapság. Különösképpen az éjféli mise alatt 
szokás volt néhány olyan nóta, amilyenre ‚táncolni' is lehetett volna'. 
Ahogy pedig az akkori kántor megeresztette hozzá az orgonát: tisztára 
úgy szólt, mint a duda. - A nótákból már csak egyet találtam életben, az 
itt közölt 1. számút". 

Ez a dallam kisebb eltérésekkel azonos az alább közölt, Báckertesen 
gyűjtött változattal. 15  
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2. Fényes angyal mëgjelenik a pásztoroknak. 
Betlehemben születését a Kis Jézusnak. 
Hol vígadnak angyalok, oerílnek a csillagok, 
Halat kijaltnak Istennek mindën alatok. 

„Gábor József, hetvennégy 
éves,  Bácskertes." 
Éjféli  mise előtt  éneklik  
(a templomban). 

A dallam XVII. századi népies táncdallam. Legkorábban a Vietorisz-
kódexben (1680 k.) találjuk szöveg nélkül, majd a XVIII. századi Kulcsár-
melodiáriumban (1775-1785) II. 58. „Ritka kertben találsz télen kinyilt 
virágot" kezdetű  szöveggel. A Szabolcsi által közölt dallamma1 16  egyezik 
az említett Kodály-példa els ő  fele, mig a 3-4. sor a bácskertesi népi vál-
tozattal. A dallam sokféle - f őleg karácsonyi - szövege közül a „Vigan 
zengjeťek" legkorábban Kiss Sándor kéziratában 48. számként 1839-ben 
jelentkézik.  

Másik példánk általánosan ismert a magyar nyeivterületeken. Leg-
ismertebb „A karácsony éjszakáján" kezdet ű  szöveggel, de előfordul más 
versekkel is, mint p1. „A kis Jézus aranyalma" kezdettel. Népi alkotásnak 
látszik, bár valamiféle kapcsolatot fölfedezhetünk a Cantus Catholici 
(1651) 160. 1. „Áldgy meg minket Atya Isten" kezdet ű  dallama második 
felével. E dallam népi hangvételét igazolni látszik az 1-2. sor közötti 
kvintváltáson kívül a benne négyizben el őforduló 5/4-es ritmus is. Népi 
változataink nagyrészében 5/8-os változatlan ritmust találunk. Funkció 



szerint a népi dallamok a karácsonyi kántáláshoz f űződnek, Doroszlón 

pedig a „bölcsőjárás"-hoz. Muzslyán a „Csordapásztorok" dallamával 
mentek „kóringyálni", amit egy helyi adatközl ő  így mondott el: 17  „Szép 

régi hagyomány a falunkban, hogy a fiatalság karácsony szent estéjén 

házról-házra ment. Beszólnak az ablakon: ‚Meghallgatják az angyali vi-

gasságot?' Ha bentről kiszólnak nékik, hogy - Meghallgatjuk -‚ akkor 

a csoport vagy bement a lakásba, vagy kint az ablak alatt énekeltek. Régi 

szokás szerint a bizonyos „tarisznyás"-nak teliöntötték a tarisznyáját dió-

val, almával; Ő  gyűjtötte össze meg hát a pénzt is." De a kóringyálásnak 

másik, gyakoribb dallama az alábbi volt: 18  

AP  7050  eI  
115 
8 
1  -  7  eol  A A B C  

MtzzslVa - Mužlja (Torontál)  
Jugoszlávia 
Bécsi Istvánné Szabó Margit 
(1912) 
Kiss Lajos, 1968. XII. 
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2. Aludj, aludj, én  kisdedëm,  
Nem  kirájné  a  të  anyád: 
Szolgálatból  lëttem  dajkád, 

Szolgálatból  lëttem  dajkád. 
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3. Hát te, dudás, mit szundikálsz? 
Fényes az ég, nem kell lámpás. 
Verjed, verjed a citorát, 
Kis Jézusnak ëgy szép nótát! 

„Dicsértessék a Jézus 
Krisztus!" 
Énekëlte  Bécsi Margit 
Muzsiáról, ötvenhat éves." 

Egy helybeli másik változat kezd ő  versszaka: 19  

A karácsony éjtszakáján, 
Jézus születése napján, 
Mikor a hold fél fog jönni, 
Betlëhëmbe fogunk jönni. 

Doroszlón  ugyanígy: 5/8-os ritmusban énekelték id ős asszonyok a dal-
lamot az első  három strófa sz8vegével. 20  Egy háború előtti gyűjtésemből 
való gombosi változata megjelent a Magyar Népzene Tára II. 553. száma-
ként, szintén 5/8-os ritmusban, és a fenti szövegekkel. Az 1930-as években 
közismertté vált Bálint Sándor „Kirje, kirje, kisdedecske" kezdet ű  válto-
zata, de már sima ritmusban, és az 1-2. sorban egyszer űbb dallammal. 2 ' 

A karácsonyi köszöntéskor énekelt egyéb dallamok, amelyek gombosi 
gyüjtésemből közlésre kerültek az MNT II. kötetében: Csordapásztorok, 

418. sz., Dicsőség, dicsőség, 463. sz., (népi vált.), Ó, szerencsés örömid ő , 

516. sz., Kösd föl, Örzse, ködmönkédet,  525-530.  sz., Bárcsak előbb föl-

ébredtem volna, 599., 602.  sz., (Betlehemes pásztortánc). 
A karácsonyi köszöntések néha több énekb ől és közben szavalatból 

állnak, és ezzel közelednek a betlehemezés egyszer űbb alakjához: a pász-
torjáráshoz. Az eltérés, hogy különösebb cselekvényt nem találunk ben-
nük. Két ilyen kántálást közlünk most, az els őt a Jugoszlávia keleti részén 

levő  Magyarittabéról. Itt a köszöntés láthatólag már csak emléke a régi 
kántálásnak, és a családi köszöntések kategóriájába kerül Vissza. 

A beköszöntő  kopog, majd elmondja köszöntését: 

Adj Isten jóestét! Lám én itt vagyok, 
Tudom, hogy éngëmet jó szivvel fogadtok. 
Ha jó szívvel fogadtok, ismét jelen vagyok, 
Csakhogy az erszényem pénzzel megrakjátok. 

Utána elénekelik a „Csordapásztorok" 4 versét. 
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KARÁCSONYI KÖSZÖNTĚS 
AP  7051 cl 	 Magvarittabé - Novi Itebej,  
Bemondó:  Pataji  Sándor (1923) 	 Jugoszlávia  (Torontál) 

Csüllög Imréné Lénárt  Erzsébet 
(1929) 
Tari  Ferencné  Sós Rozália 
(1913) 
Molnár  Imréné  Varga Erzsébet 
(1933) 
Varga  Imréné Pataji  Erzsébet 
(1913)  

JYempo gujo 	114 

I 

1.  CSO R - 	PASZ -TO - ROK, 	MI- DON  BET -LE-  HEM8EN 

CSO ţ tT  c ' -  RIZ -  NEK 	 6 	EL A  ME - ZO- BEN. 

(A beköszöntő  tovább mondja:) 

Serkenj fel, kegyes nép,  Sionnak lëánya,  
Vesd le gyászruhádat,  őtözz  vigasságba, 
Mert ma jött Krisztus urunk a világra, 
A mi szegény b űnös lelkünk szabadítására. 

(A jelen nem lév ő  pásztorokhoz intézi szavait:) 

Kejjetëk fël, kejjetëk fël,  pásztorok, 
Mert juhainkat elviszik a farkasok! 

(A „pásztorok" felelnek:) 

4=120  

I. 	A 	KOLSM ł  VAN-NAK  A MI  -J U -HA- NI< 1  BARI-MA- JINK, 

L ĺ -r  r FH1  
OT Q- AT-NAK A MI LAK-COS  KU - T'ťA- INK  
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2MAM -T0 -LUNK DL ł oS FAR -KAS  TA-VOL 	R, 

MERT R -LBN-I3E 	BO-TUNK  V -Gţ E 	R,'-UI< 	ALL, 

Temjw gtuslo J= los 	 TTA.eCA 

151. 	EL 	-  DL)- LA' - NAK, E5  EL iS 	Du -  

UZ Mc-RI-  J&  -  NAK 	T-&A -KTMÖN-DWM(..  

(A beköszöntő  jókívánsága búcsúzáskor:) 

A kedves házigazdának kellemes karácsonyi ünnepeket 
kívánunk.! 2  

A köszöntő  nyilvánvalóan egy régebbi „pásztorjárás" emléke. A sze-
replők csak énekelnek, szerepük nincs, de a beköszönt ő  szövegéből kitű-
nik, hogy valaha a szereplő  pásztorokkal folytatott párbe śzédből idéz., 

Érdekes a köszöntés zenei anyaga. A „Csordapásztorok" kezdet ű  ének 
egyik legrégibb népi énekünk. Szövege olyan, mint valami ősi népballa-
dé, Mezey László XV. századinak véli. Dallama legkorábban csak a XVII. 
század derekán jelentkezik, 23  és egyike a leggyakrabban el őforduló nép-
énekeinknek, a XVII. századi dailanioknak, amelyek él ő  hagyomány alap-
ján kerültek feljegyzésre: Változatai mind a katolikusok,:mind a protes-
tánsok egyházi gyakorlatában szerepelnek, emellett a karácsonyi ünnep-
kör köszöntőiben és játékaiban is felcsendülnek bevezet ő, és „Elindulá-
nak" kezdetű  versükkel búcsúzó-énekként is. Két f őtípusa közül az egyik 
az alföldi, a másik az erdélyi típus. Az el őbbi frig hangnemű  és 4-soros, 
a másik dór hangnemű  és 5-soros. Ezen a két, egy dallamcsaládba tartozó 
típuson kívül a szöveghez egy más, dúr-dallam is kapcsolódik, amelyet 
elterjedési helýéről dunántúli típusnak nevez népzenetudományunk. Mind 
a három típus igen sok változattal él a jugoszláviai magyarság népzenéjé-
ben: mindegyik a típusában jelzett területen; az erdélyi típus pedig az 
aldunai székely falvakban. Igy a magyarittabéi változatban az alföldi 
típus egy változatát találjuk, összehasonlításul pedig egy erdélyi típusút 
közlünk Hertelendyfalvár61 24, ahol majd mindenki Így tudja az éneket. 
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A BETLEHEMESBŐL 
AP  6024 b Herteiendyfaiva - Vojlovica  
1 	5 	5 	5 (Torontál)  
5,6,6,6,6 Kovács Júlia (1886) 
1  -  8 d& Kiss Lajos, 1966. IX. 
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2. Isten angyali  
Jövének  mellé  jök, 
Oj  nagy félelemmel 
Telik meg Ő  szivök,  
Telik meg Ő  szivök.  

Most az ország nyugati részér ől, a szlovéniai Murántúlról mutatunk 
be egy karácsonyi köszöntési formát, amely betlehemes dallamok egymás-
utánjából áh, de a köszöntő  személyen kívül szereplők nélkül, akik helyett 
egymagában énekli végig a pásztorok és angyalok dialógusait is. A beve-
zető  ének: „Nagykarácsony éjszakáján" kezdet ű , majd a „Csordapászto-
rok" dunántúli változata. Az utána következ ő  „Kirije elejszon" arra enged 
következtetni, hogy a karácsonyi mise Kyrie-je is népies jelleg ű  a szokott 
egyházi dallam helyett. A következ ő  két ének - eléggé szabad alakban 
- a pásztorok meglep ődését és örömét tolmácsolja. - A befejezés kötet-
len köszöntés és jókívánság-közlés. 25  
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Isten angjaU 
Jövének mefléjök,  
Nagy félelömmel 
Teflik mëg  Ő  szivök. 

Örömet mondok 
Nektök, në féljetök! 
Mert ma születött 
A ti üdvösségtök. 

III  
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2. Kirije elejszon! 
Bötlehemben  szült fzjadat 
Mert fogadjuk mëgváltónkat 
Maji nap 
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3. Kírije elejszon! 
Kit Sz űzanya a jászolban 
Ăpolgatott pójácskában 
Ëgyko Ťon. 

IV. 
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Karácsony után az első  kiemelkedő  ünnep újév napja. Bár csak kevés 
köszöntő  szöveg maradt fenn, mégis bizonyosra vehet ő, hogy ez a jeles 
nap régënte is együtt járt Ünnepi köszöntéssel és jókívánságokkal. Els ő  
adatunk magyar verses újévi köszönt őre Ilosvai Selymes Péter lantos-
költő  - a Toldi-monda feldolgozója - „Historia Alexandri Magni" című  
éneke (Debrecen, 1574) végén lev ő , három strófából álló csonka bejegy-
zés: °  

Az egek terempt ő, 
Csillagok építő, 
Mennek földnek Istene, 
Az kit ez világra, 
Szabadúlásunkra 
Szép szüz leány szüle 
Ez új esztend őnek, 
Ti kegyelmeteknek 
Kezdetit megszentele 
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Békösség,  boldogság, 
Bor, búza, gazdagság 
Házasokat ujétsa! 
Isten eflenségtül, 
Gyülevész gaznéptül 
Marhátokat megtartsa. 

Mint nagy mély örvénybül 
Víz buzog mely ékessen: 
Istennek áldása 
S megszaporétása 
Legyen ily b űségessen 
Marhátok seregén, 
S házatok cselédjén, 
Szíbül  kívánom Amen. 

Valószínű, hogy az ilyen verses köszönt ők dallammal jártak, hiszen 
az ilyen jókíváságot közl ő  Ünnepi köszöntéseknek velejárója a víg han-
gulat keltésére az ének Bod Péter kifakadása az újévi mulatozás ellen 
is ezt látszik bizonyítani27 . - 

„Az Esztendőnek leg-első  napja ez: mellyet a' Római Pogányok nagy 
örömben, sokféle vígasságokkal, áldozatokkal, egymásnak köszöntésekkel, 
ajándékokkal, vendégeskedésekkel, tántzokkal, oktalan állatoknak b ő-
rökben való őltözésekkel, férjfiaknak aszszonyok', aszszonyoknak férjfiak' 
kontosokben való járásába,' s meg sok fertelmes vétkekben-is t őltotték-el 
A' Pogányok keresztyénekké lévén, ez a' meg-rögzött rosz szokás a' Ke-
resztyének közzé-is bé-jött, hogy azt t őltötték nagy vígasságban, tántzban, 
vendégségben, egyik á' másiknak kös żöntésekben, ajándékoknak küldö-
zésekben, a' mellyek mind édesekb ől, mézes tészta nemüből, figékből, 
malosaszölőkből, állottak. Ützákon nyargalódzottanak, a' gazdagoknak 
ajtajokon éneklettek, muiká1tak." 

Az újévi kántálás máig is élő  népszokás. A köszöntés legtöbb helyen 
egy-egy időszerű  dallam eléneklésével kezdődik, majd rigmusszerű  kö-
szöntéssel végződik. Egyik leggyakoribb ének az „Üjesztend ő, vígság-
szerző" kezdetű. Berze Nagy János Írja róla, 28  hogy, a magyarság egész 
területén 'katolikusoknál meg protestánsoknál is széltében használt kö-
szöntő . Felhívja a figyelmet arra, hogy a „Föls ő  nagy (vagy „szép") ég, 
alsó kék ég" a szövegben az alsó és fels ő  ég kozmogóniai képzete, ... az 
Ősi ugor és altáji vallási gondolatközösség maradványa. 

Az ének szövege legkorábban Beregszászi Tóth Péter kéziratos gy űj-
teményében jelentkezik 29  a XVIII. század első  felében. A dallamnak csak 
a múlt század 70-es éveit ől maradt lejegyzése (talán a legkorábbi Arany 
János népdalgyűjteményében, 1874 előtt, IlL 1., 0  nyomtatásban Kiss Áron: 
Magyar gyermekjáték-gy űjteményében, 1891). Változatait közli a MNT 
II. 1-16.  sz.  

A jugoszláviai magyarság körében is sok helyütt ismeretes. Két népi 
változatát közöljük Bara.nyából.. Az első  Sepséről való, és eléggé ép for-
mában őrizte meg a már gyermekvilágba került szép szokást. Adatközl őm 
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elmondta, hogy Szilveszter-este a gyerekek több csoportban kettesével 
bejárták a falut. Éneklésükért és köszöntésükért mindenütt kaptak pár 
krajcárt. 

Ru, ązio 	196-200 
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Hirdeti már: a Mesijás 
Eljött meglenni, 
Légyetök  hát a nagy Urnak 
(:Kedves hiveji:) 

Alsó széki, fels ő  kéki 
Dicsérd uradat, 
Urad áldjad, Istenedet, 
(:Te megváltódat:) 

A csillagok, szent angyalok 
Mennyben éneklik, 
Énekléssel  az Ur Jézust 
(:Vígan dicsérik:) 

Mondjunk néki dicséretet 
Ez új időbe, 
Ki született Betlehemben 
(:Nagy szegénységben.:) 
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(Az ének végén szóval mondja:) 

Bor, buza, békesség szájjon házatokba, 
Ez új esztend őben minden jószágtokra! 
Adjon Isten áldást táplált atástokra, 
Virrasszon az Isten több fényes napokra! 
Szivemb ől kívánom! 

A másik változat Várdarócról való, alig 30 'kilométernyire Sepsét ől. 
Mégis nagy eltérés mutatkozik dallamukban: a várdaróci változat els ő  
része felcsúszott, és csak a 3. sorban kerül érdekes fordulattal az alsóbb 
regiszterbe. Az összes ismert magyar változatoktól való eltérése miatt 
közöljük ezt a csak itt élő  variáns_formát.81* 
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Előadója az ének után elmondja, hogyan ment végbe a köszöntés: 
„Ez újévi köszöntő, és ijenkor a gyerekek összever ődtek öt, hat, tizen is 
egy csoportba, és aztán mentek házról házra, vót, ahol befogadták, vót, 
ahol nem fogadták. Megkeresték az ittas embereket is, azoktul kaptak elig 
szépen pézt ijenkor. A köszöntés reggel korán vót, mert mindenki meg 
akarta a másikat el őzni." 

A karácsonyi tizenketted zárónapja Vizkereszt vagy a Háromkirályok 
napja,8' egyúttal a farsangkezdete. A köszöntés ezen a napon is szokásos, 
Déldunántúlon „Háromkirályjárás" néven a betlehemeshez hasonlatos, és 
annak elemeivel kevert népi színjáték alakjában. Ennek szerepl ői a há-
rom király, Heródes, katona, angyal, hírnök, (valamint helyi alakok: 
Kelemó, Hetényi pajtás, Máté stb.). A hozzá fűződő  énekek a „Csorda-
pásztorok" (többféle szöveggel, a „Mennyb ől az angyal" változatokban, 
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valamint „Kicsoda az, ki Oly nagyon kiált felettünk" (ld. 15. sz. jegyz.) 83  
A szokásról már 1540-b ől van adatunk Somogyból. 34  „... Osztán az csil-
lagéneke, ha megvagyon kgdnek, küld alá; ha több éneket szerezhetsz, 
azért is légy érte, mert jó gyermekem vagyon itt egy, jó szava vagyon, 
kit ha meg nem oltalmazhatok, felküldöm kegyelmednek. . ." 

A szokás jellemző  éneke a „Három kirélyok napján" kezdet ű. Dal-
lama elsőízben a Cantus Catholici (1561) 36. 1. „Dum Virgo vagientem" 
szöveggel jelentkezik. A „Három királyok napját" kezdet ű  ének 1674-ben 
Kassán a Szegedi Ferenc Lénárd-féle CC 161. sz. alatt jelent meg. Uo. a 
119. számban a dallam „Jézus születésének, Örüllyünk szent nevének" 
kezdetű  verssel társul, és szól Szent Istvánról, Szent Jánosról, Apró Szen-
tekrő l.35  A fentiek értelmében énekünk a XVII. században már rég elter-
jedt. Ezt igazolja az is, hogy kéziratos alakban alig van nyoma, vagyis 
nem tartották érdemesnek az általánosan ismert szöveget megrögzíteni. 

Dallama német eredet ű , legrégibb forása 1604-ben Münchenben meg-
jelent nyomtatvány. 36  

Népi változatai jugoszláviai magyar helyekről: Kálmány L.: Szeged 
népe II. 98. 1. Három királyjáték. (Török-Becse). 

Fehérbe öltözve, vállukon keresztbe kötött szijjal ‚oldalukon karddal 
járnak házról házra .a királyok, hároman. Fejükön csákó van, éspedig a 
„szerecsöny"-é feketés szín ű , a ‚napkeleti"-jé sárgás, a „napnyugoti"-jé 
pirosas. A „napnyogoti" kezében van a csillag. Ahová bemennek, éneklik: 

Három kirájok napját, 
Országunk egy' istápját 
Dicsérjük énekökke, 
Vigadozó stb. 

(Az ének végeztével a konyhából a szobába nyit s a következ őket 
mondja a) 

SZERECSÖN' KIRAJ:  

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok az els ő: szerecsön' kiráj, én 
gyöttem szerecsön' országbú, én hosztam a kis Jézuskának legszöbb aján-
dékát: aran't, tömjén't és mirhát, egy kis göndör bárán'kát! 

(Ezután belép s a következőket szavalja a:) 

NAPKELETI KIRÁJ: 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a második: napkeleti kiráj, én 
gyöttem napkeleti országbú, én hoztam a kis Jézuskának legszöbb aján-
dékát: aran't, tömjén't, mirhát, kirájok ajándékát. 

(Bejön a:) 

NAPNYUGOT'Í KIRÁJ: 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a harmadik: ncLpnyugot'i kiráj, 
én gyüttem napnyugot'i országbú, én hoztam a kis Jézuskának legszöbb 
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ajándékát: aran't, tömjén't, mirhát, (kinyújtja a csillagot) szentöjjük mög 
Jézuskát! 

(Kifelé indulnak s éneklik:) 

Elindulának  és el-béjutának stb. 

(Török-Becse.) 

Másik változata Kálmány: Szeged népe III. 138-9.1. 9. sz. 

Három király játékok. [Csóka stb.] 

(Három gyermek királynak van öltözve, a negyedik, a zsákos közön-
séges ruhába van öltözve,' kinek kötelessége amit adnak, elvenni és a 
királyokat őrizni, hogy meg ne harapja őket a kutya. A királyok inget 
vesznek magukra, satyakot nyomnak a fejükbe, kezökben fakard van. 
Satyakjok  színes  papirosból való és keresztes. Boldizsár királynál a kard 
helyett csillag van.) 

Jó estét, jó uram! társaim kint vannak 
Szép csillaggal, igön nagyon fáznak; 
Nosza uraim, mit mondanak 
Ezön hiradásnak? 
Tecczik -e csillagunk látványa, 
Vagy elbocsájtanak? 

Erre belőlről  felelik: Szabad! mire  ,a három király bemegy s az ajtó mel-
lett megáll és pedig Boldizsár a középen, jobbján Gáspár király, balján a 
kormos Szerecsen király s énekel: 

MIND: 

Három kirájok napján, 
Országunk egy' istápján 
Dicsérjük énekökkel, 
Vigadozó versökkel 

(Boldizsár a csillagot kinyújtja, a másik kett ő  a csillag alatt összeveri a 
kardot.) 

Szép jel és szép csillag, 
Szép napunk támadt. 

(Ezután mást énekelnek:) 

Ó Márija e világra nékünk 
Szent fiját hozd stb. 37  

BOLDIZSÁR KIRÁLY (szavalja): 

n vagyok Boldizsár kiráj! 
Onnan fölül gyüttem, 
Azt a hirt hallottam: 
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Hogy Krisztus Urunk 
Bötlehömbe' születött,  
Sok néptil, mögmöneködött; 

Én vagyok Boldizsár kiráj! 

GÁSPÁR KIRÁLY (szavalja): 

Én vagyok Gáspár kiráj! 
Onnan fölül gyüttem, 
Azt a hirt hallottam: 
Hogy Krisztus Urunk 
Bötlehömbe' születött, 
Sok néptü' mögmöneködött; 

Én vagyok Gáspár kiráj! 

SZERECSÖN  KIRÁLY (szavalja): 

Én vagyok Szercsöny kiráj! 
Engöm mög  ne csudájjanak, 
Hogy ij' fekete vagyok, 
Mert én ott születtem, 
Ahun  a nap fölkel. 
Kirántom kardomat, 
Elvágom nyakamat, 
Amott is egy' piros almát tanálok, 
Azt is a kis Jézusnak ajá'lom; éjjön! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

(Elmennek.)] 

(Csóka ‚de Szeged-Rókusról ide költözöttek  terjeszteték  el az utolsó pár 
év alatt.) 

Jugoszlávia magyarlakta falvaiban a „Háromkirályok" énekét sok 
helyen ma is éneklik. A csillagozás rövid leírásával közli a  MNT  II. 54.  sz.  
egy Gomboson gy űjtött változatomat. A többi változatból kett őt közlünk 
szinoptikus táblán. Az I. Doroszlóról, a II. Sepsér ől. Mind a kett őben ott 
lüktet az 5/8-os ritmus, de már bizonyos lazasággal. Egymás alatt jól 
megfigyelhet ő  a két példa ritmusingadozása.38  Az I. egyik adatközl ője ér-
dekes leírást ad a régi szokásról: „Régi doroszlóji népszokásokhoz tartozó 
dolgok ezek. Igen Szép öltözékbe voltak a fijatalok fölöltözve hárman; 
ketten rózsás és  ijen slingelt szoknyákba, blúzba, piros hosszú püspöksap-
kában, a harmadik pedig ördögruhában öltözve. Amikor a mondókájukat  
elmonták,  a kezükben lévén egy hosszú nyújtógatószer ű  dolog, annak a 
végén volt egy piros papírból készült skatuja, amejben gyertya égett, és 
ezt nyújtogatták kétszer-háromszor  ojankor,  amikor a mondókájukat el-.  
monták. -  A házbeliek, ahova megjelentek, azok persze megajándékozták 
utána gyümölccsel, aszalt szilvával, aszalt almával és egy kis pénzzel." 
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2. Hol vagy, zsidók kirájja, 
Mert megjelent csillaga? 
Betlehemben találják, 
Kis Jézust körülállják. 
Szép jel és Szép csillag 

(:Szép napon támad.:) 
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Már a tavaszi napforduló közelében március 12. I. vagy Nagy Szent 
Gergely pápa, az iskolák patrónusának napja - az ó-naptár szerint márc. 
1. nem annyira a szent névünnepének megülésével kapcsolatos, hanem 
a téli iskolai időszak befejezte utáni tanulótoborzó szokással. Egyben bi-
zonyos adománygyűjtés is volt a tanítók részére, és talán ennek révén 
maradt fenn olyan sokáig. A szokás régebben dramatikus gyermekjáték 
jellegű  volt, több szereplővel, kés6bb csak énekléssel - és kisméret ű  szo-
káscselekményel - egybekötött köszöntéssé vált. 39  Nemcsak nálunk volt 
szokásos a „Gergelyjárás", hanem a cseh, szlovák, lengyel, német népnél, 
és Nyugat-Európa országaiban is. A szokás nálunk a XVI—XVII. század-
ban kezdődhetett, és ma már alig van nyoma népzenékben. Ezért ju-
goszláviai népzenegyűjtéseim egyik legmeglepőbb, egyben legkellemesebb 
felfedezése volt, hogy Szlovénia murántúli részének néhány kis magyar 
falujában ma is eleven gyakorlatban maradt fenn a szokás. Ezzel szemben 
a MNT II. 102-112. dallamán kívül Zala és Vas megyében népzenei gy űj-
téseim során 15 évvel ezel őtt már csak a legidősebbek emlékezetében élő  
szokást és dallamot vehettem fel. 

A Gergely-köszöntő  legrégibb szövegeként mindenütt az Ács Mihály: 
„Zöngedező  Mennyei Kar" c. evangélikus énekeskönyv (L őcse, 1696) 69. 
lapján szereplő  éneket említik. Ez volt az els ő  nyomtatott közlése, de 
kéziratban megvan már a Csurgai graduál (1630 körül) 53a levelén (ki-
adta Kálmán Farkas a M. Prot. Egyházi Figyel ő  1880. 567-68. lapján). 40  

A szokás ma is él Göntérháza (Genterovci) és Radamos (Radmožanci) 
volt Zala megyei községekben. Az utóbbi helyen egy id ős dalos a követke-
zőképpen mondta el: 4 ' „Ezt az énëkët Gergőjárásnak szokták mondani. 
Amikor én gyermëg vótam, már a bátyám vót „Gerg ő-gyerëk", mert hát 
abban az időben a tanittók kinevezték a jobb tanulókat, a jobb tanulók 
közül négyet. Aztán akkor azok kértek a lányoktúl - persze abba az id őbe 
vót divatba, hogy a lányoknak hosszú hajug vót - szallagot belefonyva 
piros, lila, sok amojan mindën szinben, s a gyermëgëk elmëntek a lányos 
házhó, ha náluk nëm vót. - Annyi - pántlikának nevezték - pántlikát 
szëdtek össze. Akkó a kalaptyukra köröszt ű  ráhuzták innen és onnat, ugy 
hogy a szëmük alig látszott, a vállukig lëért, akkó átkötötték ottan ahol 
a kalapon a szallag van, szinte másik pántlikával. Kis kosarat fogtak, és 
aztán elmëntek, Mëgkeztük fönt, a faluvégën, átmëntek Kámházára is 
innen mitőlünk, mert azok idejártak, mink pedig Radamosba, itt, szinte. 
- Mikor én izs vótam gerg őgyerök aztán, igy vót. Akkó azt mëgkeztük 
itt a mi - - - Gergünapon házakhoz, házra járást, és kérëm szépën 
adtak tojást, esetleg pénzt, szalonnát is, vót olan bëtyáros embör, aki azok-
nak szalonnát adott a zsirba tojáss legyën, süttettünk tojást akkor. Any-
nyiban megvót, hogy a tanittónál szoktunk ebédölni, még ott sütöttük a 
tojást, mi rántottának mondjunk, hogy mëgsütötték, aztán még közbe kis 
félliter borocska is jött hozzá. Hát ez vót a gerg őjárás. Még ma is divat-
ban van." 4 ' 

Dallamának régi lejegyzése eddig nem került el ő . Bizonyos, hogy a 
6,6,4,6,6,4-es strófaszerkezettel szerepl ő  népi változatok egyazon dallam-
hoz kapcsolódnak, amit bizonyít, hogy a legtávolabb es ő  vidékeken is alig 
térnek el egymástól. Hogy a szöveg magyar alakulat, bizonyíthatja, hogy 
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S.  Ti is ezönképpen 
Jertëk  el hát Szépen 
Iskolába, 
Ahol Szép tudományt 
Vëgyetëk adományt 
Magatoknak. 

Nëm  jó tudatlanul 
Fëlnőni parasztúl 
E világra, 
Mert igy embërségre 
Nem méhet sëmmire 
Ez országban. 

Szivünknek  öröme, 
Mind drága szép gyöngye, 
Kis gyermëkëk, 
Krisztus hív titëket, 
Mind szülejitëket, 
Eljöjjetëk! 

S.  Krisztus urunk régën 
Itt a földön lév ő  
Gyermekkorban 
Szeretëtt 'rëndölni, 
(Szereté  rendünket) 
Ülni doktorok közt 
A tëmplomban. 

Hogyha nëm adhattok 
Minékünk díj ákot 
Házatokbul, 
Papirosra valót 
Adjatok adományt 
Javatokbul! 

Szerlemes öcséjim,  
Tik lësztëk társajim, 
Jertëk el hát! 
Jó tanittó vagyon, 
Ă ldja még az Isten, 
Ki minket vár. 

Jöjjetëk  mivelünk, 
Azért idejöttünk, 
Kis gyermëkëk, 
Mert szép a tanulás, 
Mind Istentül áldás 
Rëá nézve. 
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(Az utolsó verset lassabban:) 

12. Az Isten áldása 
Es Szent adománya 
Házatokon 
Maradjon mindvég ig, 
Vliágvégezetig 
Jószágtokon! 

A köszöntés változatos alakjaiban gazdag regölés tárgyalását el kel-
lett hagynunk, mert még a Murántúlon sem akadt rá példánk. Hasonlóan 
a csekély számú húsvéti és pünkösdi népszokásban sem találtunk valódi 
köszöntési formulákat, pedig Baranyának a határon túli része a legutóbbi 
időkig bővelkedett bennük. A nagy családi ünnepség: a lakodalom sok 
fázisában találunk ugyan „különleges" funkciójú, szinte szerepl őkhöz 
kötött köszöntést, de tárgyalásuk túl messzire vinne. 

A családi ünnepek közt leggazdagabb a névnapi köszönt ők anyaga. 
Ezek eleinte a jeles napok ünnepei közé tartoztak, amelyekhez külön-
leges népszokások fűződtek, mint István és János napja, de jelent ősek 
voltak a „félünnepek" is (Sándor, József, György stb. napja), amelyek 
népi  jelesnapok.48  Dallamaik javarészt a XVIII. század idegenes dallam-
világából valók. Bizonyára a nemesi kúriák névnapi ünnepei nyomán ke-
rültek a nép közé, terjeszt őik diákok, kántorok lehettek. Találunk azon-
ban bennük sok értékes népi elemet is, amelyek érdekesen ötvöz ődnek 
idegen fogantatású melodikus tartalommal, szövegeikben pedig a kort 
jeUemző  irodalmi és népköltészeti fordulatokkal. További gy űjtésük rend-
kívül fontos, és meglepő  eredményeket várhatunk t őle. 

Ma a névnap meghitt családi Ünnep az ünnepelt rokonai, barátai je-
lenlétével. Meghívás rá nincs, a névnapozás megtisztelés - de a ház népe 
alaposan felkészül rá. A vendégeskedés, evés, ivás, nótázás mellett elma-
radhatatlan az énekelt köszöntés, amelyre igen sok példánk van ma is 
a jugoszláviai magyarság közt. Szövegeikbe behelyettesítik a felköszön-
tött nevét. Néhol még fel-felcsillan a „hajnalozóval" kezd ődő  régi szokás 
emléke, mint Gomboson, ahol egészen id ős asszonyok tudták a „Most 
érkeztünk e helyre" kezdetű  székely hajnalozót, amely - főleg szöve-
gében - némileg eltér a marosmenti eredetit ől.44  
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Áldás szálljon e házra, 
E háznak gazdájára, 
Én eljöttem köszöntenyi 
Neve napjára. 

Máskor is eljövök még, 
Ha az Isten éltet még, 
Hiszëm  is, hogy sokat éltet, 
Mert szeret az ég. 

Utána énekelték „Ő, mi kegyes jóbarátunk", majd az „Örvend az 
ég vigassággal" kezdetű  énekeket, amelyeket a MNT közöl 979. ill. 974. 
számként. 

Hasonlóan megy a névnapozás Doroszlón is, de a kezdő  dallam más. 
Az első  dallam ősalakja egy középkori ádventi szekvencia „Mittit ad 
Virginem" kezdetű  éneke45, amely sokféle szöveggel nálunk is elterjedt. 
Az eredeti dallam ötsoros, de több változatunkban 4-sorosra redukálódik, 
így a múlt századtól a legismertebb „Ah, hol vagy magyarok" kezdet ű  
Szent István-ének is. Ennek szövege - dallam nélkül - szerepel Bozóky 
énekeskönyvében (1797), és ez kapcsolódott a dallamváltozathoz. Népi 
változatunk is ennek a dallamnak verziója, míg szövege a Kodály kó-
rusfeldolgozásából ismert „Szalontai köszönt ő"46  1-2 strófáját idézi. 
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REP-DES  MINT E( 

Ingó-bingó füszál  
Szépen felöltözve, 
Liliomlevéllel 
Meg is törülközve. 

Ën felmék  a hëgyre, 
Hëgynek tetejére, 
Ott látom Szent Jánost 
Fehérbe öltözve. 

Ha mëghal Szent János, 
Mënnyekbe vitessék, 
Az arany koronát 
Fejére tëtessék. 

Az égnek pijaca 
Gyémánttal  van rakva, 
Annak tetejébe 
Van ëgy nagy almafa. 

Pirossat  virágzik, 
Zöldet leveledzik, 
Annak a szagával 
Mënyország elteflik,  
Levelével pedig 	az 1. sor dallamára  

Mënyországot  söprik. a 4. sor dallamára 

Az Isten éltessën 	az 1-2. sor dallamára 

A kedves pároddal, 
a 3. sor elmarad. 

Kedves családoddal! 

Utána azonnal éneklik a következ ő  dallamot47, amelynek változatait 
megtaláljuk a MNT II. 970-976.  sz. alatt. A dallam újabb, eredétét nem 
ismerjük, feltehetően műzenei termék. Strófaszerkezete azonos a „Vígan 
zengjetek, citerák" kezdet űvel, de ritmusban eltér t őle. 
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Az előbbi két dallamtípus sok helyen  attacca  egymás után követke-
zik, igy a  MNT  II. 889-892. számaiban. 

NÉVNAPI KÖSZÖNTŐ  
AP  7073 cl 	 Gombos  - Bogojevo 
1 1 2 	 (Bács-Bodrog) Jugoszlávia 
13,13,7+7.13 	 Kocsis Pál (1908) 
V - 5 dúr A A B A 	 Kiss Lajos, 1968. XII. 

Parkuiclo J = 180  

1. VI ö-  RM-MFL,NAĆ O- RöM\EL  Ť '  -  C1 E D KQ -Z -1JN 

acc. 

ľ  
SZO - 	- RU - SA'-  (i,  T'IA  B1,  AC45A'4  1A-  VO7-  7K  Ţc- L)N  K.  

MERTSZET  A -lÖ5 PELDE-RUL,  SZEME  KOI'1I'l ć -5E  NMME-RUL,  

Em Mim. 

VICI o' - RA' -RA 2 	MINT  MA(-RA, FRIS-SEN POL -K  - S2ÚL.  

2. Mennyi hajszál fejedënn áh, annyi áldások 
Szálljanak rád, találjanak víg áldomások. 
Vagy mint tenger cseppjei, zöld mez őnek jüveji, 
Oj nagy bőven száljanak rád égnek áldási! 

„nekelte  Kocsis Pál hatvan 
éves, Doroszlón." 

A köszöntést befejez ő  3-soros moll-dallam idegen eredetűnek látszik, 
szövege a XVIII.  sz.  stílusát tükrözi. A két bácskai falun kívül dallam-
változatát nem  ismerjük.48  

22 
AP  7073 el 
13,13,13 
V - 5 moll A A B 

Temo giusfo  J= 166 

Doroszló - Doroslovo  
(Bács-Bodrog) Jugoszlávia 
Babos János (1906) és 
Novák  István (1902) 
Kiss Lajos, 1968. XII. 

-. 	 ------_--- ---- 

1. 	0, MI  KE -E5  zIcć  - BA. -RîQ )  Ti' - 4o  Kä-$lbNTQNK,  
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Áldott óra és  minuta, mejben  születtél, 
Hogy Szent Jánosnak nevére  körösztöltettél,  
Éljen, éljen,  vigann  éljen,  iljen  a János! 

Midőn pedig elvégezvén gyarló  éltëdet,  
Az egekben és mennyekben áldd  Istenëdet!  
Éljen, éljen,  vigar&n  éljen, éljen a János! 

„Névnapi köszöntő. neke1te 
BabosJános, 63 éves, Novák 
István, 66 éves, Doroszlón." 

Sok helyen nem egész dal-szvittel köszöntenek, hanem csak egy 
énekkel. Ilyen a következő  dallamunk Magyarĺttabéról. A Békés megyé-
ből a XVIII. század derekán odatelepült lakosok máig meg őrizték a régi 
szülőföldjükkel határos Csongrád megyéb ől való köszöntő  dallamválto-
zatát. 49  

NÉVNAPI KÖSZÖNTÓ 
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2. Hogyha  mëgfutod életöd pájáját,  
Az Cr  fejedre  tëgye  koronáját, 
A szent angyalokkal,  dícsőült  karokkal, 
Szent seregében, szent seregében! 

Az ország nyugati részén, egy kis magyar szórványfaluban, Kreste-
lovácon, két érdekes József-napi köszönt őt is találunk. Az idegen eredet ű  
dallamokat többen is énekelték, „hërmonikával" sorra látogatván a Jó-
zsefeket. Következő  példánk friss lendületű, ismeretlen - bizonyára m ű-
Zenei eredetű  - népi változat. 50  

Tempo givi4so 	- 96  

1. E)  -  3E 	- MOM -BA 	U  - TOlT  E  -  SZEM  -  BE,  

l-4OcY  SZENT  c'zsnv VAN 	 AZ 	-  Pl  - LE1 -BE  - 

EL-  TES-  SE  CIAZ  IS  - TEN  SOK  DO 	E  - Ć E - SEC-1 -  BE)  

ReTr-. 	 / 
ENEDD KE4N€SSEN, 	Q,  OR-(qA  IS - TE 

Bor és gabona  béven terëmjën,  
Az Cr  félelme  köztink  maradjon. 
Es hogy  maj joevére  ne  legyën  szükségbe 
Engedd  kegyëssen,  6, drága Isten!  

Es ha  eljoeve  végső  órája, 
Asz Szép  mënyország lëgyën  hazája. 
Ott is a  szentëkkel, szentëk  seregével 
Engedd  kegyëssen,  6, drága Isten. 

A másik dallam játékos, csapongó formájával a XVIII. századi né-
met rokokó tipikus alkotása. „Mädehen mit den blauen Augen, komm 
mit mir" kezdetű  szövege ,Ég kékségű  szemű  szép szűz, jöjj velem" for-
dításban a Pataki Dallamtárban jelentkezik el őször 1798-ban. Több más 
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vershez Is fűződik a dallam, Így  Pálóczi  Horváth Ádám gyűjteményében 
egy régebbi vershez „Sóhajtozik egy szép  nimfa  magában" szövegkez-
dettel. Tóth István már a magyar rokokó páratlan m űvészének: Csoko-
nainak „Énekeljünk  Cypriának  egyaránt" kezdet ű  versével párosítva  
közli. 5 '  

Az idegenes műdaltípus nem terjedt el a nép közt, egyetlen  npi  
változatát, az alábbi köszönt őt, a Somogyból több mint másfél évszázada 
áttelepült magyar zsellérfalu népe Őrizte meg.  

J'oco rui'ao  4=102  
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Mi azért  tëhozzád,  József,  eljoettünk,  
Hogy  të  vigyázz, verseinkre köszöntünk.  
Ezër  áldást  ónnaj fëlül, 
Kiván  néked az  egekboel  
Mi  szivünk.  

Bubánaţ  és  keserüség  ne  érjën, 
Ëletëdbe  az  Uristen segéljën! 
Hitvesëdet, gyermëkëdet, 
Ëltesse jaz  Isten Őket  
Oesszessen.  

Hogyha pedig majd  elérëd végëdet,  
•  szent József  esedëzzën érëtted!  
•  szent József  esedëzzën, 
Lëgyën mënnyben  bevezet ő  
Lëlkëdet!  
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Utolsó példánk az autochton lakosságú Baranya földjére vezet vissza, 
ahol Sepsén egy igen régi, és a XVII—XVIII. század népi éneklésmód-
ját visszaidéző  köszöntőt énekeltek a régiek. A három dallamból álló 
köszöntő  első  része egy protestáns XVII. századi halotti ének appiiká-
ciója. A dallam magyar alakulat, és a Debreceni Halottas (1780) 160. 
lapján jelent meg „Im' itt fekszem mint férgetske" szöveggel. Ez M. 
Müller énekének (Hier lieg ich armes Würmelein) fordítása, és a Kolozs-
vári Halottaskönyv (1692) 284. számaként jelent meg. 52  A halottas ének 
6 X 8-szótagos versformájával szemben sepsei népi változatunk dallama 
8, 7, 8, 7, 8, 8 szótagos szerkezet ű . 

A köszöntő  második dallama a reg ős- és gyermekdalok ütemszer-
kesztése módján szabad szerkezetű . Nagy régiségére vall a szöveg sok 
szép archaikus fordulatán kívül 2-2 ütemes ismétl ődő  dallamrészletek 
kvintváltása (p1. szomorúság-nyomorúság; mert víg napra, úgy mint 
mára stb.).  -  A köszöntő  harmadik része az előző  moralizáló tartalom 
után mintegy a jókívánságok összegezése. Dallama erősen emlékeztet a 
„Szalontai köszöntőre", amelynek mintha kétszeresre b ővült alakja lenne. 
Az ének végén szavalatszerű  verses jókívánságot mond a két dalos 
egyike.53  

NÉVNAPI KÖSZÖNTŐ  
AP  6965 m/ 	 Sepse - Kotlina (Baranya) 

Jugoszlávia 
Csumak  Ferenc (1896) 
Győr József (1896) 
Kiss Lajos, 1968. XI. 
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Felderült napodnak ragyogó csillaga,  
Amejben  meghasadt az éjnek hajnala.  
Hirül  hozta nékünk  menyország póstája,  
Dicsérjük a Józsefet, mert eljött órája. 
Áldott az az óra,  mejben  te születtél, 
Áldott az a nyáj is,  mejben  nevelkedtél,  
Józságidban  ne láss soha veszend őket, 
Fejedre ne hozzon  szomoru  jelleget. 
Egykor az Isten dics ő  seregébe 
Tündökölni fogsz majd az egek egébe:  
Szivemb ől kivánom.  

JEGYZETEK 

A Magyar Népzene Tára (ezentúl MNT) H. köt. El őszó, VIII. 1. 
Az ünnepi népszokások történeti áttekintését és hátterét 1. A Magyarság Nép-

rajza II. Jeles napok c. fejezetét (269 ssk 1.), valamint Dömötör Tekla: Naptári ünnepek 
- népi színjátszás. Budapest, 1964. A téli ünnepkör C. részben (152. ssk. 1.). A régi ró-
maiaknál i.e. 153-ig az újév március elsejével kezd ődött, azután pedig január 1. Ka-
lendae Januariae lett az évkezdó nap, amit kés őbb Julius Caesar naptárreformja meg-erősitett. A Kalendae névből ered az újév körüli Ünnepi szokások elnevezése (koledo, 
colinda, nálunk is koledálás, kórindálás stb.). A kereszténység els ő  évszázadaiban - a 
IV. sz. közepéig december 25 .volt az év kezdete. XI. Innocentius pápa t űzte ki Január elsejét a polgári év kezdetéül, míg az egyházi év ádvent els ő  napjával kezdődött. A ke- 
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leti  egyházban az ünnepek 13 nappal eltolódnak, ott a karácsony el őtti nap egybeesik 
a nyugati Vízkereszt napjával. 

*  Bod Péter: Szent Heortokrátes. Posony, 1786. 31. L Közölve: MNT II. 349. 1. 
'Kálmány Lajos: Szeged népe, Arad, 1881. I. 97. 1. 
'A dallam első  jelentkezése: Cantus Catholici (ezentúl CC és kiadás évszáma) 

1651. 6. 1. Közölve: Régi Magyar Dallamok Tára (ezentúl RMDT és a kötet száma) II. 
30. sz. A dallam „Ave Maria" kezdet ű  népi dallamváltozatát 1. MNT II. 312. sz. 351. 1. 

•  Bálint Sándor: Népünk ünnepei, Budapest, 1938. 110. 1. 
Dömötör Tekla i.p. 158. 1. 

8  AP (= magnetofonfelvétel Pyral -(lakk) lemezre áttéve az MTA Népzenekutató 
Csoportja leltárában (6966 g) Sepse-Kotlina (Baranya) Joó József (1892), gy űjtötte Kiss 
Lajos, 1968. XI. (Mivel a dallampéldák saját gyűjtésem és felvételeim, a továbbiakban 
a gyűjtő  neve elmarad, és csak a felvétel id őpontját közlöm.) A felvétel végén be-
mondás: „Karácsonyi köszöntést elmondta Jó József hetvenhat éves, Sepse." 

A dallamot közli: RMDT II. 186. sz. (1. a jegyzetet Is 573. Q. 
10  Zemplényi-kézirat (1775-85) Orsz. Széchényi Könyvtár Ms. Mus. 112/a; Szkárosi-

Járdánházi melodiárlum (1787-92) Sárospatak, Tiszáninneni Ref. Egyházkerületi Nagy-
könyvtár 513. - A kéziratok: Szathmári Mihály kézirata. 1703. Debreceni ref. koll. R. 
538.; Szikszai András-énekeskönyv (1750-52) MTA RUI 8r. 137. 

"  Két napi vált. közölve MNT II. 548-549. sz. A német ősdallam kottás közlését 1. 
uo. 548-549. jegy. 1137. 1. A közismert dallam népi változata AP 7087 i), Hertelendyfalva. 
A német dallam köz. Johannes Zahn: Die Melodien der deutschen evangelischen Kir-
chenlieder, I-VI. Gütersloh, 1888-93. 8359. sz. (1559-b61). 

18 Magyar közlése Maróthi György: A' 'Sóltároknak négyes nótájik... Debrecen, 
1743. 170-171. 1. 

"  Dallama először CC (1651) 19. 1. Köz. RMDT I. 66. sz., ld. jegyz. 471. 1. - „Ser-
keni lelkem mély álmodból" kezd, szöveggel L Kájoni János: Cantionale Catholicum, 
1676. (Az 1719-11cl 2. kiadás szerint 42. 1.) Népi vált. AP 7095 c) Székelykeve-Skorenovac 
(Temes) Ilompot János (1899), felvéve 1968. XI. „gnëkelte Hompot János széköjkevei 
lakós, hatvankilenc éves embör." 

11  Ethnographia,  1916. 221, 1., újabban Kodály: Visszatekintés II. 61. 1. (Kodály 
ebben nem tesz említést arról, hogy a dallam a Vietórlsz-kódex egyik szövegtelen 
táncdarabja.) 

16  AP  7032 ) Bácskertes-Kupusina (Bács-Bodrog) Vajdaság, Gábor József (1898), 
felv. 1969. I. Változatait 1. MNT II. 364-II., 637., 639. sz. 

„  Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve (1947) 36' sz. 
17  AP 1760 c) Muzslya, Simon Ferenc (1901). Felv. 1968. XII. 
s AP 1750 e) Muzslya-Mužlja (Torontál) Vajdaság. Bécsi Istvánné Szabó Margit 

(1912), felv. 1968. XII. 
18 Al' 7050 d) Bécsi Mihály (1932) Muzslya, 1968. XII. Az el őző  dallam szövegválto-

zata, kántáló cigányokat utánozva. 
'AP  7078 m) Doroszló - Doroslovo, Radics Józsefné Sz űcs Mária (1890), a< másik 

vált. Al' 7078 n) Horváth Jánosné Kovács Mária (1893), uo. Mindketten a „bölcs őjárás" 
dallamának mondták. 

81 Bálint Sándor: Szeged népe. Üj gyűjtés I. Szeged, 1933. 4. sz. 
U Al' 7051 c) Magyarittabé - Novi Itebej (Torontál) Vajdaság. A verseket el-

mondta Pataji Sándor (1923), énekelték: ifj. Csüllög Imréné Lénárt Erzsébet (1920), Tart 
Ferencné Szűcs Rozália (1913), Molnár Imréné Varga Erzsébet (1933), Varga Imréné Pa-
taji Erzsébet (1913). Feiv. 1960. XII. 

„ CC  (1951) 265. 1. Kőz. RMDT II. I. sz. 203. I. 
24 A  6024 b) Hertelendyfalva - Vojlovica (Torontál), Vajdaság. Kovács Júlia (1886). 

„Szent Betlehem Vojlovicán". Felv.  1966. IX. 
"AP  6970 e) f) g) Gyertyános - Gaberje (Zala), Szlovénia. Vida Jánosné Horvát 

Erzsébet (1901), felv. 1069. IV. 17. 
"Közölve: Irodalomtörténeti Közlemények, 1893, 252. 1.; ennek alapján MNT II. 3. 1. 
‚7 Bod P. i.m. 1784. 34. 1. 
"Baranyai magyar népszokások I. Pécs, 1940. 743. 1., ld. Jegyzetét 744-45. 1. A 

„FÖ18Ő  nagy ég, alsó kék ég" sok helyen különböz ő  elferdftett alakban jelentkezik. 
Igy a MNT II. változatai közül: 1. (Nagyszalonta) „Alsó szépek, fels ő  kékek", ugyan-
igy 9. (Mezőörs, Győr m.), 4. (Kiss Áron gyűjt.), 3. (Arany J. gyűjt.), S. (Vésztő), S. 
(Ormányság), „Alsó képen, fels őképen", 19. (Hajdúszoboszló). 

"További kéziratos szövegközlés: Szikszai András-énekeskönyv (1750-52), 25a 1ev., 
MóInár-énekeskönyv (1784-) 38b 1ev., Lóskay-kódex (XVIII. sz . vége), 72a-b stb. 

$  Kiadta Kodály Zoltán-Gyulai Ágost: Arany János népdalgy űjteménye, Buda-
pest, 1952. 

31 A  6966 f) Sepse-.-Kotlina (Baranya) felv. 1968. XI. „Üjévi köszönt(lt elmondta 
Jó József, hetvenhat éves, Sepse." 

„ AP  6968 j) Várdaróc - Vardarac (Baranya), Karalcas Pál (1905), felvéve 1969. II. 
"A Vizkereszt a görög  Hagiasmos fordĺtása; a katolikus országokban  Epfphania  

vagy a Három  JciráL,ok  napja elnevezés használatos. L. Dömötör T. i.m. 182. 1. 
s A háromkirály-járás változatait 1. a MNT II. köt.: betlehemezésszerüelc: a 41-

52. sz., kántálás-félék (csillagjárás) 53-56. Közülük az 51. (Kalocsa) és az 54. (Gombos) 
saját gyűjtésem. 

"Héderváry  Lőrinc levele Somogyból, köz. a Magyar Figyelő  1912. III. köt. 62. 1., 
ennek alapján a MNT II. 35. 1. 

"  Közölve RMDT II. 155. sz., ld. jegyzetét Is, 547. I. További kiadásai: CC 1675., 
1703., CC (Szegedi Lénárd, Kassa) 1674. 53. sz., Náray György: Lyra coelestis, Nagyszom-
bat, 1695. 24. sz. stb. 

‚' Newe auserlesene Geistliche Lieder.  A XVII. sz. folyamán többször Is megje-
lenik, igy W. Bäumker :Das katholische deutsch Kirchenlied... I-IV. Freiburg, 1883-
1891. I. 144. (,‚Laszt vns disz Kindlein wiegwn", Köln, 1619.) 
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" Bozóky  Mihály énekeskönyve (177) 132. sz. „Sz(lz Mária e' világra nékünk.. 
énekének változata lehet. 

'  Az I. AP 7073 g) Doroszló - Dorosiovo (Bácska), felvéve 1968. XII. A végén 
bemondás: „Háromkiráji köszöntőt elmonta Novák István hatvanhat éves és Kocsis Pál 
hatvan éves, j3orosz16n." - A szokás elmondása után: „Elmontam, Bártol István, hat-
vankét éves doroszlóji lakós". 

A II. AP 6951 k), Sepse-Kotlina (Baranya), felvéve 1968. X. A bemondás: „Kálózi 
Antalné Gyöke Rozálija énekelte Sepsén, hatvannégy éves." 

11  A Szokás történeti hátterét, összefüggéseit id. „A magyarság néprajza", III. 
306-7. 1., valamint Dömötör T. i.m. 161. skk. 1. 

41  További kéziratos szövegközlései: Tsorik András-énekeskönyv (1750-51), 212-214. 
1ev. „Sz. Gergely napjára való Enek", Nagyenyed. Szabó Dávid-toldaléka (1781-94), a 
kézirat Maróthi Gy.: A' 'Sóltároknak négyes nótájik (Debrecen 1743.) c. könyvhöz kötve. 
53-56. 1ev., Lóskay-kódex (XVIII. sz . vége) 71b-72a 1ev. - Schram Ferenc közli a szö-
vegnek 1822-b51 való változatát (Nemes György-toldaléka) a Néprajzi Közlemények IV. 
évf. 4. száma 295. lapján. Az Ács-féle szöveg 3., 7. és 8. versszaka nélkül. 

41  AP 7013 a) Radamos - Radmožanci (Zala), Szlovénia. Felvéve 1969. IV. „Elmondta 
Biró Ferenc, Radamos, hetvennégy elmúltam október huszadikán.. 

° AP  7015 a) Göntérháza - Genterovei (Zala), Szlovénia. Felv. 1969. IV. „A Gerg ő-
járást énekëlték Császár István tizénnégy éves, Bence Lajos tizënhárom éves, Varga 
József tizënhárom éves, Varga Lenke tizëneggy éves, Göntérháza." 

'°  L. A Magyarság Néprajza IV. köt. Jeles napok fejezet (Szendrey Zsigmond) 
269-285. 1. 

„  Köz. Bartók-Kodály: Erdélyi magyar népdalok, Budapest, 1921. 35. sz. Népi vál-
tozatunk: AP 4107 g) Gombos - Bogojevo (Bácska), felv. 1961. IX. „Énekëlte Pëkány 
Istvánné Kálóci Éva, hetvenöt éves." 

‚° CC  (1651) 1. I., köz. RMDT II. 149/a, ld. jegyzeteit is 542. 1. A 4-Soros alak népi 
változata Gombosról: MNT II. 315. sz. „Menj el sietséggel" kezd. ádventi ének. 

‚° AP  7073 a) Doroszló - Doroslovo (Bácska), felv. 1968. XII. „Névnapi köszönt ő  
Doroszlón. Elmondta Babos János hatvanhárom éves, Kocsis Pál hatvan éves, Novák 
István hatvanhat éves. 

„ AP  7073 c), mint 46). „Énekelte Kocsis Pál hatvan éves, Doroszlón." 
48  AP  7051 e), mint 46). „Névnapi köszönt ő . Énekelte Babos János hatvanhárom 

éves, Novák István hatvanhat éves, Doroszlón." 
° AP  7051 a) Magyarittabé - Novi Itebej (Torontál), felv. 1968. XII. „Névnapi kö-

szöntőt énekeltem Varga Ferencné Árvaji Katalin, nyócvahárom éves, Magyarittabeé." 
Változata Kiss Lajos: Hódmez ővásárhely (1927), 84. sz. és innen MNT II. 952. 

°° AP  7006 b) Krestelovác (Pozsega), feiv. 1969. III. „József-napi koeszoentoet éne-
kelte Matusek Antalné Csuka Lujza oetvenhat éves, Krestelovác; énekelte Szalaji Jó-
zsefné Fehér Rózsa hatfannyóle éves, Krestelovác." 

11  A német dallam köz. Franz M(agnus) Böhme: Volkstümliche Lieder der Deut-
schen im XVIII. und XIX. Jahrhundert (1895), 427. sz., változatai Erk-Böhme: Deutscher 
Liederhort I-III. Berlin (1893). II. 644a és c. 910a. A magyar verzió: Pataki Dallamtár 
(1898) 5., ill. 146. 1.; Pálóczi Horváth Ádám: ötödfélszáz énekek (1813), sajtó alá rendezte 
Bartha Dénes-Kiss József. 111. sz.; Tóth István: Áriák és Dallok verseikkel (1832), kzt. 
I. 30. sz. 17. 1., ás II. 28. sz. 112. 1. Csokonai Cypria-verse (melyt ől Tóth I. több helyen 
eltér): Lilla. II. könyv „Két szeret ő  dalja". A népi vált. AP 7006 c) adatai mint 50). 

12 „Szegény férgetske itt fekszem" kezdettel szerepel nóta Jelzésként Is a Zönge-
dező  Mennyei Kar (1696) 229. éneke fölött; a nótautalás a német eredeti más  forditásá-
val azonos „Szegény bogárka itt fekszem" kezd. még régebbi énekre (L őcse, 1629. 547. 
sz.) vonatkozik. 

IS  AP 6965 mI Sepse - Kotlina (Baranya), felv. 1968. XI. „Névnapi köszönt őt el-
mondta Csumak Ferenc hetvenkét éves, Gy őr József hetvenkét éves, Sepse." 

SUMMARY 

GREETINGS IN RHYME IN  THE HUNGARIAN FOLK MUSIC 
IN YUGOSLAVIA 

In the belief of ancient people good wishes were not only words without 
meaning but, in ali probability, they implied, so to speak, magic power which 
were welcome and returned with pleasure. An essentiai element of the po-
pular custom was the greeting expressing good wishes.  The forms of this 
custom expressed by song are mainly remembrances of the ancient heathen 
festivities of the winter and spring solstices associated with the Christian ca-
lender holidays. They are to be found in several variations, from the drama-
tized folk plays (Nativity play, Procession of the Three Magi) to the mono-
phonic greeting song. The Hungarian people in Yugoslavia treasured a num- 
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ber of festive  101k  custom for which, beginning with the Christmas festivities, 
exampies are given.  

The  first eight exampies are chants on the basis of  latin  cantatio:  1,  folk-
-variant of  a  17th century  song  (Cantus Catholid,  1651); 2,  variants of the 
latter in  a  synoptic table;  3,  the Caritus Catholid  (1651); 4,  folk-tune variant  
01  the melody of the Vietorisz codex;  5,  ancient Christmas folk-carol;  6,  con-
sists of two songs and declaimed greetings, the folk-variant of the guiding 
melody of which  is  the 7th exampie.  7,  Chanting  a part  of the ancient  Na-
tivity play, the scene of the shepherds and angel, without personification  is  
the 8th exampie. 

Exampie  9  and  10  are new years'greetings to  a  folk-tune of the lBth 
century.  11 is  an Epiphany greetlng,  a  German folk-variant from  1604. 12,  
Gregory-day greeting which was customary also in  Western  Europe for  re-
cruitment of pupiis, this  habit being  living still in littie villages of Siovenia. 
Its  text  and melody  Írom  the 17th century, are Hungarian compositions. 

Among the family festivais the material of the name-day greeting  is  
very rich. Exampie  13 is a  matutinal greeting in folk tune;  14 is a  folk-
-variant of  a  medieval  Advent  hymn (Mittit  ad  Virginem). Exampies  15  to  
18  are folk tunes. Exampie  19 is a  borrowing of  a  German folk  song  from 
the 18th century which appears in several different translations and poetical 
renderings in the students' diary of melodies  Írom  the 18th century.  The  one 
singie variant  01  folk  text has  been preserved by  a  Hungarian stay in Croatia 
in the form of greeting. Exampie  20  consists of three parts the first of which  
is  the variant tune  01 a  German hymn from the 17th century, the second 
and third  part being a  Hungarian folk-tune of archaic composition.  The  folk 
greeting  is  finished by  a  decialmed  verse.  

REZIME 

POZDRAVI  U  JUGOSLOVENSKOJ MAĐARSKOJ NARODNOJ MUZICI 

Nekad za Čoveka  dobra  želja, verovatno, nije bila samo prazna re č  nego 
tako reĆi magiČna vrednost, koju je rado uzvra Ćao prema svojim moguĆnostima. 
Bitan elemenat narodnih obi čaja  bio  je pozdrav koji je izražavao dobre želje. 
Forme ovih običaja pevanja  u  glavnom su uspomene  na  iskonske paganske 
praznike zimskog  i  proleĆnog solsticijuma koje su povezane sa hriš ćanskim 
kalendarskim praznicima. Javljaju  se u  više gradacija, od dramatizovanih  na-
rodnih igara (Betlehemske igre, Igra triju kraljeva) do pozdrava sa jednom 
melodijom. Madari  u  Jugoslaviji saČuvali su mnogo narodnih obi čaja. Dajemo  
primere  melodija za božićne praznike. 

Prvih  8  primera su boži ćni pozdravi: „kantate",  na  osnovu latinskog 
cantatlo:  1.  narodna varijanta pesme iz  XVII  veka (Cantus Catholici  1651), 2.  
varijante  na  sinoptičkoj tabeli,  3.  narodna varijanta Cantus Catholici  (1651), 
4.  narodna varijanta melodije iz Kodeksa Vietórisz, S. stara boži ćna puČka 
pesma, dok  se 6.  sastoji iz dve pesme  i  deklamovanog pozdrava; narodna va-
rijanta glavne melodije br.  6.  broj  7. Primer 8.  deo stare betlehemske igre: 
pevanje  o  prizoru sa anđelima  i  pastirima, ali bez aktera.  

9. i 10.  novogodiišnji pozdravi  na  mađarsku narodnu melodiju iz  XVIII  
veka.  11.  pozdrav  na  dan Tri  kralja,  narodna varijanta nema Čke melodije iz  
1604. 12.  grgurdanski pozdrav, koji je  bio  uobiČajen  i u  zapadnoj Evropi za  
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vrbovanje učenika;  j  danas živi  u  manjim mađarskim selima Slovenije. Tekst  
I  melodija iz  XVII  veka madarskog su porekla. 

Od porodičnih svetkovina materijal intimnih iniendanskih pozdrava pri-
liČno je bogat.  13. primer  je pozdrav  u  zoru sa narodnom melodijom.  14.  
narodna varijanta srednjovekovne adventske sekvencije (Mittit  ad  Virginem). 
Primeri  15-18.  su narodne melodije.  Primer  broj  19.  je preuzeta nema čka 
narodna pesma iz  XVIII  veka, koja  se  nalazi  u  razliČitim prevodima  I pre-
pevima  u  dačkim melodijarijumima  XVIII  veka.  13  jednom izolovanom  ma-
đarskom naselju  u  Hrvatskoj sa Čuvana je njena jedina varijanta sa narodnim 
tekstom  u  formi pozdrava.  Primer 20. se  sastoji iz tri dela;  I  deo je melodijska 
varijanta nemačke crkvene pesme iz  XVII  veka,  II i III  je madarska narodna 
melodija arhaične strukture. Narodni pozdrav  se  završava deklamovanom 
pesmom.  
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Tóth Ferenc 

A NAP, A HOLD 
ÉS A CSILLAGOK 
NÉPDALAINKBAN  

Uj  Hód: uj kiráj! 
Az én gyer'ökömet 
A nehézség töri 
Te vagy a Ráadó, 
Te vagy az Etövö; 
Vödá le rúla!' 

Szőregi  ráolvasásunkban a gyermeke betegsége miatt aggódó édes-
anya a megújuló holdhoz mint istenhez fordul segítségért. Ennek a cse-
lekményben is kifejez ő  hitnek a gyökerei egészen az ősközösségi társa-
dalomban kialakult vallási elképzelésig, az animizmusig nyúlnak Vissza. 
Ez az Ősi valóságszemlélet, amely az embernek a természet er őitől való 
függőségi viszonyából alakult ki, lelkekkel és szellemekkel népesítette 
be a földi és földön kívüli távoli világot. Az ősközösség felbomlásával 
megváltozott ugyan e szellemlények arca, a kereszténység még tovább 
módosította az Ősi vallásos képzeteket, a megmaradt és a még föl nem 
tárt nyomok elemzésének, illetve földerítésének lehet ősége azonban ál-
landó ösztönzést ad a néphit és a néphit cselekményeit realizáló népszo-
kások, népi dramatikus játékok kutatóinak a további munkához. Nép-
hitkutatóink - egyes tanulmányaikban - épp az éghez és az ágitestek-
hez tapadó képzetek, mitikus jelképek alapján igyekeznek megrajzolni 
sámánhitű  műveltségünk körvonalait. Diószegi Vilmos: A honfoglaló ma-
gyar nép hitvilága (,‚ősvallásunk") kutatásának módszertani kérdései 2  
című  tanulmányában rámutatott a világfa-képzet széles kör ű  elterjedt-
ségére. Azt is sikerült azonban bebizonyítania, hogy a napos vagy a 
napos-holdas világfa csak a finnugor és török, a mongol, mandzsu-tungúz 
és a paleoázsiai népek világképének sajátja. Miután a magyar világfa-
képzet mellé felsorakoztatja vogulok és osztjákok, a finn-permi népek 
és a szamojédség hiedelem-párhuzamait, A holdas, napos világfa8  című  
tanulmányában az alábbi következtetésre jut: „A magyar néphitben, 
mesekincsben, díszítőművészetben még ina is fellelhet ő  és etnikus sajá-
tosságunknak bizonyult világfa-képzetünk uráli alapm űveltségünkben 
gyökerezik." Dömötör Tekla Naptári ünnepek, népi szín játszás 4  című  
könyvében és tanulmányaiban 5 , 8  szintén foglalkozik asztrális vonatkozású 
mitikus jelképekkel. A leginkább figyelemre méltót, a nap és a szarvas 
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együttes ábrázolását kíséri nyomon a Csernyecov feltárta nyugat-szibé-
riai sziklarajzoktól a magyar regöséneken, az amerikai indiánok jel-
képein át egészen a skandináviai sziklarajzokig. „A szarvast, a ragyogó 
szarvút, fényeset - mint írja - a keresztény teológusok azonosították 
Krisztussal és az angyalokkal." 

Ha népdalaink vizsgálata kevésbé alkalmas is az égitestekkel kap-
csolatos hiedelmek felsorakoztatására és a pogány magyarok hitvilágá-
nak rekonstruálására, mint a hiedelem-mondák és a mesék ilyen szem-
pontú elemzése, annyi azonban megállapítható, hogy az égig érő  fa, a 
világ közepe, a csodaszarvas stb. képzete népdalainkban is megtalálható. 
Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, milyen min őségben és funkcióban 
jelentkeznek az égitestek népdalainkban, az ember és az égitestek széles 
skálájú viszonyának milyen változatai olvashatók ki népköltészetünk 
verses formájú, lírai darabjaiból. 

Hágcsón hágtam, 
Lépcs őn léptem; 
Arany gy űrűm elvesztettem. 
Nap felkapta, 
Hódnak adta; 
Csillag az ujjára gyugta. 

(Harmat) 7  

Verses találós mesénk szürrealistának mondható elemeket tartalmaz, 
ám az animisztikus képzetekb ől táplálkozó néphit szempontjából nagyon 
is valóságos és természetes, hogy a föld feletti világ, az égi rétegek er ő i 
közvetítő  révén vagy más módon mindenkor elérhet ők, jelenvalóvá te-
hetők vagy segítségül hívhatók. A magát megjelenít ő  harmat önleírásá-
nak közvetlenségéhez mérhet ő  a nap, a hold és a csillagok sokaságát 
egyes számban kifejező  csillag cselekedtetése. Gönczi Ferenc göcseji ku-
tatásaiból kiderül, hogy - bár babonás hiedelmek nem f űződnek hozzá 
- az embernek világosságot, életet adó nap a göcseji és hetési nép tu-
datában még a század elején is tisztelet tárgyát képezte. „A Napban 
emberi alakot vélnek - Írja -‚ amit f őleg nyáron láthatni meg, ha egy 
vízzel telített fehér tálban, Magdolna napján az udvaron megfigyelik. 
»Mintha Márija rengetni ott a büőcsüt.e"8  Egy másik találósunk még 
inkább példázza azt a közvetlen kapcsolatot, amely népünk tudatában 
az égitestek és a földi világ között kialakult. A megszemélyesített búza 
és kenyér Így beszéli el származását és születését: 

Nap volt édesanyám, 
Hold volt édesapám. 
Kerek föld szült engem; 
Szél táncra tanított, 
Nehéz k ő  megrontott; 
Csont, hús meglágyított, 
Meg is nyQmorított, 
Mikor megszalasztott. 

(Búza és kenyér)' 
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Találósunk ráolvasóinkkal és Kálmány Lajos A hold nyelvhagyomá-
nyainkban c.  tanuimányával1° egybehangzóan a két legnagyobbnak látszó 
égitest neméről is tájékoztat. 

Mielőtt rátérnénk a nap azonos vagy rokon funkcióban való meg-
jelenése alapján megkülönböztethet ő  népdalcsoportok vizsgálatára, érde-
mes egy pillantást vetni az Isten adta fényes napom kezdetű  népda-
lunkra. Ebben a dalban nemcsak a birtokos személyragok viszonyt ki-
fejező  értéke érdemel figyelmet, hanem mindenekel őtt az a hangulati 
különbség, amely a két versszak, a nap, illetve a hold megszólítását tar-
talmazó versszakok tartalma között feszül: 

Isten adta fényes napom, 
Süss már egyszer világosan, 
Ne csak mindig homályosan! 
A rózsámat ne sirassam! 

Hej, te fényes holdvilágom. 
Elbujdosok e világon. 
Addig járok, addig mének, 
Még a  siromhoz  nem érek. 

Göcsej (Zala) 1 ' 

Szerelmi dalunk égitest-megszólító formulája - még ha vándorfor-
mula is - tökéletes kifejezése az egyedüllétében, a lemondás felé hajló 
magatartásában is vigasztaló társat keres ő  ember és az égitestek viszo-
nyának. Nyilvánvaló továbbá, hogy az első, a nap megszólításával kez-
dődő  versszak korántsem annyira pesszimista hangulatú, mint a másik, 
hisz a fohász végigmondásában egyúttal a szó erejébe vetett hit is ki-
fejeződik, míg az utóbbiban - amely egyben le is zárja a dalt - csak 
a megszólítás (az is elkeseredéssel telített) és a panasz marad meg. A 
holdvilág hangulatilag sokkal könnyebben társítható a sír felé tartó 
ember lelkiállapotának rajzával, mint az Isten adta fényes nap képzete. 
Példánk jól igazolja azt az eljárásunkat, hogy külön vizsgáljuk meg a 
nap, a hold és a csillagok népdalainkban betöltött funkcióit. Az együttes 
vizsgálat azért sem hozna megnyugtató eredményt, mert az egymástól 
jól megkülönböztethet ő  funkcióknak csak egy része társul az említett 
égitestek mindegyikéhez, más részük csak két vagy csak egyetlen cso-
portra jellemző . A nap és a csillagok hangulatábrázoló szerepe például 
igen számottevő, a hold viszont önmagában nem, csak a nappal vagy a 
csillagokkal együtt jelentkezik ilyen funkcióban. 

I. A NAP 

Csontkürttel kürtölnek, 
Aranydeszkák hasadnak, 
Födi férgek  támadnak.12  

Verses találós mesénk a napfölkeltét megel őző , mintegy előkészítő  
természeti jelenséget, a hajnalodást jeleníti meg a kiemelt sorban. Pa-
rasztságunk világszemlélete, természetközelisége igen jól megfigyelhet ő  
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abban, hogy a természeti jelenségek, az égitestek nemcsak mint a mon-
danivaló háttere vagy kifejezésének eszközei jelennek meg a népdalok-
ban, hanem önállóan, önmagukért is. Az „aranydeszkák hasadnak" képi 
kifejezés nemcsak a napfölkelte el őtti hajnali ég látványát idézi meg, 
hanem igen erősen emlékeztet arra a törvényszer ű  kapcsolatra is, amely 
népmeséinkben és az asztrológiai tanítások kútf őiben az égitestek (a 
Nap, a Hold, a Vénusz stb.) és a fémek között fennáll. Ezek szerint 
ugyanis az arany a nap, az ezüst a hold, a réz a Vénusz, az ón a Ju-
piter tulajdona stb. Az aranyszín ű  égalj  táblákba szakadása a nap vár-
ható megjelenésének sejtetésén kívül a naponta megismétl ődő  történés 
rendkívüliségét is kifejezi; a kifejezés  -  aranydeszkák hasadnak  -  azt 
igazolja: egy-egy ilyen szokványos természeti jelenség is nyerhet költ ő i 
megfogalmazást, ha a rácsodálkozás képessége annyira er ős egy közös-
ségben, hogy még hallani is véli a napszületés el őtti eget. Következ ő  
találósunk a napsugár mindenütt való jelenlétét, nesztelen járását, el-
lenállóságát emeli csodálat tárgyává: 

Úton  megyen,  nem poroz; 
Vízen  megyen,  nem csobog; 
Nádon  megyen,  nem suhog; 
Sáson  megyen,  nem susog; 
Eső  írj, nem ázik, 
Ha fagy íri, nem fázik. 

(Napsugár) 
Nagyszalonta (Bihar) 

Az állító és tagadó részb ől fölépülő  ellentétes mondatok második 
tagjai  -  a kötőszótól megszabadult tömör tagadás és a hangutánzó sza-
vak játékossága folytán  -  a csattanó erejével hatnak, gyermeki hety-
keséggel rejtik a kérd ő  formula nélküli leírás megfejtését. 

E két példánkból látszik, hogy egyrészt a napvárás, másrészt a 
napsugár látványa önmagában is jelenthet megfogalmazásra késztet ő  él-
ményt. Népdalaink tanúsága szerint a nap annyira együvé tartozik ter-
mészetközeli népünk életével, hogy minden funkciójában, de még funk-
ció nélküli előfordulásaiban is az élet jelképeként jelentkezik, vagy az 
élethez való szoros kapcsolódását példázza. A szövegkörnyezet megha-
tározta jellege, minősége, Szerepe szerint a következ ő  csoportokat külön-
böztethetjük meg: 

Hangulatábrázoló 
Tisztelet, csodálat tárgya; 
a szép, a csodás kifejezésének eszköze 
Védelmező, segítségnyújtó, jótev ő  
Időpont-, kezdet-, időjelölő  
Osztálykülönbséget kifejez ő  
Irányjelölő . 
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1. Hangulatábrázoló 

A siralmas, kilátástalan helyzetben lev ő  ember  kivetíti  önnön lelki-
állapotát a természetre, elkeseredettségét rálátja az égre s az égites-
tekre, s ezek mintegy átveszik hangulatát, megosztják vele szenvedéseit. 
A magára maradt szeret ő  szomorúságát, az idegenbe került számkivetett 
bujdosó „bús epekedését", az édesanyjától búcsúzó menyasszony örömé-
nek búra fordulását kifejez ő  állandósult szókapcsolatok szinte megállás 
nélkül vándorolnak oda-vissza a keservesek és az elválások tragikumától 
terhes szerelmi dalok között. Ezekben fordulnak elő  leggyakrabban: 

Elmondhatom: istenem, istenem, 
Gyászba borult az egész életem; 
Gyászba borult fölöttem az ég is; 
Elhagyott a régi kedvesem  jg•14 

Mánfa (Baranya) 

Nem derül föl többet 
Víg napja éltömnek, 
Mer végire jártam 
Az én életömnek. 15  

Szaján (Torontál)  

Istenem, istenem, szánd meg szenvedésem, 
Szabadítsd honomba bús epekedésem, 
Derítsd fel napomnak homályból világát 
tJzd el bús szívemnek epeszt ő  fájdalmát!16  

Monoszló  (Zala) 

Kedves édösanyám, fölnevel ő  dajkám, 
Nem hittem, örömöm, hogy búra forduljon, 
S szépen felkölt napom homályba boruljon. 17  

Püspökszenterzsébet  (Baranya) 

A nap is gyászt vont magára, 
Nem süt rám piros sugára. 

Feljő  a nap, el is halad, 
Búban talált s abban is hagy.18  

Székelyföld 

Mikor a két kegyes 
Egymástól elválik, 
Hej, még a fényes nap is 
homályosnak látszik. 19  

Hódmezővásárhely (Csongrád) 

A nap negatív hangulatot ábrázoló szerepben való el őfordulása a 
keserveseken és a szerelmi dalokon kívül csak a történeti és vitézi 
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énekekben, a bujdosóénekekben, a katonadalokban és a verses szerelmi 
levelekben számottevő . Rendkívül könnyen érthet ő  okból hiányzik Pl. 
a bölcsődalokból, a párosítókból vagy a munkadalokból. Igaz, püsp č'k-
szenterzsébeti példánk 17  lakodalmi énekből való, ám menyasszony-bú-
csúzó lévén igen könnyen fölvehette a keservesek és a szerelmi dalok 
negatív hangulati tartalmú vándorformuláját. 

Az alábbi sorok egy XIX. század eleji történeti énekb ől valók. A 
nemzeti mozgalom múltba tekint ő  dalában a naptalan hús magyar ég-
bolt a haza és a nemzet elvesztett dics ősége miatt érzett közösségi fáj-
dalom kifejezése: 

Béborult  az magyar ég; 
Nem is fordul már Végre 
Nap a bús magyar égre.20  

Nagyszalonta (Bihar) 

Az eddigi népdalpéldákban az ég, illetve a nap gyásza, homálya, el-
borulása vagy föl nem derülése az ember lelkiállapotának elkomorodá-
sával egyidejűleg jelentkezett, s vele párhuzamosan - jelképként - élt 
tovább. Gyoroki bujdosóénekünkben a napfény reális leírás részeként 
szerepel, hiánya nem szimbólum, hanem magától értet ődő  következménye 
a napot, a világosságot kerül ő  bujdosólegények életének: 

Egy bujdosó Szegény legény, 
Idegen földön jövevény, 
Üldögél az erdők mélyén, 
Hogy ne is látná a napfény.2 ' 

Gyorok  (Arad) 

A nap határtalan tisztelete olvasható ki a következ ő  verses levélbő l, 
amely a nagykanizsai Mikolics György kéziratos katonakönyvéb ől való. 
Az elkeseredett katona, bár nagyon jól tudja, hogy bánatában hiába 
fordul bárkihez, hiába kéri bárki segítségét, levele els ő  részében a nap-
sütés szépségét idézi; az ellentét els ő  tagja révén még hangsúlyozottabbá 
válik a második rész, a tulajdonképpeni mondanivaló: 

Bármily Szépen süt a nap aranysugara, 
Bús szívem a bánat kétfelé hasitja. 22  

Nagykanizsa (Zala) 

Nemcsak hasonlító- vagy szimbólumként jelentkezik azonban, nem is csak 
párhuzamban vagy ellentétben a megjelenítend ő  lelki tartalommal, ha-
nem - székelyföldi keservesünk ezt példázza - metafórában is állhat 
vele: 

Bús életem, bánat napom, 
Fekete gyász alatt lak0m. 2  
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A következő , gyimesközéploki keservest napkönyörg őnek is nevezhetnénk, 
hisz a nap mint segítségnyújtó (bánatfelsüt ő) jelenik meg benne, ám a 
dal befejező  sorai az istenhez intézett fohász hiábavalóságát tanúsítják; 
a nap az egyéni tragikumélmény kifejezésének eszköze. 

Hozd fel, Isten azt a napot, 
hogy  süjse  fel a harmatot! 
•  harmatot a mezőkről, 
•  bánatot a szívemrő l. 

Felsütött a nap  sugára  
Minden ember  ablakára.  
Jaj, istenem, mi az oka, 
Az  enyimre  nem süt soha!? 

Feljött a nap, szépen ragyog, 
Búval kapott s avval  hagyott.24  

Gyimesközéplok (Csfk)  

2. Tisztelet és csodálat tárgya 

Az egymást váltó történeti szituációk hatására a történeti hagyo-
mány állandósága kérdésessé válik, hisz a folytonos társadalmi változás 
nemcsak hogy nem hagyja érintetlenül a közösség szellemi örökségét, 
hanem mintegy fölneveli a közösségben az állandó újrateremtés, az adott 
helyzetek diktálta folytonos változtatás készségét. Az újrateremtett, a 
megújuló alkotás és a hagyományhoz való ragaszkodás összejátszáában 
a régi és a régire ható új szintézise valósul meg. Dömötör Tekla fentebb 
idézett tanulmányrészletéb ől (6. sz. jegyzet) is kiderül, hogy a fennmaradt 
népi alkotások, a hiedelemvilág elemei az egyéni invenció híján sem 
hagyományozódhatnának statikusan, hisz az asztrális szarvas, a nap, a 
csillagos ég Ősi jelképe, egy Új társadalmi jelenség, a kereszténységben 
váltott funkciót. A középkori Mária-himnusz tanúsága szerint Mária sem 
csak hasonlatban jelenik meg a nappal, azonosítják is vele: 

ťjdvözlégy  napnál tisztább, 
teli holdnál szebb, 
te mindenek feletti  nap,  
a naphoz tartozó igaz világosság, 
megnyugvást nem ismer ő  nap!"  

Miután a középkori Mária-kultuszban már Mária életének eseményei is 
(p1. Jézus születése) tisztelet tárgyát képezték, a tiszteletet és csodálatot 
kifejező  cselekményes Ünnepi szokások, p1. a betlehemezés énekbetétjei- 
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ben Jézus születését a naphoz hasonló tünemények vagy csodás fényjelen-
ségnek látják: 

Micsoda nagy tünemény 
Ez a naphoz vágó  fény? 26  

Mikóháza (Zemplén)  

Ki lehet, mi lehet, azon tanakodtam? 
Félrenéztem és nagy  tilzvilágot láttam. 27  

Mohács (Baranya) 

Minthogy a hasonlatban a hasonlítóé, a metafórában az azonosítóé a költ ői 
kifejezés szemléletessé, érzékletessé tételének szerepe, nyilvánvaló, hogy 
a napot mint hasonlítót elfogadó közösség legalább akkora tisztelettel és 
csodálattal illette életadó, melegsugárzó égitestjét is, mint Máriát. Szent 
István-napi köszöntőnkben megint csak az ünnepnapokon megjelen ő  nap-
sugár adja az ösztönzést a zenés-dalos éneklésre, az üneplésre: 

Készítsd, múzsám, lantodat, 
Zendítsd meg muzsikádat! 
Hadd harsogjon  virginálja,  
Meg ne  szünjön  trombitája, 
Mert a napnak  sugára  
Jött Szent István  napjára!28  

Szék (Szolnok-Doboka) 

Bölcsődalainkban a nap a szép, a csodás kifejezésének eszköze. Meglelé-
sének, majd jelenlétének tudatosításával biztonságérzetet kelt a gyermek-
ben, megnyugtat. A színét és fényét ismétléssel kiemel ő  szanki bölcsődal 
a hajnali égaijt megjelenítő  találósunkra emlékeztet (Vö. 12. sz. szöve-
günkkel). 

Majd ha virrad, hajnalon 
A napocska  megcs6ko1. 29  

Isaszeg  (Pest 

Reggel, ha majd  felkelsz, 
Aranybáránkát lelsz.  
Megnyírjuk aranyszőrét, 
Veszünk rajta kisbögrét; 
Finom tejet teszünk bele, 
Attól lesz a haskód tele.°  

szank  (Pest) 

Lakodalmi dalunkban a búcsúzó leány járása hasonlatba kerül a napéval; 
a frissen szépen járó nap látványában a szabad madár képzete is tovább él. 
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Amíg én lány voltam, 
Szabad madár voltam, 
Jártam frissen, szépen, 
Mint a nap az égen, 
Jártam frissen, szépen, 
Mint a nap az  égen.3' 

Pusztafalu  (Abaúj-Torfla)  

A kimondottan alkalomhoz kötődő  köszöntőkben betöltött szerepéhez 
hasonló funkcióban a találós mesékben is megtaláljuk. Valóságfeletti ké-
pességekkel látja cl a napi képzelet, királynak nevezi. Oly váratlanul, 
meglepetésszerűen érkezik, akárcsak a Jézus születésekor megjelent „nap-
keleti csillag". 

Madarak szállnak szárnyak  nekill,  
Fára  űlnek  lábak  nekuii; 
Gijün  egy király  napkeletrű,  
Mind megeszi szája  nekűl?32  

(HÓ és nap) 
Nagyszalonta (Bihar) 

Felsorolt példáinkból kiviláglik, hogy a nap mint csodálat és tisztelet 
tárgya elsősorban köszöntőinkben, egyházi eredetű  népénekekben, bölcső.-
dalokban, találósokban fordul elő . A köszöntőkben a kimondott szó erejébe 
vetett hit alapjaként, az egyházi népénekekben mint a keresztény mito-
lógia csodálattal övezett alakjainak mása vagy hasonlítója, a bölcs őda-
lokban a gyermeki tudatba varázsolt jövő, ébredés megszépítő  eleme, 
találós meséinkben a szabadjára engedett képzelet játékának, csodate-
remtő  készségének terméke. 

3. Védelmező, segítségnyújtó, jótevő  

A népdalok egyes szám első  személyű  hőse a nap hiányával fejezi ki 
elzártságát, bánatát, hervadását. A nap jelenléte épp az ellenkez őjét jelöli 
ezeknek a fogalmaknak, vagy legalábbis a vigaszt, a kilábalás reményét. 
Mint védelmezőt, segítségnyújtót vagy jótevőt tehát ugyanakkora tiszte-
lettel illetik, mint az előbbi két csoport népdalaiban. 

Hervadt az a rózsa 
Akit a nap nem ér.  
Ën  is  mëghervadtam  
A tömlöc fenekén." 

Juta (Somogy) 

A tömlöc fenekén raboskodó az árnyékban senyved ő, napfény nem érte 
rózsa hervadásával állítja magát párhuzamba, a katona - mivel mástól 
nem remélhet szabadulást a katonaélet fogságából - a fényes naptól 
elolvadó kaszárnya illuzórikus látványában vigasztalódik. 
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Szegedi kaszárnya... 

Ha az ablakja is 
Mind viaszkból volna, 
Hogy a fényes naptól 
Mind elolvadozna! 34  

Csanádapáca  (Csanád) 

Szegedi táncdalunk világosan tanúsítja, hogy a nap az élet jelképévé vált 
a nép tudatában, a születést a napvilágra kerüléssel, az életet a napon 
levéssel azonosítja, fejezi ki: 

A nagylány is aszondja az anyjának: 
- Édösanyám, én is elmék Vasárnap, 
Mer(t)  én olyat Úgysem láttam, jó anyám, 
Miúta a magos égbül nap süt rám.35  

Szeged (Csongrád) 

A gyermekeket és a feln őtteket egyaránt élénken foglalkoztató termé-
szeti jelenségek sorában a nap szintén a segítségnyújtót, a jótev őt meg-
illető  tisztelet tárgyát képezi. A fölkel ő  vagy az eltakart naphoz intézett 
mondókák, naphívogatók és melegindítók ugyancsak a kimondott szó 
erejébe vetett hit példái: 

(Mikor a napot fölkelni látják) 

Húzd fel kúdús a napot! 
Adok egy rossz kalapot. 30  

Batonya  

Nyisd ki, Isten, kiskapudat, 
Ereszd be a meleget, 
Zárd ki a hideget!37  

Náprádfa  (Göcsej, Zala) 

Nyisd ki, Isten, kiskapudat, 
Hadd lássam meg szép napodat! 
Süss föl, nap, fényös nap! 
Kert alatt a ludaim megfagynak. 38  

Tapolcafő  (Veszprém) 

A szerelmi dalokban a fohász meghallgatója, segítségnyújtó, de áttételes 
megjelenése ‚a szerelemmel való azonosulása is megfigyelhet ő : 

Jaj, de félek, hogyha forgószél támad, 
- Te forgószél, el ne vidd a babámat! 
Süss le rá, te fényes nap, süss le ragyogva; 39  

Csongrád (Csongrád) 
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-  Rakd meg,  rázsám,  rakd még 
Lángoló tüzedet, 
Hadd melegítsem meg 
Gyönge kezeimet!'° 

Mohács (Baranya) 

4. Időpont-, kezdet-, időjelölő  

Igen nagy azoknak a daloknak a száma is, amelyekben a nap mint 
időpont-, kezdetjelöl ő  jelentkezik, azonban - mint ez már az eddig ismer-
tetett csoportok vizsgálata során kiderült - az egyes funkciók nem áll-
nak elszigetelten, nem képeznek lezárt egységeket, hanem át-átcsapnak 
egymásba, összemosódnak. Mint &h'ogy például a jótev ő  szerepében elő-

forduló nap egyúttal a tisztelet és csodálat tárgyát is képezi, id őpontjelölő  
funkciójának példáiban is találunk más funkcióelemeket. Tábori, harci 
dalunkban (41) pl. a sebesült katona bár pontosan megjelöli a tragikus 
esemény napját, a hangsúly mégsem az id őpontra, hanem a negatív han-
gulat kifejezésére, a nap gyászba borulására esik. Keservesünk 42  hőse, a 
tiltott szerelem árvája a napnyugtát követ ő  harmathullásban szeretője 
távozását, saját könnyeit látja. Csíkgyímesi lakodalmi énekünkben a 
menyasszonyvivés időpontját határozza meg: 

Feljött a nap pusztaságra, 
Indulni kell más  szállásra48  

Csĺkgyimes (Csik)  

A szabadságát váró katona mindenekel őtt a nap járásában érzékeli a las-
san múló idő t. 

Ědesanyám,  én is katona vagyok, 
Budapesti kaszárnyában hervadok; 
Onnan nézem a fényes nap járását; 
Ügy várom a szabadságom  óráját.'4  

Sióok  (Somogy) 

Egy maroscsúcsi átokdal h őse az esteledésben, a nap járásában és le-
nyugvásában önnön sorsát, elhagyatottságát, a múló szerelmet érzékeli. 

Esteledik, a nap halad. 
Tőlem rózsám elmarad. 
Esteledik, a nap nyugszik. 
Tőlem a rózsám  búcsúzik. 45  

MaroSCSúCS  (Alsó-Fehér) 
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5. Osztálykülönbséget kifejez ő  

A parasztság életében a nap, a t űző  napsugár nemcsak az életadás, a 
jó termés biztosítékának jelképe, hanem a munka nehezét, kíméletlensé-
gét, fáradságosságát fokozó tényez ő  is; hervasztó hatása sem kerüli el a 
nép figyelmét. Osżtálkülönbségre utaló funkciója nyilvánvaló az alábbi 
szerelmi dalban: 

A kend lánya úrnak nevelt kisasszony.  
Én  mellettem fölpirulna a  napon.4' 

Székelyföldi szerelmi dalunk hőse a szerelem maradandóságához ragasz-
kodik. A nép hervasztó hatását így fejezi ki: 

Ne mondj hát rózsádnak 
Engem, violádnak! 
Egy violát, szegf űt 
A nyári nap  e18üt. 47  

Székelyf  öld 

A leányától búcsúzó édesanya szavai is a nap hervasztó hatására utalnak. 
Ezért püspökszenterzsébeti menyasszonysiratónk maradéktalanul igazolja: 
a parasztság tudatában a nap a nehéz mézei munkával is összeforrt. 

Szépen fölneveltelek, szárnyadra  eresztöttelek, 
Széltíil  őriztelek,  naptul megóvtalak. 48  

Püspökszenterzsébet  (Baranya) 

Hetykélkedő , büszke magatartást kifejez ő  párosítónk is - bár tréfás, 
könnyed megfogalmazásban —a naptól való óvakodás példája: 

Hozd ki, Erzsók, a kalapom, 
Hadd tegyem fejembe, 
Hogy ne süssön nap  sugára  
Fekete  szemembe. 49  

Körösfő  (Kolozs)  

6. Irányjelölő  

Bár az égitestek ősidők óta óriási segítséget nyújtottak az embernek 
a tájékozódásban, irányjelölő  funkciójuk úgyszólván teljesen hiányzik 
népdalainkból. Igaz, a csillagok mint útmutatók számos népdalban előfor-
dulnak, de ez a szerepük sokkal inkább segítőtársnak, mintsem irányje-
lölőnek mutatja őket. Az alábbi betyárdalban a nap látszólag irányjelöl ő  
funkcióban jelenik meg ‚nyilvánvaló azonban ‚hogy a napnyugta irányát 
kifejező  sor elsősorban napszakot és messziséget jelöl, a betyárság életét ől, 
tevékenységétől elválaszthatatlan éjszakára utal. 
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-  Ha levő  gyük  a lábárul a békát, 
Hát azután merre hajtsuk a csikót?  
- Maj  elhajtsuk arra, merre nap lejár; 
Arra, tudom, a gazdája Úgysem  jár.50  

Ormánság (Baranya) 

Funkció nélküli előfordulásban 

Viszonylag kevés azoknak a daloknak a száma, amelyekben a nap 
funkció nélküli, csupán a dal elindítását szolgáló természeti kezd őkép 
részeként jelentkezik. Els ősorban katonadalok kezdőformuláiban figyel-
hetjük meg, ahol akárcsak a sor maga, a nap is funkció nélküli: 

Lesütött a nap a síkra, 
Jönnek énutánam  sírva.5 ' 

sárköz (Tolna) 

A  turai  „Koroná"-ra süt a nap, 
Megjöttek a vizitáló nagy  urak.52  

A novai nagy kocsmára süt a nap. 
Megjöttek a vizitáló nagy  urak.53  

Nova (Zala) 

II. A HOLD 

Betegségűző  varázsigéńkből (1. sz. szöveg) már kiderült, hogy a ter-
mészetnek igen-igen kiszolgáltatott ember nem a passzív reménykedés és 
alázat mögül tekintett a menny őrtállójára, világítójára, minthogy nem-
csak a kimondott szó hatalmába, hanem a hold erejébe vetett hite is rend-
kívül erős volt. Megszemélyesítették, tisztelték. Tisztelete a napéval ve-
tekedett. Gönczi Ferenc idézett könyvében (8. sz. jegyzet) Írja: „Q Hold 
feljöttekor Göcsejben 1848 el őtt - szent énekek kíséretében megkerül-
ték a templomot. Most pedig némelyek az Új Hold megláttakor kimennek 
a pitvarba vagy udvarra, s letérdepelve imádkoznak... Az új Hold meg-
jelenése valaha ünnepszámba ment, ilyenkor bizonyos tekintetben nem 
tartják szerencsésnek valamely dologba való kezdést." Betegség űző  képes-
sége azonban a néphit szerint nyilvánvalóan éppen újulása idején a legna-
gyobb, hisz a ráolvasásokban az újholdat szólítják meg. A hozzá f űződő  
hiedelmek népköltészetünk verses formájú darabjai között a ráolvasások-
ban nyernek megfogalmazást. Az ezekben betöltött szerepével együtt 
funkciója szerint a következ ő  csoprtokat különböztetjük meg: 

Segítségnyújtó, gyógyító 
Időpontjelölő  
Körülményábrázoló  
A szépség kifejezésének eszköze 
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1. Segítségnyújtó, gyógyító  

Kálmány  Lajos A hold nylvhagyományainkban c. tanulmányában (10. 
sz. jegyzet) a sámán vallású népek hagyományainak összehansolításából 
az alábbi következtetésre jut: „Holdunk •a sámán vallást követ ő  őseink 
felfogásában eszerint szellem volt, jó és egyúttal rossz... Őseink... a hol-
dat cselekvő , reánk ható szellemi lénynek tudták kezdetben, ki betegséget 
és egészséget idézhetett el ő ." Szőregi ráolvasásunkban - mint láttuk - 
csakugyan Ráadónak s Evövönek is nevezi a segítségét kér ő  anya. A búza 
és kenyér származását és születését elbeszél ő  találósból (9. sz. szöveg) már 
láthattuk, hogy a népdalokban a hold férfiként, a nap n őként jelentkezik. 
Ráolvasásainkban úgyszintén. Királynak szólítják, aki gyermekeir ől (fiá-
ról, leányáról) gondoskodik. 

Üi  hód, új király 
Házasíti  a fiát. 
Hínak  lakodalomba, 
De én nem mék; 
Elkűdöm  a fiamat: 
Múljon el a szöm őcsöm! 54  

Szeged (Csongrád)  

Űj  Hód: új király 
Férhön adta 
A lányát, 
Engöm  is híjon 
Én nem mék e, 
Ekü'döm a sebömet. 55  

Szeged 

A kívánt szerencséért és egészségért szintén a teljesülés reményében for-
dulnak hozzá. A ráimádkozó egyes szám els ő  személyben mondja a visz-
szafelé számoló típusú ráolvasót. 

17j hód, új király! 
Adjá neköm  
Jó heteket; 
Jó hetekbe 
Jó napokat; 
Jó napokba 
Jó órákat; 
Jó órákba 
jó szöröncsét! 
Azután mög 
Jó egészség!' 

Szeged (Csongrád) 
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2. Időpontjelölő  

A kedvesvárást és a csók sürgetését fejezik ki az alábbi táncszók. 
A holdvilág mindkettőben napszakot jelöl: az estét, illetve az éjszakát. 

Felsütött a hódvilág. 
Gyere hezzám, gy6ngyvirág! 57  

Háromszék  

Adj egy csókot hódvilágon, 
Űgysem adsz a másvilágon! 58  

Háromszék 

A következő  pásztordalban a születés idejét határozza meg. A születés 
pillanatában való jelenléte azonban a hős életének alakulására is hat; 
anyja épp a holdvilág hatására ajánl neki foglalkozást. 

Éjszaka volt, amikor én születtem: 
• holvilág fenn ragyogott az égen. 
•  jó anyám azt hagyta meg énnékem: 
Csikós legyek, ha húsz évet megértem. 59  

Kiskunhalas (Pest) 

3. Körülményábrázoló 

Az alábbi népdalok két-két sorában a holdat megjelenít ő  sorok tar-
talma párhuzamot alkot a bujdosó fiú, illetve a szép lány életének körül-
ményeivel. A bujdosóénekben szoros, az utóbbiban csupán a méret hason-
lóságára korlátozódó kapcsolat figyelhet ő  meg a párhuzam két része 
között. 

Úszik a holdvilág az ég fellegébe, 
Bujdosik egy fiú világ mezejébe.° 

Pa1ócÖ1d  

Nagy udvara van a hódnak, 
Nagy híre van a szép lá'nak.6' 

4. A szépség kifejezésének eszköze 

Székelyföldi szerelmi dalunk a kedves szépségét érzékelteti; a leány 
homloka nem a hold ráeső  fényétől „fémlik": a népi képzelet és alkotás-
mód - előbbi példákból is láthattuk már - túllép a pusztán leíró ábrá-
zoláson, a megjelenítésben szürrealista elemekhez folyamodik. A regösének 
keresztényesített asztrális szarvasának emléke - bár igen-igen homályo-
san - él benne tovább: 
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Túl az Őton van egy f űzfa, 
Alatta egy szép Ieánka: 

A hód a homlokán vagyon, 
Azét fémlik olyan nagyon. 62  

Székelyföld 

Funkció nélküli előfordulásban 

Két szerelmi dalunk rendkívüli meggy őző  erővel bizonyítja, hogy a 
két majdnem azonos kezdőformula csakugyan funkció nélküli természeti 
kezdőkép, mint ahogyan a bennük szerepl ő  holdvilág is csupán a díszlet 
egyik eleme. A két egymással ellentétes hangulati tartalmú dal egyaránt 
képes kiindulni ugyanabból a formulából: 

Két fa közül kisütött a holdvilág. 
Minek nékem ez a szomorú világ? 
Jobb is volna énnekem már nem élni, 
Jobb volna már a föld alatt pihenni!63  

Ipolybalog  (Hont) 

Ablakomon besütött a holdvilág. 
Ez a kislány olyan, mint egy gyöngyvirág 
De szeretném, ha ő  engem szeretne; 
De még jobban, ha az enyém lehetne! 

Két fa közül kisütött a holdvilág. 
Enyém vagy te, egyetlenegy gyöngyvirág. 6' 

Magyarpécska  (Arad) 

III. A CSILLAGOK 

A csillagokhoz fűződő  hiedelmek rengetegéből kiolvasható az a füg-
gőség, amelyet az ember az égitestekkel való viszonyában érzett. Ha csak 
egyetlen tilalmat ragadunk is ki, p1. „a csillagokra mutatni nem szabad", 
máris nyilvánvalóvá válik el őttünk, milyen óriási tisztelettel illeti a nép 
a csillagokat is. A néphit szerint minden embernek van egy csillaga, amely 
ha lehull, szerencsétlenséget vagy halált jelent. Egy kevermesi hiedelem 
szerint a sűrű  csillaghullásból esőre lehet számítani, ugaynebb ől a jelen-
ségből Szőregen szelet jósolnak. 65  

Az egyénre vagy az egész közösségre érvényes jóslatok és a jóslatok-
ban való hit a népdalokban is kifejezésre jut. Az elhagyott szeret ő  pana-
szát kifejező  szegedi népdalban a csillaghullás a szeret ő  elhagyását, a 
szerelem halálát jelenti: 

100  



Silril  erdőbe' jártam,  
Sí.Zril  csillagot láttam. 
Lehullott a  csillagom,  
Elhagyott a  galambom.6  

A magyar hiedelemvilágot benépesít ő  csillagok és csillagképek sokaságá-
ból népdalainkban csak a hajnalcsillag, a Kaszás-csillag és a Göncölszekér 
előfordulása számottev ő . A csillagokhoz fűződő  hiedelmek többnyire csak 
homályosan, áttételesen (p1. h ű  kísérő , útmutató stb.) tükröz ődnek ben-
nük. Népdalainkban a következ ő  funkciókban fordulnak elő : 

Hű  kísérő , segítőtárs 
Ütmutató  
Időpont-, kezdeti elölő  
Hangulatábrázoló 
Mennyiségkifejező  
Megszólítás 
A panasz, a fohász meghallgatója 
Személyek jelölője 
Szépségkifejező  

1. Hű  kísérő, segítőtárs 

Az idegen földre került férfi a „fényes csillag" láttán vigasztalódik, 
ragyogásában hazáját, otthonát véli látni 67, bordalunk hőse addig iszik, 
„még az égen egy ragyogó csillag lesz" 88, a katonának induló legény a 
búcsúzás pilalnataiban még egyszer átéli az otthon békéjét, hangulatában 
az ég s a „békesség csillaga" követi. 89  Rabénekünk hőse a csillag látványá-
tól kap erőt a végnélküli bujdosáshoz: 

Mindaddig bujdosok  högyekön, völgyekön,  
Még csillagot látok az magos  egekön. 70  

Egyházaskér (Torontál)  

A vándordalok hősei úgy érzik, állandó kísér őik a csillagok, egy igen 
elterjedt formula szerint csillagokkal is takaróznak: 

Addig megyünk, amíg látunk; 
Hová érünk, ott meghálunk; 
Csillagos ég a  paplanunk.7' 

Kisbaráthegy  (Győr) 

Mikor mentem Várad felé, 
Az ég hasadt három felé; 
Ragyogtak rám a csillagok, 
Megtudták, hogy vándor  v agyok.71 

Köröstárkány  (Bihar) 
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Szerelmi dalunk anyjától,  szeretőjétől elszakítot  hőse a csillagoktól remél 
segítséget.  

Husz  esztendeig nevelt  engöm  az anyám, 
Azután  mög  a császár viselt gondot rám. 
Ne sírj, anyám, szeret őm, visszajövök még:  
Hazasegitt  valahára a csillagos  ég.73  

Juta (Somogy) 

A „Kossuth Lajos íródiák" kezdetű  48-as dalban Kossuth „a csillagok 
fénye mellett" Írja meg a levelet: 

Kossuth Lajos íródiák. 
Nem kell neki gyertyavilág: 
Megírja ő  a levelet 
A csillagok fénye  mellett. 74  

Az idézett példák mindegyike az ember és a csillagok viszonyának köz-
vetlenségéről tanúskodik. Még inkább a gyermekeket álomba ringató 
bölcsődalok. 

Köszön getnek  szépen 
Csillagok az  égen. 75  

Vének (Győr) 

Aludj, baba, aludjál! 
Aranyosat álmodjál: 
A ragyogó csillagokról, 
Dunán ringó kis  ladikról.76  

Cikolasziget (Moson) 

Kaposhomoki  bölcsődalunkban a hazafelé ballagó „aranyos kis bárány" 
(lenyugvó nap) s az éppen megjelent csillag együttes szerepeltetése rend-
kívüli erővel érzékeltetheti a gyermekben az altatás kezdetét jelent ő  
napszakváltást. 

Aludj, baba, aludjál! 
Feljött már a csillag; 
Aranyos kis bárány 
Hazafelé  ballag.77  

Kaposhomok  (Somogy) 

2.  Ütmutató  

A csillagok mint útmutatók, távolba látók, hírhozók általában sze-
relmi dalokban,  bujdosóénekekben,  amerikás és katonadalokban fordul-
nak elő. Szerelmi dalokban a kedvese házát nem találó, a  rózsája  után 
érdeklődő , vagy a szerencsétlen csillag alatt született szeret ő  fordul a 
csillagokhoz mint útmutatókhoz: 
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Csillagok,  csillagok, 
Szépen ragyogjatok! 
Annak a legénynek 
Ütat mutassatok! 

Mutassatok útat 
Annak a legénynek, 
Ki nem tudja házát 
A szeret6jének. 78  

Hódmezővásárhely (Csongrád)  

-  Csillag, csillag, páros csillag az égen, 
Nem láttad-e a rózsámat a héten? 
-  Láttam bíz én a rozmaring-erdőben, 
Sárga tearózsa nyílott ki a kezében 79  

Lédárddaróc  (Borsod) 

Ha kimegyek erre magos tet őre, 
Feltekintek a csillagos kék égre: 
Ën  istenem, merre van az én hazám, 
Merről sirat engemet édesanyám? 

Dehogy sirat, rég el vagyok feledve; 
Meg sem holtam, már el vagyok temetve. 
Szerencsétlen csillag alatt születtem, 
Mer elhagyott, kit igazán szerettem. 60  

Gyergyószentmlklós (Csfk)  

Az utóbbi, gyergyószentmiklósi szerelmi dalban az a hiedelem is kife-
jeződik, mely szerint a csillagok sorsmeghatározó er ővel bírnak. Hiede-
lemalapja van a következ ő  szerelmi dalnak is. A régen utazó csillagot 
megszólító szerető  így döbben rá saját tragédiájára: 

Véletlenül feltekintek az égre, 
Nincsen csillag, mind lehullott a földre. 
Lehullott a reménységem csillaga; 
Hogy is lennék már én boldog valaha?81  

Mátrabaua  (Heves) 

A csillaghullás a legények és leányok életében szerelmük, szerencséjük 
végét jelenti. A bujdosóénekek, amerikás dalok és katonadalok haza-
vágyakozó hősei a hazájuk vagy a kedvesük iránt érdekl ődnek a távolba 
látó csiilagoktól. A dalok egy része párbeszédes formájú, a csillagok nem 
egy esetben válaszolnak is a kérdésekre. 

Ha felmegyek arra magas tetőre, 
Feltekintek a csillagos nagy égre: 
Csillagos ég, merre van az én hazám? 
Merre sirat engem az édesanyám?82  

Magyarlapád  (Alsó-Fehér) 
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Fényes csillag, hej, de régen vándorol! 
- Nem láttad-e a babámat valahol? 
- Láttam bíz én Észak-Amerikába; 
Rásütött a fényes csillag sugára.83  

Atány  (Heves) 

Kimöntem  a burkus gránic szélire; 
Föltekintök a csillagos egekre: 
Jaj, istenöm, mőre van az én hazám? 
Sirat-e még éngöm az édösanyám? 84  

Szeged (Csongrád) 

3. Időpont-, kezdetjelöl ő  

Szerelmi dalainkban a hajnalcsillag a szerelmi búcsú kezdetét jelöli, 
az elválásra készít el ő . 

Sej, felszállott a kakas a meggyfára: 
Kukorékol hajnalhasadtára. 
Hajnal hasad, fényes csillag ragyog, 
Sej, én még most is a babámnál vagyok. 85  

Gyula (Békés) 

A hajnali csillag ragyog; 
Most is a babámnál vagyok. 
Jaj, istenem, de szégyenlem, 
Hogy reggel kell hazamennem! 86  

Gyöngyöstarján  (Heves) 

Csillag, csillag, minek az a csillag, 
Hogyha feljön, csakhamar megvirrad. 
Hallottad-é, a kerek ég alatt 
A szegénnek szeretni nem szabad? 87  

Bereg 

A csillag megjelenése mind a szerelmi, mind a pásztordalban a kedves-
hez való indulás id őpontját jelöli. A szerelmi dalban a csillagot a hű  
kísérő  szerepében is láthatjuk. 

Alig várom, hogy a nap lenyugodjon, 
Hogy az égen páros csillag ragyogjon! 
Ragyogj, csillag, páros csillag, sokáig! 
Kísérj el a galambom kapujáig!88  

Lédárddaróc  (Borsod) 

Feljött már a csillag 
Az ivókút felé; 
•  juhász is ballag 
• galambja felé.89  
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A virradat, a csillagok a munka kezdetét is jelölhetik: 

Hej, csillag, csillag, szép hajnali csillag, 
Éjfél után de hamar megvirrad. 
Fel kell kelni sok szegény legénynek, 
Hej, munkába kell állani szegénynek.°° 

A csillagok sütnek, mikor felkelnek. 
Hajnaltájban a mezőre kimegyek. 9 ' 

10rszi1vás  (Pest) 

Bordalunk hősét az esthajnali csillag hazaindulásra figyelmezteti: 

Esthajnali csillag ragyog, 
Mégis a kocsmába vagyok. 
Jaj, istenöm, de szégyöllöm, 
Hogy rögge(l) k ő  hazamönnöm! 2  

Szeged (Csongrád) 

4. Hangulatábrázoló 

Hangulatábrázoló funkcióban a gyászt, a kilátástalanságot fejezik ki 
oly módon, hogy átveszik az ember hangulatát, helyette cselekszenek: 
„Fekete gyászt vise1nek" 93, „Hullnak a fényes csillagok" 94, „Sűrű  csilla-
gos ég sötétre van festve" 95  stb. Keservesek, 48-as dalok, katonadalok, 
rabénekk, csalódást, elválást kifejez ő  szerelmi dalok, amerikás dalok 
sajátja a csillagok ilyen funkoióihan való megjelentetése. 

48-as dalunkban a csillagok hiányával fejezik ki a szabadság el-
vesztésének hangulatát. 

Éjszaka van, csillag sincs az égen. 
Oly szomorú ez az ország régen 96  

A világosi fegyverletétel utáni hagulatba vegyül ő  reményt egy másik 
48-as dalban a szép csillagos ég földerülésébe vetett hittel fejezték ki 
az elkesredett hazafiak: 

Majd felderül még a szép csillagos ég; 
Édes hazám, majd eleget teszek még! 97  

Amerikás dalunk tanúsága szerint a csillag megjelenésének föltétele a 
haza boldogulása, Kossuth Lajos visszatérése. 

Nekem a fény, csillag csak akkor derül, 
Hogyha Kossuth Lajos gy őzve visszajön. 98  

Szerencs (Borsod) 
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5. Mennyiségkifejez ő  

Mennyiségkifejező  funkcióban leggyakrabban a köszönt őkben for-
dulnak elő. A jókívánságokat közvetít ő  ünnepi dalokban, babonás szo-
kások szövegeiben a sok jelentésével azonosulnak. 

Luca, Luca, kitty, kotty! 
Sáp, sáp, rud, rud, kukoríkú! 
Annyi csirkéjük legyen, 
Mint égen a csiflag! 99  

Rábatöttös  (Vas) 

Valamennyi csillag 
Ez magas égen van, 
Valamennyi f űszál 
E kerek földön van, 
Annyi áldásokkal 
Äldja  meg az Isten! 100  

Hercegfalva (Fejér)  

Adja meg az Isten: 
ke(nd)teknek annyi csibéje 
legyen, mint az égen a csillag, csillag! 10 ' 

Kénos  (Udvarhely) 

Rabénekekben a panasz megszámlálhatatlanságát érzékeltetik a csillagos 
ég látványát idéz ő  formulával: 

Az égen a csillag íródiák vóna: 
Mégis én panaszim le nem írhatná a.102  

Nagyszalonta (Bihar) 

Aratódalunk egyes szám els ő  személyben megnyilatkozó h őse a levágott 
rendek számát igyekszik kifejezni. A csillagos eget idéz ő  hasonlatával 
minősíti is saját munkáját: 

Vágok olyan s űrű  rendet a réten: 
Mint mikor sok csillag ragyog az égen.'°' 

Jakabfa  (Zala) 

6. Megszólítás 

A csillag mint megszólítás birtokos személyragos alakjában jelent-
kezik. Főleg szerelmi dalokban, bordalokban és lakodalmi énekekben. 
Ezekben a kedvest jelöli. Történeti és vitézi énekekben is el őfordul. 
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Haj, csillagom, én édesem,  
Pillants  reám szerelmesen! 
Ne fordulj el, ha megfoglak; 
Ne pirulj, ha  megcsóko11ak! 104  

Lábod  (Somogy) 

Az én rózsám kis  gunyhója  
Többet ér, mint Buda vára.  
-  Ragyogó  csillagom, galamboin.'°° 

Zalaszentgrót  (Zala) 

Szivárványos az ég alja. 
Nem jól van a fejem alja. 
Angyalom,  csillagom. 

Gyere  babám, igazítsd  mög!  
Fáj a szívem, vigasztald  mög!  
Angyalom,  csillagom.105  

Káktcs  (Baranya) 

Isten áldjon meg,  kedves  szép violám! 
Aranyos csillagom, drága szép madaram, 
Az Isten áldása legyék  rajtad!107 

 

Bodony (Reves)  

7. A panasz, a fohász meghallgatója 

A keservesek, bujdosóénekek gyakori formulája, a „nézem a csil-
lagos eget, sírok alatta  eleget" 108  azt tanúsítja: az árvaságban, egyedül-
létben, a világtól való elzártságban szenved ő  ember vigaszt, segítséget 
remél a csillagos égtől. A fiától búcsúzó édesanya is a csillagos éghez 
intézi szavait: 

Édesanyám kiment a kis kertbe, 
Fölsóhajtott a csillagos égre:  
-  Én Istenem, elölöm magamat! 
Katonának viszik a  fiamat! 10  

8. Személyek jelölője 

48-as dalaink, történeti és vitézi énekeink számos darabja emléket 
állít a kiemelkedő  hősöknek, régi magyar vezéreknek. Csillagnak ne-
vezik őket ugyanúgy, mint a szerelmi dalokban a kedvest. 
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Perezel Móricz aranycsillag, 
Ott  Szenttamás  alatt ballag;  
Sirogatja  halottait 
Kossuth Lajos katonáit."° 

Göcsej (Zala) 

Hová lettek országunknak  
Ěkes  csillagi: 
Nemzetünknek érdemei; 
Vitéz hadnagyi;" 

A m( házunk fölött csak egy csillag van, 
Annak a csillagnak sok irigye van. 
De irigylik tőlem azt a csillagot, 
Aki az én életemért  ragyogott!112  

Kaposújlaic  (Somogy) 

9. Szépségkifejező  

A csillag mint szépségkifejező  szerelmi és pásztordalokban gyakori. 
Példáinkban általában párhuzamot alkot a tulajdonképpeni tartalommal. 
Még a látszólag szerep nélküli kezd ősor Is funkcióhordozóvá válik, a 
kedves szépségét dicséri: 

Megyen  már a hajnalcsillag lefelé;  
Ay  én babám most  megyen  hazafelé. 
Lábán van a  lagos  szárú kis csizma, 
Rásütött a hajnalcsillag  sugara.113  

(Békés) 

Három csillag jár az égen; 
Három szeretőm  vót  nékem: 
Egyik  szölke,  másik barna, 
Az harmadik  aranyólma.114  

Csákvár (Fejér) 

De szép,  fényös  csillag ragyog a hold előtt, 
De szép csikóslegény legeltet a  mez6n. 115  

Mohács (Baranya) 

Hej, rózsa, rózsa, ékes vagy. 
Hajnali csillag, fényes  vagy. 116  

Orosháza (Békés) 

A felsorolt funkciókon kívül találhatunk még néhány, kevésbé je-
lentős csillagszerepet. A XIX. század els ő  felében még nem rendszere-
sítették a katonaságnál a vacsorát. A katonadal szerint a komisz kenyé- 
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ren  élő  katona „csillagot néz  vacsorára". 117  Másik  .katonadalunk  hőse a 
dicsekvés lehetőségét érzi meg a nagyot  mondásban,  lovával lerúgatja 
a  csillagokat. 118  A  summásokat  ösztökélő, korholó szövegben is megta-
láljuk. 

Intéző  úr udvarában van egy fa, 
Párosával áll a summás alatta. 
Intéző  Úr a summásra rákiált: 
- Induljatok,  az anyátok csillagát!"' 

Bélapátfalva (Borsod) 

IV. A NAP, A HOLD ÉS A CSILLAGOK 

Viszonylag kicsi azoknak a daloknak a száma, amelyekben a nap, 
a hold és a csillagok együttesen fordulnak el ő. A rabénekek hőse mint 
a szabadság jelképeire gondol rájuk, sötét rabságának kifejezésére mind-
három hiányát hangsúlyozza: 

Sűrü  csillag és holdvilág, 
Ragyogó napfény se süt rám."° 

Somogyszob  (Somogy) 

Nap, hold, csillag háromféle, 
El vagyok zárva elüle. 12' 

A Jézus szépségét  dicsőítő  ráolvasás, vagy a csodaszarvast megjelenítő  
regösének szövegében szintén jelen van mindhárom. Ám. sokkal gyako-
ribb a nap és a hold, valamint a nap és a csillag együttes előfordulása, 
míg a hold és a csillag csak ritkán jelentkezik együtt. 

A nap és a hold -. , mint  már göcseji szerelmi dalunkban is láthat-
tuk  -  11.  sz.  szöveg) ugyanannak a dalnak más-más hangulati e gysé-
géhez társul. Igaz, a naplemente is kapcsolódhat tragikumhoz, fi gyel-
meztethet p1. szerelmi búcsúra, a hold vagy a holdvilág azonban álta-
lában az élettől búcsúzó, a meghalni készülő  ember önkifejezésének, lel-
kiállapot-rajzának  -  tehát .a komorabb tartalmi egység  -  részeként je-
lentkezik. 

Lement a nap a maga járásán. 
Sárgarigó szól a Tisza partján; 
Sárgarigó meg a fülemile. 
Szép vagy, rózsám! Hogy váljak el t őled? 

Ha meghalok temet őbe visznek 
A síromra fakeresztet tesznek. 
Jöjj ki hozzám holdvilágos este, 
Ügy borulj le a sírkeresztemre!' 22  

Somogy 
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Együttes jelentkezésük - éppen különböz őségük folytán  -  fokozás és 
ellentét alapja is lehet: 

Ő  meghúzta Szegény magát, 
Hol Őt még a nap sem süti; 
Nap sem süti világossan, 
Még a hold is homályosan. 123  

Moldva 

Szomorú az én éjszakám, 
Még a homály hold sem süt rám; 
Hát a fényes nap sugára 
Hogy sütne gyászos orcámra?'24  

A nap és a csillagok egymásmellettisége is számtalan költ ői eszköz 
alapját képezheti. Moldvai keservesünk hőse az első  sorban még emlé-
ket idéz, még fényesnek látja ugyanazt a napot, amelyet az elhagyott 
szerető  fájdalma a második sorban már gyászba öltöztet. A fényes nap 
és a gyászba öltözött csillag ellentéte tehát fokozás is egyidej űleg: 

Napom, napom, fényes napom, 
Gyászba öltözött csillagom!' 25  

(Moldva) 

Egymás után való említésük az alábbi siratóénekben Is a fokozás eszköze: 

égő  gyertyám, aki énelülem elaludt, 
jaj, reménycsillagom, aki énelejbém lehullott! 
Jaj, hogy hervadtál el? 
Fényes napom fénye, aki énelejbém homályba borult 126  

Csököly  (Somogy) 

A hold és a csillag(ok)  együttes előfordulása ritkaságszámba megy. 
Az alábbi példákban funkció nélküliek, illetve pejoratív jelentés űek: 

Holdvilágos, csillagos az éjszaka. 
Édes  rózsám, gondolsz-e rám valaha?'27  

Szilasbalhás  (Veszprém) 

Férjhez adnám a lányomat, 
Csillagomat,  galambomat. 
Kicsinyke még, hadd nöjjön még! 

A lányok közt legszebb virág: 
Feje tetejin holdvilág. 
Kicsinyke még, hadd nöjjön még!' 28  

Székelyf  Öld 
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Az együtt előforduló nap és hold, illetve nap és csillag két funkcióban 
jelentkezik népdalainkban: 

Hangulatábrázoló, 
Szépségkifejező . 

1. Hangulatábrázoló 

A nap és a hold, illetve a nap és a  csillag(ok)  hiányának kiemelé-
sével általában a rabénekek f ő  mondanivalóját, a panaszt igyekeznek 
hangsúlyozni. A hősök nap- és csillagsóvárgása a börtönbe vetett em-
berek elzártságából következik, a nap és a csillagok vágyviláguk részét 
képezik. 

Tisza partján elaludtam, 
Jaj, de iszonyút álmodtam! 
Nap és csillag háromféle; 
Jaj, de elzártak elő le! 

Nemhogy napot láttam volna, 
Világosságot sem soha."° 

Csurgó (Somogy)  

Bóthajtásos  az én szobám, 
A hódvilág se nem süt rám; 
De a  fényös  nap  súgárja  
Piros orcámat  sárgíjja.130  

Törökbecse  (Torontál)  

Minthogy a keservesek tartalmilag igen közeli rokonai a rabénekeknek, 
nem egyben az égitesteknek ugyanaz a funkciója figyelhet ő  meg. Pl.:  

Csakárva  az árva, 
Nincsen pártfogója. 

Mert arra még a szép 
Csillag sem úgy csillog, 
Az a jó drága nap 
Sem oly Szépen  ragyog.131  

Szőreg (Torontál)  

Elválást, csalódást, szeretőváltást megénekl ő  szerelmi dalokban sem rit-
kaság az együttesen előforduló nap és hold hangulatábrázoló funkciója. 
A borús lelkiállapot rávetít ődik az égitestekre: A nap és a hold is el-
borul, vagy megváltozik. 
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Mit tehetek már én arról. 
Hogy a nap alulról  borúl?  
Napok, holdak elborulnak; 
Víg napjaim mind  elmúln.ak. 132  

Karancs -vidék (Nógrád) 

Nem úgy van mán, mint volt régen; 
Nem az a nap süt az égen; 
Nem az a nap, nem az a hold; 
Nem az a szeret őm, ki  v&lt. 133  

Mályinka  (Borsod) 

2. Szépségkifejező  

Szerelmi dalok, ráolvasások, egyházi eredetű  népénekek igen gyak-
ran a nap, a hold és a csillagok együttes említésével fejezik ki a kedves 
szépségét, illetve a keresztény mitológia alakjainak rendkívüliségét, cso-
dásságát. Szerelmi dalunk egyes szám els ő  személyben megnyilatkozó 
hőse metaforában, majd hasonlatban jeleníti meg kedvese arcát. 

Kisütött a nap  sugára  
Az én rózsám ablakára; 
Tündöklik gyémánt orcája: 
Ragyog Szép csillag  m6djára.134  

IColozs  

Az alábbi ráolvasás szövege Jézusnak tulajdonítja a szemverés elleni 
gyógymód meglelését. A nap, a hold és a csillag az Ő  szépségének, csodás 
mivoltának kifejezésére szolgál:  

-  Olyan szép a Jézus, 
Mint az áldott nap!  
-  Olyan szép a Jézus, 
Mint az áldott hód.  
-  Olyan szép a Jézus, 
Mint az áldott  csillag.135  

Lábnik (Moldva)  

Háromkirályok napi köszöntőnk szövege a Jézus születését ünnepl ő  bet-
lehemezés énekbetétjeire emlékeztet. (26., 27. szöveg), A csillagozás vagy 
háromkirályok-járás eredetileg a betlehemi játékkal együtt került el ő-
adásra, majd különvált tőle: önállósult. A csillagokat követ ő  három bet-
lehemi király énekében a Szép csillag, a Szép nap megjelenését hangsú-
lyozó refrén Jézus csodásságát fejezi ki: 
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Kérjük a szép Szilzanyát: 
Kérje értünk szent fiát, 
Hogy békességben tartson, 
Ellenség, hogy ne ártson. 
Szép jel és szép csillag, 
Szép napunk támadt!' 36  

Hódmezővásárhely (Csongrád) 

Külön figyelmet érdemel a regösének szarvasának  asztrális  jellege; A 
csodafiú szarvas keletr ől hozott  mondája  a kereszténység hatására igen 
gyorsan Új formát öltött: a regösének szarvasa immár nem Szent Ist-
vánhoz, a vértanúhoz, hanem Szent István királyhoz szól. Szavai tanú-
sága szerint nem vadászásra való vad, hanem az atyaistent ől érkező  
követ: 

Ne siess, ne siess, 
Uram, Szent István király, 
Az én halálomra! 
Én sem vagyok 
Vad Wv ő  vadad, 
Hanem én is vagyok. 
Az Atyaistent ől 
Hozzád követ, 
Haj, regö, rejtem; 
Regö, rejtem! 

A magát bemutató rész folytatásában önnön szépségét, csodásságát  az  
égitestekkel való szoros együvé  tartzás  hangsúlyozásával érzékelteti:  

Homlokomon  vagyon 
Fölkelő, fényes nap; 
Oldalamon vagyon 
Árdeli  (erdélyi) szép hold; 
Jobb vesémen vannak 
Az égi csillagok. 
Haj, regö, rejtem; 
Regö, rejtem! 187  

Dozmat  (Vas) 

A csodafiú szarvas  mondájának ke ŕesztényesedése  is igen jól példázza 
a történeti hagyomány állandóságának viszonylagosságát. Igaz, a regös-
énekben tovább él a két fejedelmi rokont vezet ő  szarvas Ősi képzete, ám 
a jövetele célját, a hivatását megfogalmazó rész már a keresztény mi-
tológiához tartozónak mutatja. 

Vizsgálódásunk célja az volt, hogy a legismertebb, a legkifejez őbb 
példák segítségével bemutassa, a népdalok tanúsága szerint milyen vi-
szonyban áll népünk a nappal, a holddal és a csillagokkal, milyen funk-
ciókkal látja el az égitesteket, a hiedelemvilág mely elemei kerültek át 
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és élnek verses formájú alkotásaiban is. Nyilvánvaló, hogy az ember és 
az égitestek viszonyának közvetlensége, valamint az animizmusból ered ő  
képzetek nemcsak a magyar nép dalaiban mutathatók ki, az ember-
nap-, ember—hold- és ember—csillag-viszony közvetlenségének vagy az 
egyes funkciók „megterheltségének" sorrendjét azonban aligha azonosít-
hatnánk más népek dalainak ilyen jellegű  vonatkozásaival. Az elemzett 
példák összességéből ugyanis kideríthető, hogy - bár a nap, a hold és 
a csillagok egyaránt tisztelet tárgyát képezik - népünk a csillagokhoz 
fordul leggyakrabban .Funkicóik száma is a legnagyobb. Az ember h ű  
kísérői, segítőtársai, útmutatói, hírhozói, panaszának meghallgatói. A 
vándordalok, rabénekek, keservesek, katonadalok, bujdosóénekek, ame-
rikás dalok otthonuktól, hazájuktól, illetve kedvesükt ől távolba szakadt 
hősei hozzájuk folyamodnak vigaszért, útmutatásért, segítségért. Az em-
ber—csillag-viszony a legközvetlenebb. Ezt a nagyfokú közvetlenséget 
nemcsak a h ű  kísérő, útmutató,  hangulatábrázoló  szerepeik kiemelkedő  
gyakorisága példázza ékesen, hanem a szerelmi dalokban gyakori, ked-
ves-megszólító birtokos személyragos alakjuk, s őt személyjelölő  funk-
ciójuk is. Nem egy népdalban jelölnek történelmi személyiségeket, nem-
zeti hősöket. A hozzájuk fűződő  hiedelmek, legalábbis az ember sorsával, 
életének alakulásával kapcsolatosak, a népdalokban is tükröz ődnek (80., 
81. szöveg), nem egy funkciójuknak (h ű  kísérő , útmutató) hiedelemalapja 
van. 

A nap az élet, az életadás jelképe népdalainkban. A hozzá intézett 
szavak, gyermekmondókák a kimondott szó erejébe vetett hit példái. 
Hiánya vagy elborulása negatív hangulati tartalmak, egyéni vagy kö-
zösségi tragikumélmények kifejezése. Határtalan tisztelete olvasható ki 
a köszöntőkből, egyházi népénekekb ől, amelyekben a keresztény mito-
lógia alakjait azonosítják vagy övezik vele, akárcsak a középkori ikono-
gráfiában. Mint jótevő  tisztelet és csodálat tárgyát képezi, valóségfeletti 
képességekkel látja el a népi képzelet. T űző  melege, a paraszti munka 
fáradságosságát fokozó jelenléte folytán azonban másik arca: hervasztó 
hatása sem marad észrevétlen, az osztálykülönbség kifejezését szolgálja. 
Mivel babonás hiedelmek nem tapadnak hozzá, hű  kísérő, útmutató sze-
repe nincs. Személymegszólító, -jelöl ő  funkciója elenyész ő . 

A hold funkcióinak száma a legkisebb. Mint útmutató vagy h ű  kí-
sérő  nem jelentkezik a népdalokban, hangulatábrázoló szerepben is csak 
a nappal együtt. A hozzá fűződő  hiedelmek egy része a ráolvasásokban 
nyer kifejezést. Betegség-el ő idéző  és egészségadó képességgel ruházták 
fel. Időpontjelölő  funkciója, akárcsak a csillagoké, élesebben körülhatá-
rolható, mint a napé: nem csap át hangulatábrázoló szerepbe, hanem 
általában napszakot (estét, éjszakát) jelöl. Segítségnyújtó szerepe a gyó-
gyításra korlátozódik. Az ember és az égitestek viszonyának közvetlen-
ségét szemléltető  funkciók (hangulatábrázoló, útmutató, h ű  kísérő, sze-
mélyjelölő  stb.) hiánya folytán megállapítható, hogy az ember—hold-
viszony a legkevésbé közvetlen. 

A ráolvasásokból, regösénekekből és az ember—hold-, ember—csil-
lag-viszonyt kifejez ő  népdalok némelyikéből (59., 62., 80., 81. szövegek) 
láthattuk, hogy az ősi vallásos képzetek, mitikus jelképek népdalaink- 
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ban  is élnek. Az ég felé felnöv ő  rozmaringszálat, vagy a Gyöngyös város 
fölött ragyogó három csillagot megidéző  népdalok (138., 139.)  világfa,  il-
letve világ közepe képzete is ezt bizonyítja, és egyúttal annak a bonyolult 
hatásnak a vizsgálatára ösztönöz, amelyet a hiedelemvilág a népkölté-
szetre gyakorol. 
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REZIME 

SUNCE, MESEC  I  ZVEZDE  U MADARSKOJ NABODNOJ POEZIJI 

Ova studija ispituje  u kakvom je odnosu mađarski narod prema suncu, 
mesecu i zvezdama, kakve funkcije pridaje nebeskim telima i koji su ele-
menti sveta verovanja ušli i žive u stihovanim delima. Neposrednost odnosa 
Čoveka I nebeskih tela kao i predstave koje proistl ču iz animizma mogu da 
se iskažu ne samo u pesmama ma đarskog naroda, neposrednosti odnosa iz-
među ěoveka - sunca, ěoveka - meseca  i  Čoveka - zvezda, nego i „optere-
Ćenje" redosleda pojedinih funkcija jedva može da se poistoveti sa pesmama 
sliČnog karaktera kod drugih naroda. Sumiranjem analiziranih primera može 
da se ustanovi da - iako su sunce, mesec i zvezde jednako predmeti pošto-
vanja - madarski narod se najviše obra ća zvezdama. I broj njihovih funk-
cija kao i neposrednost stepena odnosa Čoveka koja se uz njih vezuje je naj-
veĆa. Odnos Čovek - sunce je manje neposredan, a karakteristi Čne uloge 
koje se odnose na zvezde kao vernog pratloca iii putokasca nema. Medutim, 
poštovanje koje mu se ukazuje nadmašuje i ono prema mesecu i prema zve-
zdama. Odnos Čovek - mesec i uz njega vezana verovanja nalaze svoj izraz 
najviăe u bajalicama. U njima Se Oxi  javlja kao prouzrokovaČ  bolesti iii davalac 
zdravlja. U nedostatku neposrednosti izraženih odnosa izme đu Čoveka I ne-
beskih tela može da Se ustanovi da je odnos Čovek - mesec najmanje ne-
posredan. 

U narodnim pesmama otkrivaju se i prastare religiozne predstave, a mit-
ski simboli upozoravaju da ni izdaleka ne možemo smatrati zaklju čenim is-
pitivanja veza sveta verovanja i narodne poezije. 
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KiZLËS  ÉS  FELDOLGOZAS 



Pev,avin Olga 

SZĚKELYKEVE 
(SKORENOVAC)  
NÉPÉNEK HITVILAGA 

Székelykeve - Skorenovac -  vegyes lakosságú falu az Al-Duna 
térségében. Lakói Bukovinából (Józseffalva, Istenseg ĺts, Andrásfalva, Fo-
gadjisten községekből telepített, illetve kés őbb esaládoxként érkez ő  szé-
kelyek, 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, háromféle közösséghez tartozók alkot-
ják, rányomja bélyegét hiedelemvilágukra, hiedelmeik modelljeire, rend-
szerére, hiedelmeik tartalmára, kommunikációs sémáikra is. (Ez kit űnő  
alkalom interetnikus kapcsolatok vizsgálatára!) Másik meghatározó vonás 
az, hogy Székelykeve lakói a paraszti társadalomhoz tartoznak, kevesen 
emelkednek ki belőle. Székelyeink falusi földmĹíves-kubikos életének Így 
megvannak a maga meghatározó normái, amelyekhez még többé-kevésbé 
tartják magukat. Ez a falusi földm űves környezet meghatározza a vi-
selkedési normákat, a tradicionális, szabályszer ű  viselkedést, a kommu-
nikáció alkalmait, a kommunikáció tartalmát, a világképmodellt, a kom-
munikációban részt vevők csoportjait, a kommunikációs kapcsolatokat, 
az egyénnek a különféle csoportokba való beágyazottságát, hosszabb-rö-
videbb ideig tartó kapcsolódását egy-egy csoporthoz, s őt a közlemény-
fajták aktualizálódását is. 

Az öregek és az Id ősebb generáció múltra és otthonra orientált, 
azaz elsajátított szokásrendszerük aránylag stabil, !az elmúlt generációk 
magtartásához igazodik. Ez részint a falu földrajzi helyzetének és a gaz-
dasági-társadalmi viszonyoknak a függvénye. A felszabadulás óta a szo-
kásrendszer stabilitásában hézagok jelentek meg, a fiatalabb és fiatal 
generáció kitörve a faluból inkább jelen illetve jöv ő  központúvá válik, 
a múltra és otthonra arientáltság csökkent mértékben jelentkezik; a 
kultúra is megváltozott az Ő  számukra. 

Lassan nemcsak a nagycsoportok kohéziós ereje sz űnik meg, hanem 
az olyan kis csoportoké is, mint a család, a rokonság (németországi 
munkavállalás). Az egyén kiszakad a hagyományos csoportokból, más 
érdekből alakult csoportokhoz csapódik ideig-óráig, más szituációkba ke-
rül, sőt teljesen kiszakad, elidegenül, nincs társadalmi (csoport-) ellen-
őrzés alatt. Más tömegkommunikációs eszközök hatására a hiedelem-
-modellek elhalványodnak, nem életszervez ők többé, esetleg öntudatlan 
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cselekvések formájában élnek tovább. Ebb ől következően a hiedelmek, 
a hiedelemrendszerek napról napra hézagosabbakká válnak. 

A hiedelmeknek fontos szerepük van a csoportok viselkedésének be-
folyásolásában. A mindennapi hiedelmek rendszere bizonyos mértékig a 
közösség előítéleteinek halmazával azonos, ez készíti el ő  az egyént, hogy 
befogadja a hiedelemrendszer „nem mindennapos" jelenségeir ől szóló 
közleményeket (id őjárásról, Napról, Holdról, szokásokról stb.) garabon-
ciásról, boszorkányról és adja tovább megfelel ő  alkalomkor ezt a „népi 
tudást". 

Ezt a népi tudást többféleképpen kódolhatják, foglalhatják kommu-
nikációba, közleménybe. Van gesztuskommunikáció, a szimbolikus moz-
dulatok, cselekvések nyelve (köpés a szemverés ellen, ráolvasáskor ke-
resztvetés, fejsze kidobása az udvarra vihar ellen), és szóbeli, vokális 
kommunikáció. Felhasználhatnak még tárgyi kódot is (öltözködés, jegy-
ajándék) a kommunikációban. 

A népi hitvilág nem megkövesedett, változhatatlan, nem örökös, nem 
független a hiedelem és a szokás a gyakorlóktól, azok társadalmi hely-
zetétől és általában a közösség gazdasági, társadalmi változásaitól. A nép-
hit nem mindenkinél jelentkezik egyformán, egyforma er ősségben egy 
faluközösségen mint nagyobb csoporton belül. Még a kisebb csoportokon 
belül is jelentős eltérések tapasztalhatók. A modell, a szokásmodell vál-
tozik, szegényedhet, de más közösségekt ől kapott elemekkel is gazdagod-
hat, illetve eltéréseket, elferdüléseket, összefonódásokat mutathat. A tár-
sadalmi, gazdasági feltételek mellett befolyásolja a szokás-modellt, annak 
eltűnését, változását az életforma megváltozása, az ember és a természet 
kapcsolata, a közösség viszonya a tradícióhoz, az egyén magatartása, 
környezete, kora, műveltségi szintje, társadalmi helyzete, neme, érzéke-
nyebb lelki alkata stb. 

A közösség mindig számontartj a a szokások őrzőit, a falu lakói pon-
tosan megmondják, kihez menjünk, ha hallani akarunk valamilyen szo-
kásról. Ha szerencsénk van, esetleg a gyakorlatban is láthatjuk a szokás 
gyakorlását. 

A szegényparaszt és asszonya a leghívebb őrzője a hagyománynak. 
Főleg a 40. életéven túliak. Székelykeve lakóit sohasem vetette fel a sok 
pénz, nem alakult ki, illetve ritka volt köztük nagygazda példánya, ezért 
nagy átlagban hagyományőrzők. Természetesen nemcsak a n ők, hanem 
a férfiak is őrizték munka- és egyéb körülményeik miatt a növényter-
mesztéshez, állattenyésztéshez f űződő  szokásokat, termelési hiedelmeket, 
a nők ezek mellett értettek még a gyógyításhoz, a varázsláshoz is, a go-
nosztól való védekezéshez, babonáskodáshoz, rituális szokásokhoz - ré-
szint alacsonyabb műveltségi szintjük, részint más egyéb okok miatt. 

Székelyeink „babonái, gurudzsmái" jórészét már magukkal hozták 
„Móduvábú". Az új lakóhelyen a szomszédoktól azután újabbakkal is 
gazdagították, és ezek beleötvöz ődtek az eredeti szerkezetbe (bolgár ele-
mek!). Az új lakóhely tája, természete, id őjárása, és a leszűrt tapaszta-
latok is megjelennek. A ma fellelhet ő  anyag általában kevés variánssal 
egységes. Legalább 50-60 különböz ő  korú, nemű  személytől gyűjtöttünk, 
s az adatok csak kisebb eltérést mutatnak. Természetesen emlékezetza-
var is jelentkezhet a szokás teljes „forgatókönyv"-ének elmondásakor, 
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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. 

L 

1. ÜNNEPEK 

A falu lakói katolikusok. Az ünnepeket megtartották. Kará-
csonykor  betlehemeztek.  Szentestén,  „szenvede estén", járják a fa-
lut a kántálók, a kisgyerekek. Megállnak az ablak el őtt, kérdezik: „Meg-
hallgatják a betlehemeseket?" Ha igenlő  választ kapnak, karácsonyi 
énekeket énekelnek. A ház gazdájától diót, cukrot, kalácsot, almát kap-
nak. Mivel nem mennek be a házba, az ajándékot az ablakba teszik 
nekik. 

Az idősebbek a „betlehemi szolgálat"-nak nevezett karácsonyi játék-
kal járják a házakat. Mária, József, Öreg csobán, bogláros csobán (aján-
dékba bogláros szíjacskát vitt a kis Jézusnak), hamubotos csbán (kifordí-
tott bundában, hosszú fán hamus zacskója volt a gyerekek zavarására) 
és még 3 csobán, két huszár, két könyves, angyalok játsszák el a törté-
netet. Oltözékük kifordított bunda, csúnya álarc nyúlb őrből és sárga-
répa orr. 

Szentestén a háziak hámot visznek be a szobába a jászol jelképe-
ként, a kisgyerekek letérdepelnek el őtte és imádkoznak. 

Vacsorára habot, búzát főznek meg mákos tésztát mézzel. Karácsony 
napjához fűződő  tilalom: ezen 'a napon nem szabad lóra ülni, mert 3 nap 
múlva meghal az illető . 

Aprószentek napján, karácsonyhoz harmadnapon a lányokat megap-
rószentekelték a legények. Azokat a lányokat aprószentekelték meg, aki-
ket karácsonyeste „megénekeltek", azaz betlehemesekként szent énekkel 
köszöntöttek. Aprószentek napján zeneszóval, dalolva mentek a legények 
és bementek minden lányos házhoz. A lánytól azt kérdezték a legények: 
„Hányan vannak az aprószentek?" Ki kellett találnia. Ha nem tudta, 
akkor kapott a vessz ővel. Azt kellett felelnie: „Négyezernégyszáznegy-
vennégyen!" Azután így szóltak a legények: 

„Aprószentek, Dávid, Dávid! 
Jó  egészségel  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-, meggy 
ágat tűzben puhították, megcsavarták, olyan volt, mint a csóp, csípett. 
Ezt a vesszőt a csizmaszárba tűzve, vagy a belső  zsebbe, a kabát alá 
dugva vitték. Nemcsak a lányokat, hanem a teheneket, lovakat is meg-
aprószentekelték. 

Ha a szilveszter estéjén felállított kanál újév reggelére eld ől, akkor a 
gazdája hamarosan meghal. 

Ha újesztendőben Öreg hal meg el őször, száraz lesz a kapálás. 
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Üjév  napján ha női személy jelenik meg els őnek a házban, egész éven 
át szerencsétlenek 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, egész évben pénz 
áll a házhoz. 

Február 2-án ha csepeg az eresz, es ős tavasz lesz. A  Mátyás (febr. 24) 
napon ültetett libatojás mindig eltűnik. Ha ki is kél belőle a „pipecske", 
akkor az tűnik el. A Mátyás napi tojásokat meg szokták jegyezni piros 
ceruzával. 

Fansang  napjai: vasárnap, hétfő , húshagyó kedd, hamvazó szerda. 
Ilyenkor már „szökik a tél". Farsangkor 3 napig mulatoztak, a fiatalok 
maszkákba öltöztek, lóháton, cseng ővel felszerelve nagy zajt csaptak, 
„kergetik a telet". Ugrálnak, bolondoznak, lakodalmat játszanak. 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 vénlányok, öreg legények udvarába. 

Farsangvasárnap száraz szilvát ettek. Délt ől mulatság volt a kocs-
mában. Hétfő  reggel templomba mentk, kedden reggel  is,  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 szárízikb ől tüzet gyújtanak a bolgárok egy sza-
bad térségen és férfiak, n ők átugrálják, hogy egészségesek legyenek. A 
tűz a tavaszt, márciust melegíti, elégeti a telet. A magyarok is átvették a 
szokást. Üjabban július 7-én ugrálják át a tüzet. 

A virágvasárnap előtti hét a fekete hét. 
A böjtben más edényben főzték. Ették a „cibrét", szűz babot, bírka-

túrót, tehéntúrót, málét, szárított halat, tejet, pattogatott „kókis"-t, pirí-
tott pityókát (szeletekre vágták, a t űzhely lapján megpirították, megfog-
hagymázták). Előzőleg kövér csütörtökön keddr ől maradt ételekből több 
ház vacsorát rendezett. Összehordták és közösen fogyastzották az élelmet. 
Ez a vacsora éjfélig tartott. Pénteken mise el őtt az asszonyok kisúrolták 
pönnyével a zsíros edényeket, helyükre tették, feltámadásig nem f őztek 
bennük. 

Nagyb őjtben  a bíró őröket állított a falu bejárataihoz, hogy a cigá-
nyok 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 a házakban, 
csak a seprűt támasztották a konyhaajtóhoz, a kiskapuhoz belülr ől, annak 
jeléül, hogy nincs otthon senki, a boszorkány azért nem mehet be. 

ValamikoT  Szigorú böjtöt tartottak szerdán, pénteken és szombaton, 
még olajjal sem főztek. 

Nagypénteken nem volt szabad mosni, mert után betegeskedni fog a 
gazdaasszony. Ezen a napon kenyeret sütnek. Sütnek egy kis cipót is, el-
teszik. Ha valaki vízbe fullad, akkor a cipót belevetik a vízbe és az meg-
leli a halottat. - Ha a bolhákat ki akarjük űzni, nagypénteken havat kell 
bevinnf a szoba közepére. 

Húsvét nagy ünnep, előtte feltámadáskor barkát, sonkát, kalácsot 
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szenteltetnek. Húsvét másnapján a legények házról-házra járnak, a lányo-
kat meglocsolni a kútnál, vödörb ől. Piros tojás a bérük. 

Pünkösdkor  maskarák járják a falut lóháton. 
Ürnapkor  koszorút fonnak, elviszik a templomba, megszenteltetik. Ha-

zaviszik és kiakasztják a ganglábra. Ha rossz id ő  van, akkor 3 szálat be-
dobnak belőle a tűzbe. Az füstöl a tűzben. Közben laz Ürangyalát imád-
kozzák. 

Péter-Pál  (jún. 29.) előtt nem jó késsel vágni az almát, mert jég lesz. 
- Péter-Pál napján nem szabad a rétre menni, mert jég lesz. 

Ha Illés  (júl. 20.) napján dörög az ég, akkor lyukas lesz a mogyoró. 
Vendel  (okt. 20.) napja az állatok védszentje. Nem szoktak, de nem 

is ajánlatos, ezen a napon lovat befogni kocsiba. Tilos dolgoztatni a jó-
szágokat, mert elpusztulnak. 

A búcsúk kis örömet, kikapcsolódást hoztak. a mindennapok életébe. 
Szentháromság vasárnapon (aug. 1.) a tarisznyába f őtt tojást, savanyú 
uborkát, főtt krumplit, túrót tettek, vizet üvegben vittek magukkal, és 
úgy mentek kocsival Pancsovára; Sarlós Boldogasszonykor (aug. 15.) a 
rétbe, Plosicra; Kisasszonykor (szep. 12.), Vendelkor (okt. 20.) Sándoregy-
házára, Versecre, Radnára; Szent Terézkor (okt. 15.) Kovinba, Kubinba; 
Havas Boldogasszonykor (dec. 8.) Tekiára kocsikáztak. 

Halottak napjára virradó éjjel ha valaki álmában eszik a már halott 
családtaggal, akkor hogy az ne váljon hazajáró lélekké, a szomszédba 
valamilyen ételt kell átvinni. 

Erzsébet napkor (november 19.) kezdődik az ádvent. Ilyenkor 
nincs bál. 

Luca napján  (dec. 13.) nem szabad a házból kiadni semmilyen holmit, 
mert soha nem kerül vissza. - Luca napján a fiúk 12 leány-, a leányok 
12 fiúnevet írnak fel 12 papírra. Egyet üresen hagynak, de azt is a többi-
hez teszik. Összehajtogatják a papírokat és egy dobozba rakják. Kará-
csonyig minden nap kivesznek belőle egyet és eltüzelik. Ha a végére az 
üres papír maradt, azt jelenti, hogý nem lesz párja az illet őnek. Ha név 
marad, akkor olyan nevű  lesz. - Lucakor kezdik készíteni a Lucaszéket. 
Karácsony estéig minden nap dolgoznak rajta egy keveset, > annyit, hogy 
karácsony éjjelre elkészüljön. Elviszik a misére, a készít ője ráül és meg-
látja az ördögöt illetve a gonosz, rossz embereket, azt, aki áskálódik, ár-
mánykodik ellene. Templomból kijövet mákot hint maga mögé, hogy az 
ördög ne érje utol. Mások szerint a keresztútra kell kivinni a lucaszéket, 
ráállni, és akkor 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 szabad varrni, kötni, horgolni, mert bevarrják a tyúkok „lu-
kát". Ha azt akarják, hogy a tyúkok jól tojjanak, tüzes süt őfával be kell 
kotorni a tyúkólból ki nem engedett tyúkok közé, és ezt kell mondani há-
romszor: „Sokat tojjatok, hamar kotojjatok". - Luca napkor tejet nem 
szabad kiadni az ablakon, mert elapaszt a tehén, kiadják a hasznot a ház-
ból. - Főzni sem ajánlatos ezen a napon, mert megállítják a tyúkok to-
jását. Csak lucapogácsát készítenek a t űzhely tetején búzalisztb ől, kovász 
nélkül. Egy pogácsába dinárt tesznk, aki ezt a pogácsát kezdi enni, 
annak szerencséje lesz. - Luca napjától karácsonyig jegyzik, hogy milyen 
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idő  van minden nap; olyan lesz a következ ő  esztendő , amilyen ezekben 
a napokban volt. Ehhez a naphoz f űződik az a szokás is, hogy hagymát 
tesznek a kemencébe, s abból, hogyan száradnak le a hagyma rétegei, meg 
lehet állapítani, milyen időjárás lesz a következő  esztendőben. 

Ha a lánynak álmában Lucától karácsonyig megjelenik valamelyik 
legény, az lesz a férje. 

Miklós napkor (december 6.) a gyerekeket megajándékozzák, ha jól 
viselkedtek az év folyamán, ha rosszak voltak, virgácsot vagy botot kap-
nak. (A bolgároktól került ez •a szokás a gazdagabb csángókhoz.) 

A HÉT NAPJAIHOZ  FZÖDÖ  SZOKÁSOK: 

Hétfőn senkinek ne 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  höjtöltk.  
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 pénteki nap rossz nap. Olyankor nem kell semmit 
se kezdeni. Szigorú böjti nap.  -  Pénteken nem jó vetni, mert üszkös lesz 
a búza.  -  Aki pénteken örül, vasárnap sír. 

Szombaton Szigorú böjtöt tartottak. Nem dolgoztak. 
Vasárnap nem jó mosni. 

NAPSZAKHOZ  IDOZITETT  SZOKÁSOK: 

Délben ha kukorékol a kakas, rossz Id ő  lesz. 
Naplemente után, ha a rossz cigánygyerekek lehúzták a napot, azaz 

mikor „a nap  elszentül",  nem jó a tejet eladni, mert elviszik a tehén hasz-
nát.  -  Ha nyugszik le  a nap, nem szabad lefeküdnünk, mert örökre 
elalszunk.  -  Naplemente után ne hányjuk ki a trágyát az istállóból, mert 
kidobjuk a szerencsénket.  -  Naplemente után nem jó eladni a tejet, mert 
a boszorkányok kiszopják a tejet. Ha nagyon sürg ősen kell a tej, adnak 
mellé egy kis sót is.  

Ëjfélkor  nem szabad az utcára menni, mert megkergetnek a boszor-
kányok.  -  Éjjel 12 órakor ki kell menni a legel őre, egy lepedőt kell az 
embernek húznia maga után és azt kell mondani: „Fejit szedem, felit nem, 
felit  szedem... "  Igy be kell járni a legelőt. Mikor hazamegy, akassza a 
gangajtóra a lepedőt. Reggel sok vajat „húzhat 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 valami-
lyen állattá változnak és járkálnak. 

Este nem szabad a kutyának csontot adni, mert nem lesz hamis.  -  
A kocsit nem szabad este megfordítani, mert  éjjel  nem alszanak a lovak.  
-  A szitát este csak úgy adhatják oda kölcsön, ha hoznak fehér ruhát a 
szitát letakarni, különben elviszik a házból a szerencsét.  -  Este, ha látjuk 
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lehullani a csillagot, ne mutassunk rá, mert szemölcs lesz az ujjunkon. 
Ha véletlenül mégis megtettük, harapjuk meg a mutatóujjunkat vagy 
csókoljuk meg a ház fehér falát. - Este, ha fehérnem űt viszünk a szom-
szédba, szerencsét viszünk. - Este nem szabad kinyitni az ablakot, mert 
valami bejön az ablakon és nem lesz nyugodalom a házban. - Este senki-
től semmit se kérjünk, semmti se adjunk, hogy a szerencse a házban ma-
radjon. - Este ne vigyünk ki szemetet, mert nem lesz szerencsénk, - Nem 
szabad kiadni a házból a tojást, mert elpusztul a baromfi. 

Éjjel tükröt kell bevinni az istállóba, s ha aznap vettünk valamilyen jó-
szágot, akkor soha sem megy el. - Éjjel a halottak szellemei megtépik a 
hajunkat, ha 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, el űz-
zük. - Ha valaki sokat kártyázik, akkor azt éjjel elviszi a makk-kuli. - 
Éjjelre ne teregessük Id a mosott ruhát, mert bajt hoz. 

4. A HOLD VÁLTOZÁSAI És HATÁSUK, TERMÉSZETI JELEN-
SÉGEK, VÉDEKEZÉS, IDŐJÓS JELEK: 

A Holdban egyesek szerint Krisztus képe látszik. - A nagy többség 
szerint a Holdban egy juhász van, aki kimosta a kapcáit, és egy bokorra 
terítve „szárítja a megvizült kapcáit", Ő  maga botjára támaszkodik. 
Azt is mondják, a holdban egy bárányokat őrző  juhászt látni teli hold-
kor Szép időben. 

Ha „tisztul a Hold", „leszárítódik a táj, állítódik az id ő"; ha telik, 
akkor nedves idő  lesz. 

ťijholdkor  ha esik az eső, akkor egész hónapban esni fog. - Ha a 
Hold „csurgóra" áh, eső  lesz. 

Teli Hold idején ne meszeljünk, mert elszaporodnak a rovarok, bo-
garak. 

Ha udvara van a Holdnak, eső  lesz vagy szél. 
Ha dörög az ég, azért van, mert Illés próféta két lóval megy. - 

Ha mennydörög, a kést bele kell ütni az asztalba. 
Az áradások azért vannak, mert a világot tartó cethal megfordult. 
Mikor eső  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, belevágják a földbe, a csorgásba a baltát, la-
pátot tesznek ki, hogy elálljon ia jég. - Vihar esetén a gang el őtt ke-
resztet rajzoltak, az egyik vonalba belevágták a fejszét, a lejszén ke-
resztbe tették a lapátot. - A ganglábra akasztott úrnapi koszorúból 
néhány szálat t űzre vetettek és imádkoztak. - Szentelt barkát égettek 
a zivatar elűzésére. - Ha villámlik, szúrjunk kést az asztalba. 

Ha lent járnak a felhők, eső  lesz. - Ha magasra rakjuk a széna-
boglyát, felhőszakadás lesz. - Ha több kakas egymás után kukorékol, 
eső  lesz. - Ha eső  kellene, vizet kell hozni a mez őről, egy árokból, a 
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küszöbre kell önteni, hamarosan es ő  lesz. - Zöld gyümölccsel nem sza-
bad labdázni, mert jéges ő  lesz. 

Ha a füst fölfelé megy, akkor Szép id ő  lesz, ha lefelé, rossz id ő . 
Ha másodszor ig 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 id ő  lesz. - Ha a gólya 

fészket visz a szájában, es ő  lesz. - Rossz időt jelent, ha a csókák a 
magasban keringenek. Ha a macska kifele mosdik, meleg lesz, ha be-
fele, akkor hideg. - Ha a kutya a házfal tövében vagy máshol kapar, 
időváltozás lesz. - Ha a vakond feltúr, id őváltozás lesz. - Ha a vad-
libák nyugatról keletre vonulnak, hó lesz. - A disznó lépe is id őt jósol. 
Ha a vastagja elől van, akkor a tél eleje lesz hidegebb,. ha a vastagja 
hátul van, a tél Vége lesz a hidegebb. 

Ha sok a jégvirág az ablakon, jó termés lesz. - Ha a befagyott ablak 
nagyon virágos, sok termés lesz. 

II. 

A  földmuívelés -állattenyésztés kultikus hiedelemvilága sokáig élt, 
mert a rokonok közösen dolgoztak, őrizték a szokásnormákat, ma már 
jobbára csak az idősebbeket kötik még a normák. 

A FÖLDMÜVELSRE VONATKOZÓ SZOKÁSOK: 

Pénteken nem jó vetni, mert üszkös lesz a búza. - A vetés el őtti 
éjjel a gazda ne aludjon a feleségével, mert üszkös lesz a búza. - Amíg 
búzát nem vetünk, addig bosztános (tökös) rétest nem szabad sütni, mert 
üszkös lesz a búza. 

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. - Mákve-
téskor ne beszélgessünk, hogy nagyok legyenek a fejek. - A földeken 
dolgozó embernek még kint ki kell ráznia a bocskorból a földet. Ha ha-
zaviszi, nem lesz jó termés. 

A termővirág terméséről tudják megállapítani, hogy milyen termés 
lesz abban az évben. Az alsó rész mutatja, hogy milyen termés lesz bú-
zából, árpából, zabból, kukoricából. Az utána következ ő  részek a gyü-
mölcs- és bortermést mutatják. 

ÁLLATTENyĚSzTsRE  VONATKOZÓ SZOKÁSOK: 

Ha a tehén kevés tejet ad, éjfélkor forraljuk fel a meglév őt. 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 kis borjú lábát ronggyal, csak 
szabad kézzel, mert ha ronggyal fogják meg, mindig a ruhához fog 
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kapni, azt akarja szopni, enni. - Amikor az istállóból hajtják ki a te-
henet, azt a pálcát, amivel kihajtották, nem szabad eldobni, fel kell 
szúrni a gerendához, mert a tehén jó lesz. - Ha a tehén teje elapad, 
elvették a tejét. Amíg fel nem jön a nap, ki kell tenni a supa tetejére 
egy kis korpát és estefele oda kell adni, visszajön a teje. 

Ha a kecske kevés tejet ad, ráimádkozással megváltoztathatjuk a tej 
mennyiségét. A kecske nyakába rozsdás tűt kell szúrni. A tű  mindaddig 
ott van, míg imádkozunk. Ha kivettük a t űt, a ház előtt levő  fába szúr-
juk. Hamarosan sok tejet ad a kecske. 

Ha a malacot szoktatják haza a legel őről, akkor egy kötényt kell 
tenni a kapuba, arra egy fakanalat, ha a malac átmegy rajta, haza-
szokik. - Ha malacot adnak el, miel őtt kivinnék az udvarból, szőr-
szálakat tépnek ki belőle, visszadobják az ólba, így a szerencsét nem 
adják el. - Ha disznót vágunk, a körmét be kell dobni az ólba, hogy 
jövőre 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 
megfőjön, szúrjunk bele szeget. -  Az ördögtojást vagy kártojást (kicsi) 
háttal a háznak jobb kézzel át kell dobni a szomszédba, hogy ott keljen 
ki. - Ha a tyúk sem bír megtojni, csizmába teszik és rázzák. - Ha a 
tyúkok kotkodácsolva szaladgálnak, 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 kelte-
tésre szánt tojást a tyúk alá tenni. -  A kiscsirkék ketrecére kössünk 
virágot, hogy ne babonázzák meg őket. - A kislibákat le kell köpni, 
hogy ne pusztuljanak el. -  A két szíkű  tojásból kétfejű  liba kél ki. - 
Ha azt akarjuk, hogy a kisliba ne legyen süket, ne fütyüljünk. 

Ha valamilyen állatot vásárolunk, éjjel tükröt kell bevinni az is-
tállóba, 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 idegen kutya jön a házhoz, szerencsét hoz. A macska is. - Ha 
valakinek elvész a kutyája, kiabálja be háromszor a kocsikerékbe a 
kutya nevét, visszajön a kutya. -  A kutyát nem szabad megkötni, mert 
nem lesz szerencse. - Ha az agár nem fogja a nyulat, kihúzzák a já-
romszeget, megforgatják a kutya szájában, jó fogó lesz. 

Nem szabad söprűvel ütni az állatokat, mert megnyergelik a bo-
szorkányok. 

Ha magasan szálló madarak csicseregnek, veszély közeledik. 

3. AZ ÁLLATOK  GYÓGYITASA  tudomány, öröklődik ágról-ágra. 
Nagy kincs az állat, mindent meg kell tenni megmentésére. Van véd-
szentjük is az állatoknak: Vendel. Ezen a napon kímélik az állatokat, 
ha valaki vét a tilalom ellen, baja lesz a jószágjának. 

Megfázás okozta lóbetegséget présgyökérrel gyógyítottak. Árral át-
lyukasztották a ló szügyén a b őrét s áthúzták rajta a finom gyökérszá-
lakat. A présgyökér kihúzta a gennyet. - Megh űlés ellen öreg rongyot 
gyújtottak, és a ló orra alá tartották. -  A kehes lovat zabszalmával 
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párolták, tyúkszarral füstölték. Esetleg reszelt tormával összekevert kor-
pát etettek vele. 

A szájfájás elmulasztására ecetes, kékköves vízbe fokhagymát tör-
tek, abba egy botra erősített rongyot mártottak, az állat szájába dugták. 

Hasgörcs ellen pálinkát adtak a lónak. Gyomorrontást, szorulást 
keserűsóval gyógyítottak. 

Ha a vizelet megáll, az tudja meggyógyítani, akinek a mutató- és 
gyĹírűsujja összeér, és úgy a szalmaszálat fel tudja fogni. 

Ha légy beköpi az állat sebét, rá kell imádkozni alkonyatkor. - 
Lófodorkából főzött teával mossák a sebet. Utilapu is jó. 

A jószágnak piros szalagot kell kötni a nyakára, farkára igézés ellen. 
Az ördögtojást (a normálisnál kisebb tojást - kártojást) keresztül 

kell hajítani a háztet őn a háznak háttal állva, jobb kézzel, elmegy a 
kár máshova. Az ilyen tojásból nem kél ki csirke, mert nincs sárgája. 
Megenni sem ajánlatos. A tyúk olyankor tojik ilyen kicsi tojást, ha ege-
ret evett. 

Ha kercs, paklincs (kullancs) van a birkában, büdös zsírral kell 
bekenni. 

A kislibákat le kell köpni, hogy ne pusztuljanak el. 
A tehenet, lovat, disznót ha megverték szemmel, vízvetéssel gyó-

gyították. - Nem szabad s&pr űvel ütni az állatokat, mert megnyergelik 
a boszorkányok. 

Fényes pénz volt a kutya nyakában a gonosz ellen. 

III. 

A HÁIĚPITËST, A HÁZBAN ÉLÉST SEGÍTŐ  CSELEKMÉNYEK 
ÉS A HÁZBAN ÉLŐKET VÉDŐ  ESZKÖZÖK, MÁGIKUS CSELEKE-
DETEK, JŐ  VAGY ROSSZ JELEK: 

A bolgároktól tanulták el, hogy a fundamentum alá, a háznak mind 
a négy sarkára kakasfejet tegyenek. Aprópénzt is tettek a fundamentum 
alá. - Mások szerint mikor a rakott házban kivágják az ajtót, egy fe-
jétől megfosztott tyúkot dobnak be. - Van, aki birkafejet ás a küszöb 
alá. (Különösen Sándoregyházán.) 

Minden házban lakott beépítve egy kígyó, a házi kígyó. Fehér volt, 
Őrizte a ház szerencséjét. Tejet kellett adni mindennap kis edényben 
a kígyónak. - 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 szen-
telt gyertyán). - Az istállóban a lovak rácsa fölött szegre egy lókopo-
nyát akasztanak, hogy a szépasszonyok ne nyergeljék, lovagolják a lo-
vakat éjjel. 

Ha a kemence dugója összetört, kárvallást, veszekedést jelentett. 
Tüzelőanyag: a ganét megtaposták, kidolgozták, mint a sarat. Félig 
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szárazon kivagdosták, kockára és kazalba rakták. Ezzel tüzeltek.  -  A 
bolhák ellen csombort tesznek az ágynem ű  közé. A farkasalma is  ió.  

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, nem jót je-
lent, éppen úgy, mint ha a tányér elhasad.  -  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, mert az illet őt 
elhagyja a szeret ője.  -  A söprögetést nem szabad félbehagyni, mert a 
söprögetőt otthagyja a szeret ője.  -  Ha valakinek a lábát sepr űvel verik, 
nem megy férjhez.  -  Ha két söprűt keresztbe teszünk az ajtóban, nem 
jön be a boszorkány.  -  Ha keresztet rajzolunk valahová, azt a helyet 
elkerüli a boszorkány. 

Aki este kiönti a lábvizet, a szemetet, kiönti a szerencséjét is.  -  Ha 
az udvarra kiöntött szappanos vízbe lépünk, sebes lesz a lábunk.  -  Aki 
vályúban mossa a kezét, annak 'sebes lesz a keze.  -  Ha üres vödröt 
visznek valaki házába, oda viszik a szerencsétlenséget.  -  A kocsit este 
nem szabad megfordítani, mert éjjel nem alszanak a lovak. 

A HÁZBAN LAKÓK TESTI-LELKI ÁLLAPOTÁT ÓVÓ, BEFOLYÁ-
SOLÓ SZABÁLYOK, CSELEKEDETEK, BAJ ELHÁRÍTÓ ELJÁRÁSOK, 
HÁZI SZEREK: 

1. Az anyát és gyermekét érintő  cselekvések, óvó szabályok, varázs-
lások: 

A terhesség megszakítása: 
Hogy megszakítsák a nem kívánt terhességet, az asszonyok megtisz-

tított zöldséget dugtak fel maguknak olyan mélyre, hogy a  méhszáj-a  
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 vérmérgezésben meghalt.  -  Kenderlevelet is használtak. 

A terhes asszony viselkedése: 
Ha a terhes asszony olyan dologhoz ér, amihez nem kellett volna, 

vagy olyasmi éri, ami nem kellett volna, a gyereken azon a helyen anya-
jegy, piros folt marad, vagy csonka lesz.  -  Ha az állapotos asszony va-
lamit ellop, annak a nyoma is meglátszik a gyereken. 

Születés: 
Amikor a gyerek megszületik, hogy ne haljon meg, levágnak egy 

fekete macskát, az újszülöttel megitatják a macska vérét.  -  Ha meg-
születik a gyerek, a fejét k ősziklához koppintják, olyan er ős lesz, mint 
a kőszikla (régi szokás!). 

Ha a gyerek homlokát  bekenik  korommal, ha vinni akarják vala-
hova, akkor nem igézhetik meg.  -  Ha sokat sír és nem akar aludni a 
baba, mákhajat kell főzni, a levéből egy kanállal adni neki, elalszik. 

Az újszülötteket a templomban keresztelik meg. Mikor hazaviszik, 
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a keresztszülő  leteszi a szoba közepére a gyereket és ezt mondja: „Po-
gányt vittem, keresztényt hoztam, istennek hála, egészségben n ői ön fel. 
Aki legjobban szereti, az vegye fel". A szül ők vagy a rokonok közül 
veszi fel valaki. A rokonok, vendégek „pelenkapénzzel, kengyelpénzzel" 
látják el a kisbabát, hogy vegyenek neki azt, amire szükség van. 

Avatás előtt az Új anyának meg kellett fürödnie. 
d) A kisbaba, kisgyerek: 
Ha a kisbaba nem alszik, sír, elvitték az álmát, akkor az apja el-

megy egy olyan házhoz, ahol szintén van kisbaba, az ablak talpfájáról 
kapar egy kis meszet, elviszi haza, a baba párnája alá teszi, rögtön el-
alszik. - „Adj álmot a babának" - mondják. Erre a felszólításra mi-
előtt elhagyjuk a lakást, ruhánkról vagy a kabátunkról leveszünk egy 
darabka cérnát (ha rongyos, foszlányt), rátesszük a baba arcára, elalszik. 
- Ha az egyéves kisgyereknek a körmét vágják, nem rágják, akkor 
lopós lesz. - Akinek hosszú Ujjai vannak, az gazdag lesz. - Ha sír a 
kisbaba, olvasót és imakönyvet tesznek a feje alá, attól megnyugszik. - 
Mások rossz ollót vagy kést tesznek a feje alá. - Aki kiskorában Csú-
nya, az nagykorában szép. - A kicsinek nem szabad megmutatni a tük-
röt, mert megigézi magát. - A kút forrása eláll, ha nem a kicsikének 
adunk előbb inni, ha kéri ás mi is inni akarunk. 

Ha a gyerek a földön ül, nem szabad átlépni, mert kicsi marad. Ha 
véletlenül 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. Amelyik után nyúl, 

azt fogja szeretni. 
Ha két gyerek játék közben összeüti a fejét, mindketten köpnek 

egyet ás azt mondják: ,Pú, pú, vérem, Sós vérem!" (ne folyjon ki). - 
Ha a gyereknek kiesik a foga, fel kell dobnia a háztet őre, vagy be az 
ágy alá, közben mondani kell: „Egér, egér, adjál nekem vas fogat, én 
meg adok csont fogat!" 

Általában azokat verik meg szemmel, akiktől az anyjuk korán el-
veszi a „csicset". Azok igéznek, akiknek össze van n őve a szemöldökük. 
Ha a gyereket megverték szemmel, akkor ráfektetik az asztalra, rátesz-
nek egy ablakot, fordítva. Az anyának anyaszült meztelen háromszor 
körül kell járnia az asztalt, elmúlik a szemverés hatása. - Akit meg-
vernek szemmel, az mosdjon meg hideg vízben. - A kisgyereknek be 
szokták kormozni a homlokát, hogy ne verjék meg szemmel. -  Vízvetéssel 
gyógyították a szemmel vert, megigézett állatot, embert a „gurudzs-
más"-ok, akik értettek az ilyen dolgokhoz, „tudós"-ok voltak. A „gu-
rudzsmás" asszony tüzet gyújtott, egy rossz sepr ű  ágait összetördelte, a 
tűzre vetette, imádkozott. Mikor megszenesedett az ág, keresztet vetett 
és késsel elvágva, kivette a kés hegyével. A t űzhelyen levő  bögre víz 
felett háromszor keresztet vetett és egyenként kilenc darab parazsat, 
szenet vetett a vízbe. Minden darab szénnél gondoltak valamire vagy 
valakire, aki megigézhette a kicsit. Ha a parázs hirtelen lement az edény 
aljára, azt jelentette, megigézték a kicsit. Annyi igézte meg, ahány szén-
darab leszállt az edény aljára. Üjra háromszor keresztet vetett a víz 
fölé, és imádkozva átadja az asszonynak a bögrét, hogy itassa meg a 
kicsit, nem fog sírni. Ha nagyon pici babának vetnek vizet, akkor tejbe 
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is dobhatják a parazsat. - Az itatás után maradt víz, tej több, mint 
amennyi eredetileg volt. Ez mutatja, hogy gyógyulás lesz az eredmény. 
A megmaradt vizet az ajtó sarkára öntik. Meg is mosták a vízzel a kicsi 
fejét, arcát. 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." 

Mások úgy gyógyították a megigézett kisbabát, hogy a család leg-
idősebb tagja a kútból hoz egy vödör friss „kezdetlen vizet" (aki hozza, 
nem beszélhet senkihez). Egy keveset a tányérba tesznek, melyben kanál 
is van. Imádkoznak, közben megkenik a vizes kanál aljával a gyerek 
homlokát. A vizet háromszorra lenyalják és kiköpik. A tányérban lev ő  
vizet a párnára öntik. Az üres tányért s benne a kanalat is az ajtófél-
fához 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. 

Az állatokat is vízvetéssel gyógyították. Vagy meglocsolják a vízzel 
a beteget, vagy a szájába vett vizet a gyógyító a szájából a tenyerébe 
köpte s megmosta a beteg arcát, majd visszafele a szoknyája szélébe 
törölte a kezét. Közben 3 miatyánkot mondott visszafele. Biztosan elmúlt 
a betegség. 

Az egyik gurudzsmás asszony nyakában piros spárgán egy kopott 
Szent Antalt ábrázoló medál függ. 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. Meg is gyógyultak. 

Akit megvernek szemmel, annak fáj a feje. Hogy elmúljon a fej-
fájása,  elfújják a fejét. A beteg leül a székre, mögötte áh, aki végzi a 
fej elfújását. Háromszor elismételi hallhatóan a következ őket: 

„Szem megnézte,  
Szüv  megszerette, 
Szentlélek Úristen, 
Boldogságos  Sziizmária, 
Gyógyítsátok  meg!" 

Mások szerint a szöveg Így hangzik: 

„Szem megnézte,  
Szí!  megszerette. 
Ezer angyal vigasztalja meg 
Ezt  a gyereket." 
(Vagy: Pistikát, Erzsikét, aszerint, hogyan hív-
ják a gyereket.) 

Harmadik változat: 

„Szem megnézte, 
Kék szem,  ződ  szem, 
Sáris szem,  ved  ki 
A fájdalmat bel őle, 
Aki  megigészte."  
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Miután háromszor elmondta, „elköpdösi a fejit".  ,Pú, pű, pú,  vidd 
el ezt a betegséget a kicsikér ől". Ez után, a műveletet végző  asszony 
a gyermek arcára jobbról, balról és a homlokára keresztet nyal a nyel-
vével. Ezután folytatja: „Mikor Jézus a földön járt, hegyek n őttek, völ-
gyek  tőttek.  Jézus menybemenetele után minden megtért. Térjen meg 
a gyerek gyomrából és a fejéb ől is a betegség." Ismét elköpdös a feje 
felett: „Fű ,  pú, pú!"  Ezzel megszabadult a beteg a  fejfájástól.  

Mások így fújják el a beteg fejét: 

„Szem  megüszte, 
Szüv  szerette. 
Ezer angyal,  
Vigasztald  meg 
Erzsikét (Janikát, Bélácskát)". 

Akkor mond egy üdvözletet, majd ezt: 

„Kalap alól jöttél, 
Kalap alá menj.  
Fékető  alól jöttél,  
Fékető  alá menj. 

Kendő  alól jöttél, 
Kendő  alá menj, 
Szem  megüszte, 
Szűv  szerette, 
Ezer angyal  vígasztald  meg!" 

Háromszor így elmondja, akkor egy hiszekegyet imádkozik, majd elköp-
dösi a fejét. 

Ha valaki megijed, annak is van orvossága, ólmot kell önteni. Az 
egyik értő  asszony szerint így történik az ólomöntés: „Mikor a hold 
születik, hozok be kezdetlen és szótlan vizet. (Senkihez sem szabad 
szólni, még akkor sem, ha kérdeznek.) Tüzet gyújtok. Imádkozok. Vas-
kanálban ólmot teszek meg egy kevés zsírt, a tűzbe teszem. Ott van 
mellettem a síró kicsi és a gyerek anyja. Fejüket letakarom piros ken-
dővel, míg mindent előkészítek. Mellettük egy nagy tál áll félig vízzel. 
Amikor a kanálban megolvad az ólom, a víz fölé emelem. A vízre ke-
resztet vetek kétszer, beleöntöm az ólmot. Az szétcsapódik. Valamilyen 
alak formálódik ki, Vagyis az ólom megmutatja, mit ől ijedt meg a gye-
rek. Kiveszem a vízből az ólmot, zsebkend őbe kötöm, odaadom az anyá-
nak, hogy tegye a gyerek feje alá, ha alszik. A vízb ől megmosdatom a 
gyereket. Egy bögrével merítek a vízb ől, azzal otthon itatják a kicsi 
gyereket, Így elmúlik az ijedtség a gyerekr ől." 

Megint mások szerint úgy történik az ólomöntés, hogy vesz egy 
darab ólmot, beleteszi a kanálba, majd kanalastól a t űzbe. Mikor ol-
vadni kezd, elmond egy miatyánkot, keresztet vet rá. Közben már oda 
van készítve egy tálacskába víz, egy hegyes kés. Mikor elmondta a mi-
atyánkot, akkor a fejére, egyszer a jobb kezére, egyszer a bal kezére, 
egyszer a jobb lábára, egyszer a bal lábára Önt egy kis vizet, kiveszi 
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a kanalat a tűzből, önt ki az ólomból, visszateszi, közben elmond kilenc 
miatyánkot, egy hiszekegyet. Kilencszer kell megönteni az ólmot, utána 
felajánlja a „Szentháromság istennek, vígasztaló Szentléleknek, Szent 
Erzsébet tiszteletére", elmond egy hiszekegyet. Különféle forma jön ki. 
Van úgy, hogy liba, ember, szív stb. alak jön ki. Az ólomöntés után 
jobban lesz a beteg. Már a kilencszeri öntés közben lehet tapasztalni a 
javulást, az ólom is fogy közben, nem is olyan fényes, mint volt a leg-
első  öntésnél. 

Kutyakölkek  vannak a nyelve alatt a gyereknek. Lesütik. Az ért ő , 
tudós asszony meggyújt egy szentelt gyertyát, egy nagy t űt megmelegít 
benne. A tűvel lesüti a kutyakölköket, hogy meg ne vesszen a gyerek. 

Hasmenés ellen, bélhurut ellen „német asszony sátorját (olyan for-
májú, mint a bazsarózsa, kis, fehér pókhálós virágja van, az országút 
mellett nő)" egy nagy fazékban 1 óráig kell f őzni. A temetőből négyféle 
földet (feketét, sárgábbat, fehéret, tiszta sárgát) kellett hozni, ezt meg 
sót a teknő  négy sarkára kellett tenni. Keresztalakban össze kell húzni, 
közben a miatyánkot kell imádkozni. A fürd ővízre egy hiszekegyet kell 
mondani. Olyan meleg legyen a fürd ővíz, hogy a gyerek kibírja. Más 
vizet később nem szabad hozzáönteni. Ett ől a fürdőtől jobban lesz a 
gyerek. - Az ótvar ellen egyesek szerint fekete „faszujkát" kell törni 
rézmozsárban és azzal beszórni az ótvart. Mások tejfelben oldott kék-
követ ajánlanak. Megint mások jóddal való kenegetést tartanak megfe-
lelőnek. 

Hasfájás ellen disznózsírt tojássárgával kell összekeverni, s ezzel 
bekenni a gyerek hasát, jól betakarni, közben imádkozni. - Ha nem 
bírt „székletni", szilvaízt kell enni foghagymával. 

A fekete himl ő  (a petecs) sok gyereket, feln őttet elvitt, ha megma-
radt, „likacsos lett az arca, keze, mint a rosta". 

Frászba „szórja a habot, rángatózott, elnyomorodott". Az ilyenhez 
nem szabad kézzel nyúlni. Mert ahová teszik a kezüket, a betegnek az 
a része elnyomorodik. Hagyni kell, hogy kitombolja magát a betegség. 

A nagy lázban szenvedő  beteg, csont-b őr, sovány gyereket, frászost, 
„agost" kemencében sütve gyógyítják. Legalább két asszony kell a gyó-
gyító cselekvéshez, egy, aki fűtötte a kemencét és egy, aki bent volt. 
Mielőtt hozzáfogtak volna a gyógyításhoz, az anyjának meztelenül meg 
kellett kerülnie a házat. Ha több - kilenc - asszony volt jelen, a kö-
vetkezőket mondták: „Add vissza az egészségét a gyereknek, mer ha 
nem adod, teszlek bé a kemencébe s vetlek bé a kemencébe". A gyereket 
rá is tették a kenyérsüt ő  lapátra, betolták a langyos kemencébe. Közben 
kérdezték: „Mit sütsz, asszony?" „Agot sütök". Ezt háromszor, egyesek 
szerint kilencszer, megismételték. A kemencén lukat vágtak. Egy asz-
szony kiadta a gyereket. Megfürösztötték. - Ha még ezek után sem 
gyógyulna meg a beteg, akkor elmentek a székbe, kerestek és vásároltak 
egy nagy marha bend őt. Beletették a gyereket nyakig, csak a feje lát-
szott ki, a nyakán megkötötték a bend őt, beleásták a trágyába és ott 
maradt 3 nap, 3 éjjel, mások szerint 1 napig. F őzték a trágyában. Az 
anyja őrizte, hogy a kutyák ne tegyenek kárt benne. Ez rendszerint meg-
gyógyította az agos gyereket. Közben más nevet adtak neki, hogy a be-
tegség ne találja meg, mert a marhabendőben újra született. 
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e) A feln őttek természetes módon történ ő  orvoslása (állati és vadon 
termő , kerti, növényi eredetű  orvoságokkal): A felnőtteket sok betegség 
támadhatja meg. Legtöbbjénél nem segít az ólomöntés, vízvetés, fej el-
fújás, a természet, a füvek kínálta lehet őségeket kell tehát felhasz 
nálni. 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 magun-
kat a „gurudzsmás" asszonyokkal. De saját magunknak is kell óvakod-
nunk bizonyos „rontások"-tól, cselekedetekt ől, ha nem akarunk megbe-
tegedni. Pl.: Ne nézzünk be a halottas házba, mert sárgaságot kapunk. 
- Ha az udvarra kiöntött szappanos vízbe lépünk, sebes lesz a lábunk. 

Akinek eltört a lába, gyógyulás végett öntsön a sepr űre pálinkát. 
- Ha tyúkszem nő  a kézen, döglött békával kell megkenni, hogy el-
múljon. - Aki vályúba mossa a kezét, annak a keze sebes lesz. 

Sebre, hogy megóvják la fert őzéstől, vadszőlőlevelet, farkasfarkú 
füvet raknak. Útilapú is sebre való, a „vajlapi" is, ha lehúzzák a b őrét. 
- Nyílt sebet fűzfalevélből főzött teával kell borogatni. - Lófodorkából 
főzött teával öblögetik a sebet. - A seb vérzését „cserepcsik" (= vér el-
állító fa) használatával állították el. 

Reumára: fenyőspirituszba, denaturált szeszbe, pálinkába reszelt vad-
gesztenye, mely 8 napig állt, kiváló orvosság. A kesr űtorzsa-levélből, a 
gyalogbodza gyökeréb ől, diólevélből főzött teával borogatni jó a reumás 
helyet. Az ínereszt ő  zsír is reuma elleni orvosság. - Vadbodzát és pa-
radicsom szárát megf őznek és ebben fürdenek. - A fájós részt megzsí-
rozzák, tormát tisztítanak, rongyba teszik, ráhelyezik a fájós helyre. 
A keserűlapu levelét összetörik, egy nagy lapura teszik, törkölypálinká-
val meglocsolják, ráteszik a beteg részre, bekötik. 

Kolerajárvány idején farkasfüvet f őztek üstökben, a levében fü-
rödtek. 

Gyomorfájás ellen cickafark, ezerjófű  tea ajánlatos. 
Hasmenés ellen lósóska magjából főzött teát ittak. 
Tüdőbajt főtt csalán és cukor levével gyógyítottak. Igen jó a földi-

tök gyökeréből, a búzavirágból, hársfalevélb ől, tarackgyökérb ől főtt 
tea is. 

Köhögés ellen fehér mályva vagy mályvagyökér teája jó. 
Daganatra tejben főtt csalángyökér-mártásba mártott ruhát kell 

tenni. 
Gyűlésre, nyúlhájat, szappanos kovászt, paradicsomot, nyúlherét, sült 

hagymát kevertek össze, egy rongyba tették, ráhelyezték a „kigy űlt" 
helyre. Esetleg gyantát, tojássárgáját, zsírt kentek rongyra és tettek a 
sebre. „Kiment a csúnyaság." 

Kelésre tojássárgáját, mézet és zsírt tettek vagy szappanos kovászt, 
zsírt, búzalisztet. Paradicsom, sült hagyma is jó. 

Szemfájást tiszta pálinkába áztatott kökényvirággal gyógyítanak. - 
A fehérliliom virágja pálinkába áztatva is megfelel. - Vannak olyan 
asszonyok, akik learatják a szemr ől az árpát. 
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Szájfájásra: kékkövet áztattak ecetes vízbe, ebbe összetört foghagy-
mát tettek, ezt adták a betegnek. 

Ha valakinek fájt régen a farcsaka (dereka), akkor helyre üt őtték. 
A beteget lefektették a gangba, jól kinyújtották, a lábára tettek egy jó 
kemény bükkfaszéket. Akkor a nagy fejszével egy jó nagyot a székre 
ütöttek, a beteg rögtön felugrott. - Ha valakinek a dereka, gyomra 
megfájdult, Bukovinából hozott szokás szerint,  körpöt  vetettek. Ez úgy 
történt, hogy melegített bögréket, poharakat, findzsákat raktak a fájós 
helyre. Azok kihúzták a fájást. - Vért is vettek a fájás megszünteté-
sére. Ez a borbély dolga volt. Borotvával vágást tett a fájós részen és 
rátette a melegített poharat. Köpült. 

Nátha ellen a tojásfehérjét egy borsszemnyi sóval összesodorni, a 
beteg feje tetejére, az agyára kell tenni, rá pedig f őkötőt. Közben imád-
kozni kell. 

Torokfájás ellen jó megfogni egy gyíkot, megfojtani, az ujjaival 
dörgölje meg a torkát az illet ő  azzal a kezével, amellyel a gyíkot meg-
fojtotta. 

Hidegrázás  ellen hársfalevélből, kakukkfűből, kámforfűből, egér-
farkúfűből készült fürdőben kell fürdeni. - Ha valaki megcsömörlik, 
elrontja a gyomrát, feküdjön föl a forró kemencére. 

Szívbajra pipacs szárából és leveléb ől vagy fodorkából főtt teát kell 
inni. A gyenge pipacsbimbó fogyasztása jót tesz a szívbetegnek. 

Fülfájás esetén „megvontatják a fülit". Egy darab rongyot bekennek 
viasszal, mikor megkeményedett, bedugják az ember fülébe, meggyújt-
ják, kihúzza a betegséget. 

Ha nem hall jól valaki, vesznek egy darab mosatlan vásznat, beke-
nik viasszal, orsóra csavarják, beteszik a beteg fülébe, meggyújtják a 
vásznat, kijön a fülsár. 

Fogfájáskor megfőzik a beléndek magját, forrón egy köcsögbe öntik, 
ráhajolnak, fejükre kendőt borítanak, beszívják a g őzt. „A fájós fogból 
kihullanak a fájdalmat okozó kukacok." 

Fejfájáskor  segít a „burusztujlapit", vagy keser űtorzslaput kell rá-
kötni a homlokra. 

Epekőbántalmakra 60 dkg kamillát meg kell főzni, átszűrni. A meleg 
kamillát a beteg májára teszik reggel 6-10 óráig. 12—du. 5-ig keményre 
főtt táplisztet teszünk, délután 3 dl f őzőolajat kell meginni. 

Túlságosan erős vérzés ellen kakukkfűtea vagy szar'kalábtea 
használ. 

Vesebántalmakon enyhít a kakukkfűtea. 
Az élőhaló fűből készített fürd őt használva a súlyos beteg, vagy 

meggyógyul, vagy meghal. 
A hajdani mágikus világ törvényszerűségeit, viselkedési szabályait, 

az ártó hatalmaktól való őrizkedés módját az ősök átadják az utódok-
nak, azoktól függ aztán, élnek-e vele, vagy nem, hisz a varázseszközök 
mindenkit egyformán szolgálnak, ha betartják a szabályokat. 

f) Az állatok, emberek testi er őnlétét, lelki állapotát nemcsak reális 
kórokozók, hanem irreálisak, rosszak, gonoszok, szépasszonyok stb. is be-
folyásolják, viszik az embert sokszor egészen a sír szélére, s őt a halálba 
is. Ezek közül egyeseknek a neve már csak szólásokban, enyhe káromlá- 
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sokban, gyermekijesztőkben maradt fenn, nem is tudjuk pontosan, mit 
fed a név. Pl.: A csuma verjen meg! - szólásban Kríza János szerint a 
csoma pestist jelent. Törjön ki a  zsigora!  Talán azt jelenti az adatszol-
gáltatók szerint: pusztítson el a gonosz, essen beléd a betegség. A gyer-
mekeket a  bömbös.-sel, borszanká-val  ijesztik. „Ne sírj, jön a bömbös. 
Elvisz a hönibös." „Evisz barszanka!" Ki tudja ma már, mit jelentenek 
ezek! - Ivanovón hallottuk 1972 elején, hogy megszemélyesítik a ko-
lerát. Egyik adatközlőnk a legkomolyabban és mélységes meggy őződéssel 
mesélte, hogy a kolera üszökként gurult a földön, mikor vízhez ért, „rá-
csiperkedett az ember hátára, úgy vitette magát". 

A boszorkányok,  „szépasszonyok gurudzsmálnak", megrontják az em-
bert, állatot, elveszik a tehén tejét. N ők űzik a boszorkányságot, kevés 
férfi boszorkányról tudnak. A n ők is többnyire csak idősebb vagy öreg 
korukban foglalkoznak ilyen ténykedéssel. Rendszerint kicsik, alacso-
nyak, vagy nagyon soványak. A szemöldökük összeér. Ez a legfeltűnőbb 
jel rajtuk. Bár olyan személy is lehet boszorkány, akinél ez hiányzik. 
A szemük olyan, mint az ördögé, hamis. Kampós az orruk. Az egyik 
lábuk, nem látszik Ugyan, de vagy lóláb vagy tyúkláb, mint a perkolicsé. 
A perkolicsfélék, mint minden boszorkány, mindenféle alakot ölthet; mi-
kor eljött az ideje, egy nagy tüd ővé vált. Ha nem sikerült elintéznie 
mindent, újból perkolics formát vett fel. A szépasszonyok a tudomá-
nyukat tanulják, nem úgy születnek. Nagyon nehezen halnak meg, ha 
valaki nem fogja meg a kezüket, nem veszi át a tudományukat. Ha 
senki sem akad, aki megfogná a kezüket, akkor a sepr űt kell a kezükbe 
nyomni, elviszik magukkal a tudományukat. Mikor meghalnak s teme-
tik őket, nagy szél, vihar kerekedik. 

A szépasszonyok éjjel féltizenkett ő től tizenkett őig végzik gonosz, 
ártó munkájukat. Tilón, seprűn repülnek, vagy úgy járnak, repülnek a 
levegőben minden nélkül, de lovakat is megnyargalhatnak. Egy éjjel két 
határt járnak meg. A ló az ilyen út után nagyon kimerült, izzadt, más-
nap nem lehet befogni. A szépasszonyok a gy űlésüket a „Szent Gellér 
hegyeken" tartják. Tanakodnak, hogy kit lehetne elvinni. Nagy mulato-
zást csapnak, táncolnak. A mulatsághoz férfiakat is visznek. 

Az egyik asszony mesélte: „Az én apámat, részeg vót, kihítták, evit-
ték, egészen a bresztováci országútnál a fa alá letették. Eljött az éjfél, 
ha eccer tizenkét óra, nem szabad nekik tovább, ott elesik, akik visznek 
magukkal. Apám látta, hegy viszik, de úgy vitték, hogy ojan vót, mintha 
ment vóna. Akkor ott maratt a fa alatt éfél után egy óráig, s akkor úgy 
kezdett kéjabáini, tél vót, fázott. Egy nagy öreg sas képibe odament egy 
valaki, fölkapta, hazavitte, a konyhaajtóba letette. Sas v őt, nem látszott 
ember alak. Meg vót fagyva, fázva... "  „A legényt, aki beleveti magát 
• könyvbe, megkísértik. Kiviszik még a temet őbe is, ha meg van halva 
• csöréj e*, a lán képibe viszik ki". „A lovak sörényét befonják, nyargal-
ják, kifárasztják, reggel semmire se való az ilyen ló.** 

* Csöre =  szerető , 
**  A szövegeket magnetofonszalagról Dr. Matijevies Lajos tanársegéd jegyezte le. 

Fogadja érte köszönetem. 
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„Egy pásztor ember éjjel hallotta, hogy mén valaki és mondja: 

»Felit szedem, felit nem'. 

Az ember utána ment és Ő  is mondta: »Felit szedem, felit nem«. Mikor 
hazament, felakasztotta a sztírit és reggelre egész rakás vaj volt. Össze-
szedte a tehenektől a hasznot.” - mesélte egy pásztor. „Vótak olyan asz-
szonyok, akik elvették a tehen hasznát. A háziak sallóval vágták a tejet, 
akkor az illető, aki elvitte a hasznát a tehennek, odament az ajtóra, 
hogy ne vágják a tejet, mer őtet vákták." „Aszongyák, Erzsebet né meg-
feji a kapufélfát is". „Egy reggel anyám lássa, hogy menyen ki Erzsébet 
né a tőkéhe. A tőkén gyűtöget, gyűtöget. Gyűtögette a forgácsokat. El-
vitte a szerencsét. Ha bement valamellik házba ez az Erzsébet né, neki 
az vót a szokása, mingyá ment az istállóba, hogy nézi a jószágot, a te-
hennek után nézett, az vót neki az érdeke. Mikor meglátta a tehen, má-
szott fel a jászolba, úgy félt tüle. Megérezte. Ojan szeme vót, mint az 
ördögnek annak az öregasszonynak.. 

„A gazdám, akinél szolgáltam Kubinba éfél után kijött az istállóba. 
Nem tudott bent aludni, »dübücskölték.x, nyomkották ütet. Lefekütt az 
istállóba. A karját a feje alá tette s mondi: »tm, üm, üm!« Kis id ő  
mulya felugrott, aszt mondja: »Mé nem fogtad meg?« »Mit?« »Hát azt 
a valakit, aki engemet nyomott. A szépaszonyt«. »No, fekügy le«. El-
ótottuk 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. Ph ű, phű , csak úgy prüszkölt a ló. Semmi. Le-
feküdtünk. Ez úgy ment három-négyszer. Meggyujtottuk és égve hagy-
tuk a lámpát. Csend vót. Nem jött többet." 

Hogy mindez ne történjen meg, védekezni kell a szépasszonyok ellen. 
Legjobb szer a foghagyma. Foghagymakoszorút akasztottak az istállóba, 
hogy ne járjanak a boszorkányok a jószágok között. De a lovak rácsa 
fölé akasztott lókoponya is megvédi a jószágot. Az ajtóba tett sepr űtől 
nem bírnak bemenni a házba a szépasszonyok, nem tehetnek kárt sem-
miben és senkiben. 

Meg is lehet tudni, hogy ki vette el a tehén tejét. Éjszaka be kell 
fűteni a kemencébe, egy kis tejet be kell önteni, akkor megjelenik az, 
aki elvette a tejet és kérdezi: „Miért f űtöttél be?" Mivel kiderült a sze-
mélye, többé nem vehette cl a hasznot. 

A szépasszonyok a gyermekágyas asszonyt is felkeresik, kicserélik 
a gyerekét. Nagyfej ű , sovány gyereket hagynak ott, amelyik csak eszik, 
de soha sem lakik jól, örökké nyálazik, sír. Ilyenkor azt kell mondani: 

„Ha te dicséred az urat, 
Én is  dícsérem." 

Rögtön eltűnik a rontó. A seprűt is jó az ajtó, ágy mellé állítani. Nem 
bír bemenni. Szennyes ing, olvasó is segít. Foghagyma is jó a pólyába. 
Esetleg foghagymakoszorút kell áttenni a pólyán. A nagyfej ű , cserélt 
gyereket felvitték a kéménybe, leeresztették, akkor az elt űnt. 
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A szépasszonyok a kapu sarkához szoktak hányni; Olyan ez, mint 
• vaj. Nem szabad se ránézni, se belelépni, mert elmegy a tehén teje. 

A forgószélben is a szépasszonyok vannak. Ha valaki keresztülmegy 
• forgószélen, elveszti az erejét. Kést kell belevágni a forgószélbe. De 
ha nem sikerül, mindig felkeresik, megnyomják az illetőt, vagy kény-
szerítik, hogy társuk legyen. 

A szépasszonyok mellett kisebb bajt csinálnak („ígfznek") az olyan 
személyek, akiknek hamis a szemük, összen őtt a szemöldökük és valami 
nagyon megtetszik nekik, „szívből megszeretik" azt a jószágot, gyereket. 
Ha valaki szívből megszeret valamit, azt mondja: „Jaj istenem, be szép!", 
akkor már készen van a gyerek, a jószág, meg van szemmel verve. Az 
igézetet vízvetéssel lehet levenni meg faszujka-vetéssel. Negyvennégy 
szem babot olvasnak ki és szétrakják, így kijön, ki igézte meg. 

Tündérekrő l  is hallottak valamikor, a tündérek útjáról, (a kanálison 
levő  híd), de hogy milyenek a tündérek, már senki sem tudta elmondani. 

Vannak még más mágikus készségű  személyek Is, p1. a táltosok. 
Mikor a táltosok fel ől érdeklődtünk, Takács Gáspár, 1967-ben 68 éves 
bácsi, ezeket mesélte: »Nem tátosok vótak. Csíziósok. Ez olyan ügyefo-
gyott forma, de mégis megtudja el őre az üdőjárást, az üdőt, hogy esső  
lesz, mert történt úgy, az ánygya kiterígette a csíziósnak a gúnyáját, 
mert mosott. „Ánygyom, ne terígesse ki, mer az üd ő  mind ehorgya". 
Az üdő  szép és jó vót, de tényleg félóra múlva a ruha csak úgy repült. 
„A csiziós csúf üdőköt tudott csinálni, jégverist is."« 

Mikor lesz egy gyerekből csíziós, táltos? Milyen a táltos? - kérdez-
tük Pál Sándor (1967-ben 68 éves volt) bácsitól. Szerinte „a csíziósnak, 
a táltosnak van a hóna 'alatt egy kis húskinövése, szárnyacskája". Mások 
szerint foggal születik, rögtön tud futni, járkál mindenfele. Az ilyen nem 
tud beszélni, nehogy elárulja, mije van néki. Az anyja Is titkolja, hallgat 
róla. De a gyerek mikor már kezdett beszélgetni, azt mondja: „Anyám, 
máma ejen üdő  lesz. Anyám, hónap ejen üd ő  lesz. A bácsi máma hazaj ő  
a katonaságtól". „Hát, hogy tudod, fiam" - mondja az apja. „Hát tu-
dom". Az anyja már gondolta, hogy ő  már tudja, de az apja nem sej-
tette, hogy a gyerek táltos. Az apja csodálkozott, hogy beteljesedett, amit 
a gyerek mondott. Az anyja mondta: „Te, a gyermek táltos!" „Igen?" 
„A gyermek nem sokáig élt azután, mert nem lett volna szabad három 
éven belül megmondani senkinek, hogy ő  táltos." „Mit tud a táltos?" 
»Hát meg tudja mondani előre az üdőjárást, kijön a házhoz, ha elmegy 
az apja, anyja kocsival, nem éri-e valami szerencsétlenség. Meg tud el ő re 
mondani mindent, mi fog történni. De ő  maga is tud „nagy üdőt", jég-
verést csinálni.« 

A régi öregek beszéltek még más mitikus lényr ől, a  „lüdvérc"-ről is. 
Egyesek szerint: »A lüdvérc olyan, mint egy kékesen „repül ő  csillag". 
Tüzes, tűz ment utána, futott utána.« Mások szerint: „A lüdvérc olyan 
hazajáró kísértet, hazajáró lélek vót". „A lüdvérctojást 3 hétig kell a 
gazdának a hóna alatt melegíteni, akkor kikél és teljesíti a gazdának 
minden kívánságát". A lüdvércet az ember a maga szolgálatába állítja, 
a lüdvérc az embert segíti mágikus cselekedeteivel. 
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V. 

VISELKEDÉSI SZABÁLYOK, MELYEK BETARTÁSA AJÁNLA-
TOS 

Általános viselkedési szabályok: 
Nem szabad lánynak a fiú kalapját a fejére tenni, mert elhullik a 

haja. - A lány az ördöggel cimborál, ha kártyázik. - Ha valaki nappal 
sokat kártyázik, akkor azt éjjel elviszi a makk-kuli. - Ha valaki éjjel 
12-kor az utcára megy, megkergetik a boszorkányok. - Aki sokszor 
számolja a pénzét, azt megkísértik az ördögök. - Ha útközben valakit 
megkérdezünk, hová megy, azt hamar baj éri. - Aki az utcán eszik, az 
megeszi a szerencséjét. - Senkinek ne álljuk el az útját, ha üres kanna 
van a kezünkben, nem lesz szerencsénk. - Nem szabad a kést élivel 
felfelé hagyni, mert a Jézuska belelép, elvágja a lábát. - Asszonyt, bi-
ciklit, órát ne kérj kölcsön, mert szerencsétlenül jársz. - Nem csaphat 
be senki, ha fordítva veszed fel az inget. - Ha döglött macska mellett 
mennek el és tátva van a szájuk, kihullanak a fogaik. - Ha a temet ő-
ben virágot szedünk, megtépik a hajunkat éjjel a halottak szellemei. 
Szagolni se jó az ilyen virágot, árt a szaglásnak. - Aki bátor akar 
lenni, az menjen végig a temetőn éjjel 12 órakor, imádkozzon, többet 
nem fog félni. - Ha valaki fél a halottól, tegye keresztbe a kezét, úgy 
fogja meg a halott „nagylábujkáját". - Ha valaki meghal, nem szabad 
benézni az ablakon, mert a kíváncsiskodó megvakul. 

A leánykérés, eljegyzés, lakodalom:  - Ha valaki halottról álmo-
dik, hamarosan lakodalom lesz a rokonságban - jelenti az álom. - Ha 
az egyik lábán van cipő , a másikon nincs, de Így járkál a lány, nem 
megy férjhez, a fiú nem nősül meg. - Böjti időben nincs leánykérés. - 
Ha egy öregember meg akarja kérni egy öregasszony kezét, akkor el őbb 
üzenget neki, kérdezősködik másoktól, milyen az asszony.. Csak akkor 
megy el hozzá, mikor már tudja, hogy az asszony Őt választotta. -,Es-küv

ő  előtt a lányt kikérik. Szombat este 7-8 óra között. A lányok a 
kemence körül állnak, amikor a kér ők megérkeznek és elmondják mon-
dókájukat: 

„Volt egy szép galamb, 
Az ide szállt a kéményre. 
Ha itt a párját megtalálja, 
Akkor leülünk." 

Ha igent akar mondani a lány, azt mondja: „Széna". Ha visszautasítja 
a vőlegényt, akkor azt mondja: „Szalma". 21 napig járnak jegyben. A 
lány vendégei tálcára teszik a v őlegényinget és elviszik neki. 

A lakodalom előtti este van a sirató este. A lányosháznál összehord-
ják a párnákat, dunnákat és siratják a lányt. - A v őféllyel is tréfálkoz-
nak. Rá akarják húzni az ujjára a kakas püspökfalatját. Ha ügyetlen a 
vőfély, sikerül is. - Amikor a menyasszony felöltözik, nem szabad meg-
néznie magát a tükörben, mert nem lesz családja. Ahányszor meg akarja 
nézni magát, annyi családja lesz. - Ha két menyasszony „slájer"-ban 
látja egymást, az szerencsétlenséget hoz. - Ha esküv őkor szép csendesen 
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ég a gyertya, Szép életet élnek a fiatalok. Ha lobogva ég, veszeked ősek 
lesznek. - Aki előbb lép ki a templomajtón eskövőkor, az lesz az Úr a 
házban. 

A lakodalmat külön a fiú és a lány házánál is megtartják. A „kál-
látó"-ban el akarják lopni a menyasszony cip őjét, ha sikerül, a nász-
nagynak meg kell fizetnie. 

Halott lakodalmat is tartanak, ha fiatal legény vagy lány hal meg. 
A másik nemből egy-egy személy felöltözik vőlegénynek, illetve meny-
asszonynak, úgy megy a koporsó után. Az is megtörtént, hogy valóban 
jegyesek voltak, s az itt maradt felöltözött menyasszonynak illetve v ő-
legénynek. 

3. A halál, s végül a temetés az ember életének utolsó stációja. 
Mivel az ember benne élt a természetben, ezért szoros volt vele a kap-
csolat. A halálra sok természeti jel figyelmezteti a jelekb ől olvasni 
tudót. Bizonyos cselekvések, az állatok viselkedése, természeti jelenségek, 
ha nem is mondják meg pontosan, ki fog meghalni rövid id őn belül, de 
jelentik a szomorú tény bekövetkezését. 

A temetésnek ds megvannak a szabályai, a közösségi ember kény-
telen tartani magát a szabályokhoz, modellekhez, különben a közösség 
megbotránkozását vonja magára. 

A halált előre jelző  álmok, tiltott cselekedetek, természeti jelen-
ségek: 

ct.)  álmok: Ha álmunkban feketét látunk, gyász lesz, ha zöldet, re-
mény. - Ha álmunkban fehér lovat látunk, halál vár valakire a család-
ban. - Ha álmunkban fáj a foghúzás, akkor távoli rokon hal meg. - 
Ha nem fáj a foghúzás, közeli rokon hal meg. - Lakodalomról álmodni 
azt jelenti, hogy hamarosan meghal egy családtag. - Óráról álmodni 
halált jelent. - Ha a lámpa cilindere eltört, halált jelent. - Ha valami 
magától eltörik, halált jelent. 

3.) tiltott és egyéb cselekvések: A kést nem szabad az asztalon 
hagyni, valaki meghal. - Az asztal alá nem szabad feküdni, mert halott 
lesz a rokonságban. - Ha pattog a bútor, meghal a családban valaki. - 
Ha szilveszter estéjén felállított kanál újév reggelére eld ől, 'akkor a gaz-
dája hamar meghal. - Ha temetésre mennek, s a pap menés közben 
visszafordul, meghal még valaki a családban hamarosan. - Ha a gye-
rekek lakodalmaznak az utcán, meghal valaki. - Temetést nem szabad 
játszani, meghal valaki. 

y.) természeti jelek: Ha bagoly, halálmadár, halálbagoly huhog a ház 
körül, halott lesz a házban. - Ha valahol megjelenik a bagoly, ott ha-
lott lesz. - Ha a denevér beszáll a házba, 'haláleset lesz. - Ha a kutya 
vonít, halott lesz a rokonságban. - Ha a kutya „bankol" (vonít), amerre 
tartja az orrát, arrafelé eregeti a halált. - Ha a tyúk kukorékol, le kell 
vágni, mert valaki halálát jelzi. - Ha a holdnak udvara van, halál lesz. 

ö.) testi jel: Ha a kisbaba hat hetes kora el őtt nevet, meghal. - Ha 
két szeme között erecske van a babának, nem él meg. - Ha jól néz ki 
a halott, fiatal hal meg utána, ha öregesen, öreg követi. 

Halál, temetés: Ha valaki 90 életéven túl hal meg, boronaszeget 
vernek a 'szívébe, mert az ilyen lehet, hogy tetszhalott, nem bír meg-
halni, esetleg visszajön. - A halott hóna alá sót tesznek. Miel őtt elte- 
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metnék,  kiveszik a sót. Az állatoknak adnak bel őle rögtön, megvédi őket 
a betegségtől. Vész idején is segít, meggyógyul t őle a jószág. - Ha va-
lakinek van levágott hajfonata, azt vele kell eltemetni, mert a halott 
addig „nem nyugszik meg", míg az, ami az övé, föld alá nem kerül. - 
A halottas ház ablakába égő  gyertyát tesznek, ezt veszélyes nézni, mert 
sárgaságot kap az illet ő. - A temetési menetben ott van a pap is. Ha 
visszanéz menetközben, valaki meghal. - Mikor kivitték a kapun a ha-
lott gazda koporsóját, kivezetik a lovakat, teheneket az istállóból a ka-
puig az első  sarokig, hogy elbúcsúzzanak, ne menjenek utána, a halott 
ne vigye el a szerencsét. - A halott után felborítják az asztalt, a széket, 
mikor kivitték a házból. Kisepernek. Kezet mosnak utána. - A temetés 
után a rokonoknak háromszor meg kell kerülniök a sírt, hogy ne járjon 
vissza a lélek. 

A temetés után 6 hétre vagy egy évre tort rendeznek a halott lelki 
üdvéért. Összejön a rokonság, kalácsot sütnek, „cukorkalácsot" is, van 
esügör (gyümölcsbor), pálinka. Éjfélkor fogyasztják. Adnak bel őle a 
szomszédnak meg a szegény gyerekeknek a halott lelki üdvösségért. 
A toron imádkoznak, énekelnek, gyertya ég, éppen úgy, mint virrasz-
táskor. Előzőleg reggel misén vettek részt. 

c)  Visszajáró  lélek: A halott lelke nem tud megnyugodni, hazajáró, 
visszajáró lélekké válik, ha valamit eldugott és az él ők tudtára akarja 
adni. - Ha a halottat a ravatalon átugorja a macska, vissza fog járni. 
- A visszajáró lélek sok izgalmat, félelmet, rettegést okoz. Mi magunk 
tehetünk róla, hogy halottunk ne váljék hazajáró lélekké. - Ha halottak 
napjára virradó éjjel álmunkban a halottal együtt eszünk, akkor át kell 
vinni a szomszédba valamilyen ételt, nem jár haza a lélek. A vörös-
hagyma, a tojás a legjobb ilyenkor. - Nem jár haza a halottunk, ha 
a legrosszabb kabátunk béléséből kivágunk két keskeny darabot, a te-
metőben a sír fölé keresztbe tesszük és mind a négy sarkát meggyújt-
juk. - Ha a halott szelleme gyakran megjelenik, éjfélkor háromszor 
meg kell kerülni a temetőt, nem jelenik meg többet. 

VI. 

Az álom az ébrenlét idejére közöl bizonyos információkat. Minden 
álomnak jelentése van, minden álom valamire figyelmeztet, csak tudni 
kell, mire, mondják Székelyikevén. Így pl., ha valaki halottal álmodik, 
hamarosan lakodalom lesz a rokonságban. - Ha valamelyik halott csa-
ládtaggal sokszor álmodunk, azt jelenti, misét kíván mondatni a lelkéért, 
vagy azt kívánja, hogy megajándékozzuk a szegényeket az isten nevében. 
- Álomban látott zavaros víz betegséget jelez. - Menyasszonnyal ál-
modni fejfájást jelent. - Aki álmában tiszta vízben fürdik, az egészséges 
lesz. - Ha lövésről álmodunk, hírt hallunk. Vérrel álmodni azt jelenti, 
hogy szerencsétlenség lesz a házban. - Kisgyerekkel álmodni pletykasá-
got jelent. - A kígyóval álmodás ellenséget hoz. - Aki urakkal álmo-
dik, annak törvénybe kell mennie. - Ha álmunkban búzát vetünk, az-
nap kenyeret sütünk. - Ha sok tet űt látunk álmunkban, pénzt ka-
punk, stb. 
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S S ZEFO GL ALA S 

Az említett szokások, babonák, természetes és varázscselekedetek, az  em-
bernél  többre képes állatok, növények, a természeti tünemények, az égitestek 
beavatkozásai, mind-mind egy régi panteisztikus világnézet nyomait, termé-
szetes folyamat eredményeként egyre jobban halványuló nyomait hordozzák. 
E szerint az ember, az állatvilág, a növényvilág, az égitestek stb., azaz az egész 
természet szoros viszonyban áll egymással. Az állatok, a növények, természeti 
jelenségek közvetítenek az ember és a „f őlény" közt, figyelmeztetik a be-
következendő , az emberre nézve szerencsés illetve szerencsétlen eseményekre, 
jelenségekre.  -  (Mindennek megvolt az ismereti, tapasztalati alapja!) 

A XX. század második felében még élő, aktív, felgyűjthető  szokások, 
babonák, varázscselekmények bizonyos „ őselemek", természeti er ők tiszteleté-
ről hoznak hírt az idők mélyéből. Igy találkozunk 1972-ben a t űz, a víz, az 
anyaföld, a szél stb. tiszteletével. A csodálatos, megmagyarázhatatlan, óvó, 
megszentelő, tisztító erejükbe vetett hit irányítja a vízvetésben, ólomöntésben, 
füstölésben hívőket és e cselekvéseket még napjainkban is gyakorlókat, a ke-
resztelésből meghozott újszülött gyermeket a földr ől felvevő  szülőt, rokont. 

Ezek a pusztító elemek (tűz, víz, szél-forgószél) bizonyos szertartások, 
cselekvésmodellek elvégzésével megfékezhet ők, sőt az emberi életre kedve-
zővé, áldásossá tehet ők. Ennek a tudománya azonban nem mindenkinek ada-
tott meg, csak bizonyos személyeknek, „tudósoknak",  „gurudzsmás" -oknak, 
akik ténykedésükért sohasem kérnek pénzt, legfeljebb tudatják a „megrende-
lő"-vel, hogy üres a kamrájuk, ez vagy az hiányzik bel őle. A „tudás"-ért ju-
talom jár. 

A pogány világ hitének maradéka a boszorkány, illetve székelyeinknél 
a szépasszony, a tündér, akik az isten és az ember között álló fens őbb lények, 
hatalmukban áll saját vagy más alakban, természetfeletti módon az embert, 
az ember sorsát rossz vagy jó irányban befolyásolni. Ezt a hatalmat a szép-
asszony halálakor másokra átruházhatja. Székelyeink szépasszonyai tilón re-
pülnek. Ők is a Szent Ge llért hegyre járnak mulatni, táncolni. Nemcsak em-
bereket rontanak meg, hanem á llatokat is. 

A „csíziósban" a sámánhit néhány vonását fedezhetjük fel. Foggal szü-
letik, szárnyacska van a hóna alatt, nem beszél a gyerek 3 évig, hogy ne 
árulhassa el táltos-voltát. Ha valaki 3 év el őtt felfedi titkát, meghal a táltos-
-gyerek. A csíziós sok rejtett dolgot ismer, mindent meg tud mondani, tudja 
előre, mi fog történni, milyen idő  lesz, sőt még Ő  maga is tud vihart támasz-
tani. (Az utóbbi már garabonciás vonás!) 

Az ősvallási nyomok keverednek a kereszténységgel. Többek közt ezért 
lehet karácsony éjjelén meglátni a lucaszékr ől a boszorkányt; a keresztvetés-
nek, imádkozásnak, a miatyánk, a hiszekegy elmondásának csodálatos ereje 
van; a szentlélek, az angyalok, a Sz űz Mária segítségül hívása eredménnyel 
kecsegtet a ráolvasásban. 

Mint e rövid kis összefoglalásunkból is látható, a népi hiedelmek  gyüj - 
tése  sem hanyagolható el, éppen olyan fontos, mint más népi hagyomány fel-
kutatása, lejegyzése és kés őbbi feldolgozása, hisz tulajdonképpen híradás a 
régmúltból. 
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A FELHASZNÁLT MŰVEK JEGYZÉKE:  

Kálmány  Lajos: Szeged népe, I—II. Arad 1881-1882. III. Szeged, 1891. 
Ipolyi Arnold: Magyar mitológia 
Diószegi Vilmos: Samanizmus, Budapest, 1962. 
László Gyula: A  népvándorláskori  lovas népeink ősvallása, Kolozsvár. 
Dömötör Sándor: Szent  Gellért  hegye és a boszorkányok.  Bp.  1940. (Ta-

nulmányok Budapest múltjából).  
Gunda  Béla: Szépasszonyok kútja.  
Vajkai  Aurél: Népi orvoslás a Borsa völgyében, Kolozsvár 1943. 
Bálint Sándor: Népi hitvilág (Tápé története és néprajza), Tápé 1971.  
Hoppál  Mihály: Egy falu kommunikációs rendszere,  Bp.  1970. 
Saját gyűjtésem az 1962., 1967. és 1970. évekb ől. Vettem még adatokat 

Juhász Erzsébet,  Horti  Judit volt egyetemi hallgatók 1967-ben  Székelykevén  
tett tanszéki tanulmányi kirándulásunk során végzett gy űjtéséből és Berényi 
Ilona volt  székelykevei  magyar tanár átadott jegyzeteib ől.  

REZIME 

VEROVANJA ŽITELJA SKORENOVCA 

Skorenovac je selo u  južnom Banatu nastanjeno mešovitim stanovnl-
štvom: Madarima  i Bugarima.  Nas interesuju verovanja Sekuljaca doseljenih  
1883.  godine iz bukovinskih sela (Rumunija) Józseffalva, Istensegíts,  András-
falva, Fogadjisten,  Hadikfalva) modeli tih verovanja, njihova struktura  I  sa-
držina, komunikacione šeme.  U  njihovom životu  na  svakom nivou prisutne 
su odredbene norme zemljoradnlČko-kubikaškog života. Za starije generacije 
karakteristiČna je orijentacija ka prošlosti  i  domu  i  relativno  stabilan  sistem 
usvojenih običaja, premda su  se  ekonomski  I  društveni odnosi promenill posle 
oslobodenja. Od omladine orijentisane  na  sadašnjost odnosno buduĆnost sve  
se  manje građe  o  verovanjima može prikupiti; za ovu omladinu modeli ve-
rovanja su sve bezna čajnijl  i  sve bleđi. 

Prema autoru veĆinu praznoverica  ovo  stanovništvo donelo je sobom iz 
Moldavije, Bukovine ali je  u  novom mestu prebivanja ovaj  fond  obogaĆen 
bugarskim, srpskohrvatskim  i  drugim mađarskim elementima.  

U  toku obrade verovanja Sekuljaca, posle prikaza obi Čaja vezanih za 
kalendarske praznike, autor prikazuje obi čaje vezane za pojedine dane  ne-
delje  i  debove  dana. Potom  siedi poglavije  o  promenama Meseca  i  njihovom 
uticaju,  o  prirodnim pojavama  i  naČinu odbrane od nih. Tu valja spomenuti  
I  verovanja stanovništva da  se na  Mesecu vidi pastir naslonjen  na  štap koji 
je oprao svoje obojke  i  rasprostro ih  P0  grmlju radi sušenja. Po drugima pak  
u  doba punog meseca  na  Mesecu  se  može nazreti pastir koji ěuva ovce. 

Naredno poglavije sadrži verovanja koja  se  odnose  na  poljoprivredu  i  
stoČarstvo.  13  ovom poglavlju autor obra đuje  I  naČin lečenja životinja. Posle 
prikaza naČina građenja kuća, određenih delatnosti koje olakšavaju življenje  
u  domu  i  sredstava za zaštitu uku Ćana, magiČnih delatnosti, dobrih  i  loših 
znakova, sledi prikaz pravila  i  delatnosti kojima  se  Čuva telesna  I  duševna 
kondicija ukućana iii  se  utiČe  na  tu kondiciju, prikaz akcija za odstranjiva-
nje nedaĆa  i  domaćih lekova.  
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O  mahinacijama magičnih lica koja uriČu ijude kao  I o  odbrani od njih 
reč  je  u  narednom poglavlju. 

Posle navođenja pravila ponašanja koja  se  preporučuju ijudima, siede 
informacije stečene  u  snovima. 

Studija  se  završava rezimeom  u  kjem  se  govori  o  postojanju običaja, 
praznoverica, vradžbina, izvesnih „prae menata",  o  poštovanju prirodnih sila 
još  u  drugoj polovini  XX  veka.  
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Burány  Béla 

A MI  UTCANK 
JATÉKAI 

• .  nevelő  nem lehet el e játékok beható 
ismerete nélkül. Szomorú gyermekkora nyo-
mait holtáig viseli, aki úgy n őtt föl, hogy 
nem volt része bennük. 

Kodály. 

CÉL ÉS MŐDSZER 

Célunk egy utca népi játékainak bemutatása volt, egy generáció 
hagyományanyagán keresztül. Egy generációén, mely eddigi, viszonylag 
még rövid élete alatt esett rendszer- és országváltozások tanújaként ren-
geteget látott; melynek nemzedékek közötti hézagbetölt ő  szerepe közössége 
életében nem lehet tudni, lehet-e teljes mégis, már csak a szóródás miatt 
is, mely .a háború utáni idők napjainkig tartó hatása alatt követ-
kezett be, az előző , szomszéd generációk háború okozta híjja után. 

Forrásanyagunkhoz  egyenes úton vezetett a személyes visszaemléke-
zés. Már a munka elején kitűnt azonban, hogy egy-egy játékhoz kötött 
mondást, részletet illetőleg híjjasnak bizonyult a vallatóra vett emléke-
zet. Ezeken a gondokon segítették át a tollat a zentai Thurzó Lajos 
Elemi Iskola V.b, V.d, VI.c, VI.d és VII.á osztályú tanulói.' 

Anyagunk jegyzetelésénél három publikációt nem hagyhattunk fi-
gyelmen kívül: Tőke István „Zentakörnyéki Népi Játékok' 'cím ű  füze-
tét2  már azonos témaköre s gyűjtői területe miatt sem; A Magyar Nép-
zene Tára első  kötetét, a „Gyermekjátékok"-at', s az 1971-ben, Hajdu 
Gyula szerkesztésében megjelent „Magyar Népi Játékok" cím ű  gyűjte-
ményt4. - A két utóbbi könyv jellege miatt egy-egy játék irodalmának 
feltüntetése helyett elégségesnek véltük a bennük közölt változatokra 
való hivatkozást. 

A MI UTCÁNK 

Zenta, -  azt mondják' - a Tiszaparthoz közel es ő  központi 
városmagból két irányban terjedt. „Lefelé", amerre a Tisza folyik, 
meg „kifelé", azaz napnyugat felé, a faluk, szállások felé. Keletnek 
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nem terjedhetett, mert ott volt a Tisza, északnak sem, mert ott volt 
a Tökös-tó, melynek kiszárított, fekete réti földjébe került több mint 
száz évvel ezelőtt a Népkert. Azért van a város központja ma is 
ekszcentrikusan, a város északkeleti csücskén, s innen indulnak ere-
deti fő  útjai is, dél felé és nyugat felé. 

szak—dél irányban a szerbek települtek, kelet—nyugat irány-
ban a magyarok. S ha meggondolom, a város régi szerb utcái tény-
leg a központtól dél felé esnek, a Halász térig, (ott valahol, ahol 
tudomásom szerint a „szerb kút" is volt), aztán az Alsó-Tiszapart 
jött, apró halász-házaival, még lejjebb meg a Kukucska, de az már 
önálló néprajzi egység szinte, kár, hogy alighanem véglegesen elké-
sett felőle a minden részletet megörökítő  írás. 

A néhai Tökös tó partján, a Tóparton gangos gazdaházak ülnek 
ma is. Alattuk, a Part alatt, egy sor aprótelk ű , kis, fehér proliház 
húzódott az én gyermekkoromban, hiába hívták szépen ezt az utcát 
azon kívül, hogy Part alja, úgy is, hogy Városkörüli út. De gazdák 
laktak a Tópart utcával párhuzamos utcákban, a Kígyó utcában, 
meg az Árpád utcában is, olyanok, akiknek szállásuk is volt, ott is 
laktak nyáron, odakötötte őket a munka, csak télre jöttek „a vá-
rasra", a „a házba", ahol legállandóbb jelleggel az öregje lakott, „a 
templom miatt", s a gyerek, hogy onnan járjon iskolába. 

Ennek a kétfelé terjedő  fejlődési iránynak az üres részébe szinte 
egyensúlynak épült bele az Alvég. A harmincas-negyvenes években 
erre még sok volt a mester, mindenféle, olyan is, amit mára már 
teljesen kiölt a városból a gyár, vagy az adópolitika. A többi jó-
részt munkás meg kisparaszt. 

A Tópart s az Alvég közt körülbelül félúton fut nyugat felé a 
város főutcája, a „Nagyutca". Fél emberölt őnyi életem alatt eddig 
öt féleképpen hívták, fennen hirdetve mindig az aktuális lojalitást. 
Ezt a Nagyutcát keresztezte derékszögben a mi utcánk. 

Természetes nevén Üjsor utcának hívták. Nyilván nem véletlen, 
s alighanem nem is sokáig, mert mikor tovább n őtt a város, s az 
akkor épp gyorsan ment, neve Régi Üjsor utcává öregbedett, s az 
tj sor nevet a következ ő  utca kapta. Nevének alakulásakor az volt 
tehát a megjegyezni való, hogy a városházától két „nagy nekisza-
ladásnyira" (egyik a Hajduska sarkáig, másik a Lieber sarkáig) új 
sor van alakulóban. Helyén már utcává formálása el őtt is Út volt. 
Itt jöttek fel a kocsik a Nagyrétb ől, a szélmalomba nyilván, mert a 
Nagyutcától lefelé es ő  részét Malom utcának hívták. 

A Nagyutcától a Mária utcáig terjedt akkor a mi világunk, azaz 
a Lieber sarkától az Üjházi sarkáig. Kb. 25-30 ház. De egyik 
oldalán belenyílt ebbe a szakaszba a Dávid utca, vagy ahogy mi 
hívtuk, a „Kisutca" (ahol bandázásaink gyerekeinek jó része lakott), 
s egy szuk is. 

Huszonöt-harminc „mifelénk-valósi" gyerekb ől verődött össze 
alkalmilag az a négy-öt, néha nyolc-tíz gyerek, akik csoportjáté-
kainkban aktív részt vettek. 

Társadalmi hovatartozás szerint a hasonsz őrűségen kívül iaz egy 
utcából eredés olyan alap volt, ami akkor mondvacsinálttá tett volna 
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minden különbség keresést, gépész, malommunkás, foltozó suszter, 
hentes, kishivatalnok, vasutas, molnár, sz őlős nagygazda, papucsos, 
földműves, szőlős kisgazda, 'asztalos, pincér, esztergályos, nyomdász, 
szövőgyáros - felnőttek s gyerekeik között. Köztünk, gyerekek közt 
egyetlen társadalmi kérdésb ől eredő  összezördülésre nem emlékszem, 
dúlhatott bár felettünk háború, vagy megannyi változásokkal teli 
történelmi esemény. Mindennek hatása másban nyilvánult meg: ban-
dázásaink magját képez ő  gyerekcsoport közé olykor Új és új pár 
gyerek vegyült, néha egy-egy 'szezonra csupán, néha a háború ide-
jére végig, vagy nagyapai látogatás kapcsán, csak néhány délutánra. 

A hagyományosság több generációt átfogó hatása a mi utcánk-
ban tán sose érvényesült annyira, mint a nagygazda Tóparton, falu-
helyen, vagy éppen kint a szállások között, valószín űleg már a ke-
letkezéssel összefüggő  okoknál fogva Sem. Apám nővére, 'aki a szá-
zad első  évtizedében született, a mi utcánk „túlsó" (küls ő) oldalán 
gyerekkorában még libát legeltetett, szér űn. A század elején az utca 
még nem volt Végig beépítve tehát. Az én gyerekkoromban, a har-
mincas-negyvenes években már igen. De akkor már nagyon messze 
volt tőlünk a városszél. Saját földön, feles, harmados, napszámos-
vagy szezonmunkán keresztül azonban valamennyiünk számára szinte 
tapintható volt a földközel. 

Később ez az utca lett a város legfontosabb észak—dél irányú 
utcája, majd kövesútja, a Zsidótemet őtől a Vásártérig, a Nagyrétb ől 
a városba, onnan meg Ada felé. A történészek szerint 'a „nagysza-
ladás" után 'a felső  Vége táján emelt sáncon át törtek be a városba 
a várost visszafoglaló Perezel honvédek.° Majd száz év múlva, el őbb 
ar, árokparton ülve, eztán az ablak mögé parancsolva néztük végig 
az irgalmatlan rossz macskakövein vasalt kocsikon végigvonuló bá-
náti sváb telepesek hosszú sorát, aztán hónapokkal, vagy csak he-
tekkel később, már éjszakába lesve a vonuló sok-sok orosz katonát. 

Az én gyermekkoromban, a harmincas-negyvenes években, már 
kövezett volt az utca. A közepe csupán. A kövezet két oldalán a nyári 
úton bokáig ért a por, s ha a rétb ől hazafelé hajtott a csorda, hát 
még ha birkákat hajtottak haza este, szinte harapni lehetett. Órákig 
a levegőben maradt, hogy nem lehetett a túlsó oldalig látni benne. 
A kövezet melletti nyári úttól két oldalra kocsikeréknyomos porc-
füves rész után jött a f ű, aztán az árok, aztán megint f ű, fák, bi-
cikliút s a téglajárda 'a házak el őtt. 

A jellemzéshez még egy adattal tartozom. Pár héttel ezel őtt vé-
gigkujtorogtam a mi utcánkon, harminc év távlatából számotvet ő  
szemmel. Régi kerítésünkön egy széles deszkán ott van még a bú-
gerozások sok apró ütéshelye, csak a kerítés javítása folytán a 
deszka más helyre, a Kisutcába került. Azon tűnődtem, hogy három 
évtized után immár egyetlenegy játszó cimborám sem lakik a régi 
helyén. Található azonban közülük Kanadától Ausztráliáig szerte a 
nagyvilágban. H.-ék négy gyereke közül egy Szabadkán él, egy Ma-
gyarországon, egy Németországba s egy Svájcba került. Gyermek-
korom jelzett, szűkebb világának 38 számbavett háza közül 8 viseli 
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még régi gazdája nevét, abból 4 az öregek kihalása után majd szin-
tén másnevű  gazdát cserél. 

A harmincnyolc ház több harmincnyolc családja közül arra a 
hétre gondoltam aztán, akiknek délutáni álmát olyan sokszor zavarta 
játékos zajunk, mert azokból a házakból füttyszóra sem futott ki 
gyerek sosem. Pedig néhol szerettek is minket azért, tán jobban is 
mint hittük. Tanúja volt annak sok sapka sz őlő, ingalja körte, fi-
karcnyi „szaladj már ide, vagy odá"-ért, s egy-egy jóíz ű  nevetés 
olykor a játékainkon. Nevükkel a temet őben találkozom, sokszor, 
hőkölve előbb, tűnődve aztán: az? nem az? - Emlékeiket utód nem 
orzi. 

És  hányan vannak még, akiknek megszokott arcát nem őrzi ma 
már, csak a ritkán felötlő  emlékezet? Alakjuk, mozdulataik, hangjuk 
ízét bennem még őrzi a régi utca. Emléküknek ajánlom ezt az adós-
ságírást, a játszócimboráknak szerte a nagyvilágban, s mindazoknak, 
akik voltak, most azok, vagy eztán lesznek csak játszócimborák. 

I. JATÉK SARRAL, PORRAL, FUVEL, FAVAL, VIRAGGAL 

SÁR0SPUSKAzÁs 

Jól meggyúrt, formálható sár kellett hozzá. Hosszantartó, áztató es ők 
után, mikor újra felsütött a nap, de a kocsiúton még sár volt s az árok-
part füve is nedves, - a játék a járdára szorult. A „kispuská"-tól a 
„nagyágyú"-ig, félmaroknyi, vagy összemaroknyi volt a kiszakított anyag. 
Fánkszerűre formáltuk. Mélyedésébe néha klikkernyi sárgolyót, „golyó"-t 
is tettünk, s kül č n öröm volt, ha az „elsüléskor" kiszállt. Földhözvágás 
előtt jó volt beleköpni (ez többek között a fokozatos keményedést is el-
lensúlyozta). Felállva, nyitott tenyérb ől csaptuk a lukas felével a föld-
höz. De előbb azt mondtuk: 

-  Most akkorát szóljon, mint ide a Nagyutca sarka! 
Aztán fokozva: 
-  Most akkorát szóljon, mint ide a Nyakigláb! 7  
Sikerült pukkantás után: 
-  Akkorát szólt, mint a város puskája! - Aztán Újra kezd ődött a 

gyúrás. 
Volt, mikor több lukat, mélyedést formáltunk egy-egy sárospuskába. 

Akkor azt mondtuk: 
-  Ennyi katonája volt apádnak! - (Ahány volt a luk.) - Ennyi 

gyütt vissza! - (Ahány luk elsült.) A többi ott maradt a csatában. 8  

BUZOGÁNY 

Félméternyi, vagy kicsit hosszabb kisujjnyi vastag vessz ő  kellett 
hozzá. Gyúrt, félkemény sárból csináltuk ‚a fejit". A gyerekmaroknyi 
sarat kissé hosszított tojás formájában húztuk a vessz ő  végére, nem lu- 
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kasztva  át teljesen a sarat. egyes suhintással a sár messzire szállt. Aztán 
ott maradt a kerítésen, faderékon, vagy éppen frissen meszelt falon, al-
kalmasint egy-egy repedtablakon. - Mint egy habcsók, sárból. 

„ENNYI TETYO VAN A FEJEDBE" 

Nyirkos homokhoz építkezéskor, vagy kövesút javításakor jutottunk 
hozzá. Abból dobtunk a leveg őbe két tenyérnyit: 

-  Ennyi tetyű  volt a fejedbe! 
Lefelé tartott tenyérrel, a kézfejjel kaptunk meg bel őle amennyit 

lehetett: 
-  Ennyit anyád kiszedett! 
Aztán kézfejjel Újra feldobtuk a maradék(>t, s most tenyérrel kap-

tuk meg belőle ami szét nem hullt: 
-  Ennyi maradt benne! 
Ügyesen dobva - sok maradt benne. 

JÁTÉK AZ ÁROKPARTI FÜ KALÁSZÁVAL 

(Egérárpa.  - Rordeum murium.)' 

Két felfelé nyitott tenyerünket, vályút formálva, élben összetet-
tük. Ebbe a vályúba fektettük bele a f ű  kalászát, hegyes végével felénk. 
Tenyerünk összetett élét dörzsölni kellett, vízszintesen, (olyanformán, 
mint mikor uzsonnafalatokat kértünk egymástól, mondván: „KÚ-dÚ, kú-
dú vajacska... "  stb.). A kalász tenyerünk vályújában megindult felénk. 
Közben csalogatni kellett: 

- Ko-ca, ko-ca, ko-ca! -  minden szótagra egy mozdulattal. 
Akinél tovább maradt a kalász tenyérben, az gy őzött. 

Hüvelykujjunk redőjébe állítottuk a fűkalászt hegyével, függ ő-
legesen. Feszíteni kellett a hüvelyket, hogy a kalász minél keményebben 
álljon. Aztán a másik tenyerünk élével kalászttartó hüvelykünk tövére 
ütöttünk: 

-  Így esëtt lë öregapám a lórú! 
Akinek a kalásza több ütés után állt mint a másiké, az gy őzött. 

A kalászt a nyelvünkre téve hegyével befelé, azt kellett mon-
dani, hogy: 

-  Király, király, király... (Vagy azt, hogy „toklász, toklász".) 
A kalász elindult befelé. Két-három „király"-nál tovább senki sem 

jutott. Maga a játék is inkább „kitolás" számba ment. És, bár sokszor 
megcsináltuk, sok nevetséggel, büntetlenül, néha az ökr ődésig, - ko-
rántsem volt egészen veszélytelen. 

„CSINÁJJUNK  TÜKRÖT" 

Levelétől fosztott fűszálból, vagy az akácfalevél nyeléb ől (miután 
két ujjunk közt egy húzással lefosztottuk a levéllemezeket), ten ĺszütő  
formájú karimát csináltunk. Szájbavéve aztán lazán összetartott ajkaink 

151 



közt kihúzva nyálból alakult a tükör. Ha a gyermekláncf ű  (toraxum 
officinale) szárából, amit mi úgy hívtunk, hogy „békavirág", sikerült a 
tükörre „kutyatejet" vinni, (a szár fehér nedvét hívtuk így), !a tükör „szi-
várványos lëtt". Csak aztán törülni kellett, mert egyébként az Új tükör-
csináláskor keserű  volt, s a törléssel sokszor romlott a karima Is. 

„HÁNY ÓRA?" 

Az elvirágzott gyermekláncfű  kaszattermését kellett lefújni a szárá-
ról. - Legalább kettesben volt érdekes a játék. Egyik levett egy ka-
szatot és kérdezte: 

-  Hány Óra? 
A másiknak fel kellett mérni, „hány'bul", hány fújással tudja a kér-

dező  lefújni a sok ejt őernyőt, úgy, hogy egy sem maradjon. A mondott 
órától mindig kevesebből igyekeztünk lefújni. Aztán másikurik kérdezett. 

CSILINGELĚS  ÖRDÖGCOMBJÁVAL 

Az árokparton, főleg a hidak táján sok volt a pásztortáska (Capsella 
bursa pastoris). Annak apró, szívalakú bec őketermését hívtuk ördög-
combjának. Kocsányát tőről kicsit lehasítottuk, hogy csak néhány szál 
roston függött a száron a sok ördögcombja. Fülünkhöz közel tartva, ha 
ráztuk, „csilingölt". 

PAPSAJTKOSZORÜ  

(Papsajtmályva,  Malva neglecta.)  

A Kisutcában, azaz a Dávid utca nem sok kerék vágta kocsiútján, 
a Szakács-néniék, kés őbb a Hataláék el őtt, sok volt a papsajt. Termését 
ettük is. Ha lányok is voltak köztünk, az árokpart füvébe telepedve 
papsajtot szedtünk. Levelének szárát körmünkkel hosszában átlukasztot-
tuk, nem messze a levélt ől. A lukba egy másik papsajtlevél szárát f űz-
tük, amit lejjebb szintén kilukasztottunk. A lányok a hajukba rakták, 
vagy a nyakukba. Mi a kezünkre, karóra helyett, vagy körülhatároltunk 
vele egy négyzetet. Az volt a „ház". 

LIPEFOGÓK  

Alapfokú célunk a lipe elejtése volt s csak kivételes esetekben szép 
rudaslipék, sárga, vagy ördöglipék kecerésekor volt lényeges a sértet-
lenül, vagy minél kisebb hibával való elfogás. Eszközeink az els ődleges 
célnak feleltek meg. Hálós lepkefogót azt hiszem kinevettünk volna, mint 
eleve alkalmatlant. Legfeljebb néha hiányzott ilyen valami, a sár fölött 
pillanggó „kis kék lipék", vagy az „ördöglipék" fogásakor, „éppen mikó 
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iszik", a kút körül. A sapka a sár miatt erre nem mindig volt alkalmas, 
ős - valljuk be - nem is nagyon volt kéznél, amikor épp kellett volna. 
A tenyérrel való lipefogás meg nem volt könnyű. A sok káposztalepke 
és különböző  egyéb fehér lipék közt az ördöglipe úgyis csak mint alkalmi 
fogás volt esedékes. Egy-egy szép rudasért, vagy sárgalipéért azonban 
sokszor három utcát végigszaladtunk. Gyorsabban is szálltak, mint a 
fehérek, a rudasok meg egy-'kett őre átlibbentek a kerítéseken. 

Célunknak három lipefogó felelt meg, fokozati különbségekkel egy-
más között. A  kertisöprű  (kertseprőfű, Kochia scaiparia) nehézkes volt, 
ráborításos fogásra volt alkalmas csupán, akkor is megesett, hogy ágai 
közt kikecmergett a lebontott lepke, ha rá nem vetettük magunkat te-
nyérrel leszorítva a kertisöpr ű  ágait. Így meg könnyen tört a szárny. 
A katángkóró (mezei katáng, ciekorium intybus) jóval alkalmasabb volt 
a suhintásos leütésre. De nem mindig volt bel őle elég. A legalkalmasabb 
a gömbakác ága volt, a Nagyutcáról, előkészítés után. Az ágnak csak a 
végén hagytuk meg a levelet, s űrű , kerek bojt alakban. Aztán a levél-
nyeleikről lehúzgáltuk a levéllemezeket. A suhintás sokszor szétvitte a 
lipét, de ezzel ügyetlenségnek számított, ha „emënt a lipe". 

BAGRENÁZÁS  

A mi utcánkban akkor még sok volt a nádtet ő . Abból húzgáltunk ki 
egy-egy minél hosszabb, erősebb szál nádat. A vékonyabb végét két 
oldalról úgy vágtuk le (nem sokkal csomó felett), hogy U alakú hegyet 
kapott. Ezzel nyúltunk fel és a bagrenafürt szárát az „U" alakba akasztva 
ezzel csavartuk le az akácfa virágát, a bagrenát. Szirma végét lecsípve 
s zöld kocsányát leválasztva ettük. De el őbb megnéztük: ha •az édes 
mélyben muslinca feketéllett, „ördög van benne!", vagy „szípoly van 
benne! Kirágja hasadat!" - dobtuk el. 

TÜN-TÜM  BÁBA 

A csillagpázsit (Cynodon dactylon) szárát jóval az elágazás alatt 
csiptük el. Megszoptuk, hogy összeálljon a nyáltól. Az orrunkba dugtuk, 
alulról veregetve, forgatva: 

Tün-tüm  bába, gyere ki, 
Orrom vérit ereszd ki! 

KUM-KUM  BÉKA 

A gyermekláncfű, vagy békavirág'° szárát négyfelé hasítva szájba-
vettük. Zárt szájjal mondani kellett: 

Göndörödj a számba! 
Kum-kum béka, 

Kihúzás után a szárrészek visszakunkorodnak. 
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PIPACSBONTAS  

A „bontsunk pipacsot!" tulajdonképpen a pipacsbimbóra vonatkozott. 
Sokszor a szárán hagyva, hogy azért megmaradjon, mert szép, a még 
zárt bimbó hegyét kétfelé bontottuk: 

Sör-e, bor-e, pálinka-e 
rózsaszínű  pántlika-e? 

A bor volt a piros, a pálinka volt a fehér, s a bimbóban összegy űrt 
rózsaszínű  szirom volt a „rózsaszínű  pántlika". - Mint a bagrenát, vagy 
a papsajtot, a bimbókból kibontott pipacs szirmát is ettük." 

A MALOMKERÉK 

„Kitolásnak" számított, amit csak egyszer lehetett elsütni. 5-6 cm-s 
szénaszállal átszúrtunk egy verébtojást. A már így el őkészített „malom-
kereket" állítottuk a gyanútlan (minden esetben gyengébb) cimbora két 
nyitott tenyere közé: 

-  Tudsz malmozni? 
-  Nem. 
-  Gyere, megtanítlak! - után. 
A két nyitott tenyér közt szénaszál tengelyén két-háromszor mutató-

ujjunkkal megforgattuk a tojást, aztán 'két oldalról hirtelen összecsap-
tuk. Minden esetben alkalmas volt utána a - futás. 

H. ALLATOKKAL  KAPCSOLATOS JATÉKOK 

Az első  állat vonatkozású játékok a mi népünknél már a gügyögés 
szakában ott vannak a gyermek életében. A környezet megismerését 
célozzák. Valamennyit játszották velünk, aztán mi játszottuk a kiseb-
bekkel. 12  

cocőzÁs  

A 'térden való lovagoltatás szövegei: 
-  Sima / úton I megy a / ló. 
A láb lassan, inkább hintáztatva mozog. Aztán hirtelen átvág: 
—Rö-/gös/ú-/tonl megy /aIló.  
A térden való lovagoltatásnak másfajta szövegei is vannak. Általá-

ban egy hangon recitált sorpárokról van szó, a lábmozgás ütemére: 

- Hapa-cupa,  kopp, kopp, 
Mén a kocsi,  kopp,kopp!  
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J ło  -p - cu - pa. cu- 	- né 
Zst-roş  s.. ů. j-dz-ne! 

- Hapa-cupa-cupa-com,13  
Fölállott  z kukacom! 

-  Hopp, csűröm, csatakos, 
Az ülepe csupa ... 

CIRÓKA-MARÓKA 

Simogatásra tanító szöveg.  

	

Cij. - ró' - ka, 	Ho - vo. tëf.- iecž 2  cc kr,  sicc k po.-p ma.c3kajOJ 

Maró-ka, 	Pócikára. 
Mit f őz-té? 	Ki ëtte még? 
Káposz -tát. 	Pap macskája. 

A szöveg utolsó sorára meg szokták osikl.andozni a gyereket.t' 

CSIP-CSIP CSÓKA 

Két vagy több személy egymás fölé felváltva tett kezekkel, a kéz-
fej bőr ráncát két-három ujj közé csípve játssza, a dallam ütemére 
(negyedes értékekben) himbáló karokkal. 

	

Csz73 - cszp 	cso'- lçcL, Csíb -n 	cs-még vak varjúcska. 

Vak var-jt-csJca, 
Jó ualt-ë ja 
Kis fi-jtics-ka 
Ha nem vót jó (a) 
Kis fi-júcs-ka, 
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A szöveg  utolsó  sorára elengedik egymás kezét és csipkedve meg -
kuckuzzák  a gyereket. 

GÓLYA-GÓLYA,  GILICE16  

ce  
mi vv -  szol c 	s2ád 	őa - sz6r sz Ĺiaî,  s-sor  szcc, 

-  Sz őr szálat, szőr szálat, 
- Minek az a sz őr szál? 
- Szitát kö-t6-get-ni, 
-  Minek az a szitács-ka? 
- Korpát szitál-gat-ni, 
-  Minek az a korpács-ka? 
- Disznót hizlo-gá-ni, 

La - 	jo- ka.Z, le - 	- riyé-keî 	be - 	- csa - ?o - gaz- nL! 

Minek az a, disznócska? 
- Hájat szëdëgetni, 
-  Minek az a hájacska? 
- Kocsit kenëgéni, 
-  Minek az a kocsicska? 
- Fődet hordogáni, 
-  Minek az a f ődecske? 
- Házat építeni, 
-  Minek az a házacska? 

GÓLYA-GÓLYA,  VASLAPÁT  

II 
(7o - ?yiz, go' - lya 	vas  -cz.  -pá. 
Hoz-zá në- km ks - ba -  Čáť! 
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GÓLYÁT LÁTOKIS 

-  4y2  á.  - Zok, 	epWî há-nyok!  

MEZTELEN GÓLYA 

1  
- — — —- ---- — — 

-  r- 	 - 

m ez  íc - l e rL  gó - Lya, csÍp-jon rnê9 a 	b~ - hal 

A meztelen gyereknek olykor megcsípják a hasát, soronként eresz ,- 

kedõ hangon tagolva a szöveget: 

Csîb-mëg bo-gár  a  Zsu-zsit!  
Hagy u-gor-jon ëgy  ki -cst!  

GÓLYÁS CSÜFOL1Ó 

— 	 11 r_  =  
--I  - -  

HARAP-E A KUTYA? 

Két kezünket terpesztett ujjakkal összetesszük, úgy, hogy csak az uj-
jaink hegye érintse egymást. Ez az udvar. Az ujjak közötti rések a kapuk. 

A másik játszó (rendszerint egy feln őtt és egy kisgyerek játssza), muta-

tóujját bedugja az egyik kapun: 
-  Harap-ë a kutya? 
-  Nem harap. 
Aztán azonos kérdéssel dugja sorba minden kapuba. Az egyik ka-

puban, tetszés szerint, az udvart alkotó két kéz elkapja a bedugott mu-

tatóujjat,  -  ha az hirtelen vissza nem kapta: 
-  Harap-harap-harap! 
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LOVAZÁS MADZAGGAL 

Hosszú, karikába kötött madzagot f űztünk valamelyik gyerek vál-
lába, úgy, hogy a madzag két ága a hóna alatt vezetett hátra. Ő  volt a 
ló. A hátrahúzott két madzagszár volt a gyepl ő .  -  Lóhajtó szavakkal 
hajtottuk a „kocsit". A „ló" különböz ő  természetű  lovakat utánozva, 
gangosan, vagy éppen kötődve húzott, néha hátra is rúgott. Akkor szi-
dást kapott, sőt, ostort is. 

SZÜRKE LOVAT  LÁTOKI8  

Szür-ke 	Zo - va2 ČcÍ-  fok,  Sze- ren - eseí fc-.  Č4 -o7c! 

PULYKAMÉRGESITŐ ' 

-  Szebb a páva, mint a pulyka, 

Mert a pulyka taknyos orrú,  
Rutt  a lába,  rutt-rutt-rutt!  

Bár ismertük ezt a szöveget, a pulykákat sosem ezzel, hanem fütty-
szóval mérgesítettük, 	mindig  ikerrel.' Ilreń  dallamon: 

I  •  

MIT MOND A KACSA? 

Mikor éhes, mindig azt kérdezi:  

- Hán-zsák-ár-pát vet-té-gaz-dám? 

Vagy azt, hogy:  

- Hán-zsák-ár-pá-tok -ter-mëtt?  

S amikor vetnek  ńekik,  azt mondják:  

-  Csak-csak-csak-csak-csak... 
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SZÁLLJ  EL, SZÁLLJ EL,  KATICABOGARKAP° 

- 

 — 

_  

	

-- 	-- 	T1 
w  - --- - — ł r' .— --- -- - — 

	

--- 	 I1 

	

_  ł  —-- 	I Ir __— -_- 

-‚.— -  

Sós kútba vetnek, 
Onnat is kivesznek, 
Kemir&cébe vetnek, 
Onnat is kivesznek, 
Kerék alá vetnek, 
Min gyán összetörnek... 

CSIGA-BIGA,  GYERE  KI21  

Çs- gą. bc- ga 	gye -re k&  

Ega 	ILcÉ - zad 	c 	-  

E 	J 

	

Kapsz  ie - jet, va. - ja.î, Ho 1 - r'..a.p -  ra 	ma raiL 

iii.  ÉNEKES-TANCOS NÉPI JATÉKOK 

Elsősorban a lányok játékai voltak. Ismertük azért mi is, sokszor 
játszottuk is. Terjedelmükre való tekintettel külön közleménybe sorol-
tuk őket. 
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IV. ALAKITÓ-FORMALÓ  JATÉKOK 

SZOBORÄLLITGATÁS22  

Az állítgató, akit leginkább csak megegyezéssel választottunk a na-
gyobbak közül, egyik karunknál fogva maga körül megforgatott, aztán 
ellódított bennünket. A legkülönböz őbb helyzetben álltunk meg, Szo-
borrá merevedve. Az állítgató aztán szobortól szoborig ment, s a leg-
bizarrabb kérdésekkel igyekezett megnevettetni a szobrot. Aki felelt, 
Vagy elnevette magát, az kiállt. Aki utolsónak maradt, az állítgatott a 
következő  fordulóban. 

SZÉPET VAGY CSUNYAT? 

Valamelyikünk humott.  Mikor elfordult, megkérdeztük: 
-  Szépet, vagy csunyát? 
A választói függően kellett szép, Vagy csunya alakot ölteni. A „csu-

nyát", az különböz ő  grimaszokban, dülleszkedésekben, Kuka Pistától, 
Pumitó123  ellesett mozdulatokban gazdag alakításokból állt. A „szépet" 
az sokszor nehezet is jelentett egyben, felfogás szerint. Ájtatos képpel 
való térdelést, fejállást, hidalást, spárgát, haptákban álló katonát, vagy 
épp páros jelenetet hozott, hirtelen ötlett ől függően. A humó kiválasz-
totta a „leg"-et. Aztán az humott. 

V. DOBÓ-KAPO JATÉK 

PIIJKÁZÁS24  

Mifelénk kizárólag a lányok játéka volt. Öt egyforma kavics kel-
lett hozzá. A játékot az a lány kezdte, aki a feldobott Öt kavicsból a 
legtöbbet kapta meg kezefejével. 

A játékosok 7 osztályt járnak. Az els ő  guggoló, vagy ülő  helyzetben, 
tenyeréből való kiengedéssel szétgurítja a pilkát. 

osztály: a lány egy pilkát a leveg őbe dob. Mielőtt megkapná, fel 
kell vennie egy pilkát a földről is. Ha így a pilkát megkapta, a felvett 
pilkát aztán félreteszi. Igy felszedi egyenként mind a négyet, de kapás 
után le is rakja a pLlkákat. 

osztály: Kettőnkénśt szedi fel a pilkákat. 
osztály: Előbb hármat markol fel a földr ől, míg a dobott egy a 

levegőben van, aztán a maradt egyet. 
osztály: Mind a négy pilkát fel kell kapni a földr ől, persze min-

dig abba a markába, amelyikkel a feldobott pilkát is meg kell kapni. 
osztály: Egyet feldob, a többit egyenként felszedi, de közben nem 

tesz le egyet sem. 
osztály: Egyet feldob, egyet felvesz. A markában tartott két pilka 

közül most az egyiket megint feldobja, a másikat külön helyre teszi. 
Üjra dob, s a másikat veszi fel, majd dobáskor a letett els ő  mellé he- 
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lyezi.  Közel, mert a végén egy feldobással mind a négyet fel kell mar-
kolni, aztán Új dobás közben letenni. 

7. osztály: Egyet feldob, egyet közben felvesz, de a feldobottat fe 
lülről kapja el. 

Ha mind a hét osztályt hiba nélkül végigcsinálta, rajzol magának 
egy házat. Ha valamelyik osztályban megbukott, a következ ő  játékos 
dob. Ha Újra a megbukottra kerül :a sor, az azt az osztályt kezdi, am-
lyi'kben megbukott. 

VI. KITALALÓS JATÉKOK 

KITANÁLÓCSKÁZAS 

Körbe vagy sorban ülnek a játszók, miután egy közülük kiment, 
Vagy arrébb ment, míg a többiek halkan megegyeznek abban, hogy 
(előzőleges megegyezés szerint) kire, illetve mire gondolnak. Akkor hív-
ják a kérdezőt. Az mindenkinek két kérdést tehet fel: 

-  Hol található? 
-  Mire használható? 
A feltett kérdésre jellemz ő  választ kellett adni. Akinél a kérdez ő  el-

találta, hogy kire gondoltunk, az ment ki kérdezni. Ra a sor végéig nem 
találta ki, akkor „szabad a vásár" alapon meg lehetett neki mondani. 
Akkor Újra ő  ment vissza kérdez őnek. 

AMERIKÁZÁS24  

Egyik játékos, vagy néha ketten „kimentek Amerikába", azaz kissé 
távolabb a többitől megegyeztek, hogy milyen mesterséget fognak imi-
tálni. Aztán a többihez menye mondták: 

-  Amerikából jöttünk, mesterségünk címere... - És jellemz ő  moz-
dulatokkal imitálták a mesterséget. Aki el őször kitalálta, az ment ki 
Amerikába. 

VII. PARBESZÉDES JATÉKOK 

KISASSZONY, HÁNY ÓRA - 1. 

Megjelöltünk egy pontot (kerítés tövén, falnál, járda szélén, stb.). 
Ettől kimértünk kb. 10 nagy lépés távot. A „kisasszony" a jelölt pontra 
állt, háttal a többinek, a többi pedig a vonalra. Egyenként 'kérdeztük: 

- Kisasszony, hány óra? 
-  Három. 
A kérdező  három lépést mehetett el őre. De ilyen válaszok is elő-

fordultak: 
-  Két nagy előre, három kicsi hátra! - és hasonló. Vagy csak: 
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-  Kettő , de hátra. 
A kisasszonynak közben nem volt szabad megfordulni. Aki el őbb ért 

a kisasszonyhoz, az lett a kisasszony. 

KISASSZONY, HÁNY ÓRA? - 2. 

A felállás azonos volt, mint az el őbbinél. A feltett kérdésre, hogy: 
-  Kisasszony, hány Óra? - a kisaszonynak mondani kellett egy 

számot, tetszés szerint, aztán hangosan annyit számolva tapsolni kellett 
a feje felett. Akkor hirtelen megfordult. A többi játékos az els ő  tapsra 
elindult, de az utolsóra mozdulatlanná kellett merevedni. Ha a kis-
asszony a hirtelen megforduláskor valakit moccanni látott, azt vissza-
köldte a vonalra. Aki els őnek ért be, az lett az Új kisasszony. 25  

VIII. REJTŐ-KERESŐ  JATÉKOK 

CSEM-CSEM GYÜRÜ20 

Egy a játszók közül félrement. Az volt !a kutya. Egy másik volt a 
„gyugó". A többi leginkább az árokszélén ült, körben, vagy sorban, két 
tenyerüket elöl összetéve. A gyugó összetett tenyerei közt gy űrű  (vagy 
valami más, zsebben található játék) volt. Sorbaj árta az ül őket, két ösz-
szetett tenyerét minden játszó szintén összetett tenyere közé húzta, s 
közben valamelyik tenyérben hagyta rejtve a gy űrűt. A rejtés ideje alatt 
énekelni kellett: 

---- 

-m--  ---- 

Recitálva: 
Itt csörög, itt  börög,  itt add ki! 

Egy-két kör után a kutya megkérdezte: 
- Kisút-ë mán a kalács? 
Ha igen, ha a gyűrű  rejtve volt, jöhetett. Háromból ki kellett ta-

lálnia, kinek a tenyerei közt van a gy űrű. Ha kitalálta, az lett az Új 
kutya, akinek a kezében meglett a gyűrű. Akkor a kutya megette a 
kalácsot. Ha nem, a kutya maradt a régi. 

TŰZ, VIZ, HIDEG, MELEG, LANGY0S27  

Szobába szorulva játszottuk inkább. Az utcán is, de ott megszorítás-
sal. Eldugtunk valamit. A keres ő  (a macska), ha szobában játszottunk, 
tudta, mit kell keresnie. Az utcán nem mondtuk meg, hogy mit kell 
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keresnie. Aztán jött és kereste. A „víz", a „hideg" azt jelentette, nem jó 
irányban keres, a „langyos" a helyesül ő  irányt jelentette, a „meleg", ha 
már közel volt, és „süt-süt-süt-süt", la egész közel. 

SZEMBEKÖTŐSDI 

Kiszámoltuk, hogy kinek a szemét kötjük be. Meghatároztuk, hogy 
meddig tart a játéktér. Aki azon túl ment, az lett az Új macska. A macska 
körül tapsoltunk, vagy énekeltünk: 

Er -  re cső -  rg  a  di -  0' 	Er-  re  mëg  a 	ma -gyo -  ró'! 

Ha valakit megfogott a macska, meg kellett mondania, kit fogott meg. 
Ha megmondta, az lett a 'macska, ha eltévesztette, a régi macska maradt. 

IX. UGRÓ-SZUKELLŐ  JATÉKOK  

A SANTIKA 

Két fajtáját játszottuk. El őbb az iskolázást, később a nya'kcsit. A mi 
utcánkban a régi házak „nem rúgtak mindig egészen a frontra". A járda 
széle s a ház eleje közt sokszor maradt egy 2 X 5-6 méteres, a legtöbb 
esetben nem szimmetrikus földfelület. 28  Léckerítésen belül a „kiskert" 
helye volt ez, tele százféle virággal. De inkább csak falun. Nálunk az 
utcára hagyták. El sem kerítették. Tapasztáskor a levakart meszes sár-
gafölddel kicsit megtöltötték, hogy kifelé folyjon rajta a víz. Síma fel-
színe a mi házunk el őtt is ideális játéktér volt, el őbb a sántikához (csak 
az iskolázást jártuk itt ‚a nyakesit másutt), aztán a klikkerezéshez, ké-
sőbb a gombozáshoz, majd përgetéshez. A fokozatosan mélyre kivésett 
tavalyi pályarajz hóolvadtával sokszor 'meglátszott akkor is, ha hosszú 
volt a tél. 

Iskolázás, vagy rúgós 

Három, vagy négy pár kocka volt a pálya. Az egyik végén félkör 
alakot rajzoltunk hozzá. Az volt a menyország. Ha volt hely, a pálya 
kezdő  végéhez is rajzoltunk félkört, jelezve, hogy csak onnan szabad 
dobni. Férficipő-saroknyi cserépdarab volt a „vet ő". Ha nagyollottuk, 
törtünk, vagy a betonhídon koptattunk le bel őle, hogy jól kézhez álljon. 
Játék után valaki mindig „bëvitte", aki holnap is biztosra vehet ően 
kijöhetett játszani. - Hogy ki kezd, az nem kiolvasással d őlt el, hanem 
azzal, ki kiáltotta el először, hogy 

-  Első ! 
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Ha többen voltunk a kettőnél, a második, harmadik, negyedik hely 
is így dőlt el. Ha ennél többen összejöttünk, inkább mást játszottunk, 
hogy ne legyen unalmas. Ha ketten voltunk, az els őbbség eldöntését sok-
szor nyílhúzással ejtettük meg (,‚Húzzunk nyilat!"). Egyikünk két külön-
böző  hosszúra szakított szénaszál darabot úgy igazított Ujjai közé, hogy 
kifelé egyforma hosszúnak látsszon. Választani kellett. Ha a hosszabbat 
húzta, a húzó lett az els ő . Ha a „rövidebbet húzta", a másik kezdett. 

em 
me 
łłM  

-R 

Az első  az első  kockába dobta a cserepet. Ügy mondtuk: vetett. 
Egyik lábán beugrott a kockába, majd féllábon ugrálva átrúgta a má-
sodik, harmadik stb. kockába, míg a nyolcadikból ki nem rúgta. A cse-
répnek nem volt szabad vonalon megállni, vetéskor sem, vezetés köz-
ben sem. Ha gyanús vonalközelbe került, a többiek döntötték el, hogy 
„iszik-ë?". Akkor a játékos megbukott. Megbukott akkor is, ha vetéskor 
nem jó kockában állt meg a vet ő , akkor is, ha valahol földet ért a má-
sik lába. Ha az els őt kijárta, a második kockába dobott, onnan rugdosta 
végig a cserepet, aztán a harmadikba, stb. Ha valaki megbukott, az ki-
állt, s a következő  folytatta, míg az Is meg nem bukott. Ha újra rá 
került a sor valakire, az ott folytatta, amelyikben megbukott, a vetést ő l 
kezdve, persze. - A keskeny, félhold alakú „mënyország" szerepe az 
volt, hogy ha oda kigurult a cserép a negyedik-ötödik 'kockából, szabad 
volt újradobni. Kés őbb, ahogy nőttünk, ez a jog elmaradt. A menyor-
szágot azért odarajzoltuk. 

Mikor ki volt a nyolc osztály, akkor jött a „lábfej", majd a „térgy-
hát", aztán a „fej", utána a „raj-ë?", s a végén a házfoglalás. 

A „lábfej" úgy nézett ki, hogy a cserepet az egyik lábunk fejére 
tettük, s úgy kellett vigyázva végigballagni minden kockán, hogy le ne 
essen. 

A „térgyhát"-nál a cserepet beszorítottuk hátulr51 felemelt lábunk 
térdhajlatába, s úgy kellett végigsántikálni a pályán. Megbeszélés kér-
dése volt, hogy a behajlított lábat sántikálás közben szabad volt-e ez 
esetben fogni? 

A „fej" az az volt, hogy a cserepet a homlokunkra téve úgy kellett 
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végigmenni a pályán, hogy a cserép se essen le, vonalra sem lépjünk. 
(Vonalralépés az egész játék alatt tilos volt.) 

A „raj-ë?" volt a legnehezebb. 21  Égretartott humott szemmel (hogy 
ne lehessen lesni) vonal érintése nélkül kellett végigmenni az összes koc-
kán. Minden kockánál kérdeztük: 

-  Raj-ë? 
Nijë -  volt a válasz. 

Sarokkal léptünk el őre, s ha az egyik lábunk az Új kockában volt, 
már kérdeztük. Lépéseinket árgus szemek figyelték. - Ha ez mind Si-
kerrel megvolt, akkor jött a ,házfoglalás". Az pedig Úgy történt, hogy 
háttal a pályának állva fejünk felett dobtuk hátra a cserepet. Amelyik 
kockába esett, azt megjegyeztük, úgy, hogy a kocka sarkát, vagy sarkait 
negyedkörrel díszítettük. Az volt a házunk. Abba a többi játékosnak tilos 
volt belépni. Át kellett ugrani tehát, miután átrúgták rajta a cserepet. 
A ház a zárójátékban képezett komolyabb problémát. Ha valakinek már 
háza volt, több volt a bukás. Akinek több volta háza a végén, az gy őzött. 

A  nyakcsi30  

Sokban különbözött az iskolázástól. Jóval dinamikusabb, de köny-
nyebb is volt, mint a rúgós. A pálya formája is más volt. A vetés után 
nem rúgtuk a cserepet, hanem végigsántikáltuk a pályát úgy, hogy az 
egyes kockákban féllábon, a páros kockákban viszont mindkét lábon 
(egy-egy lábbal egy kockában) ugráltuk végig, el őre, majd a hetedik-
-nyolcadik kockában terpeszállásból ugrás közben fordultunk meg s in-
dultunk vissza, ahogy jöttünk. A cserepet visszafelé jövet féllábon állva 
felvettük s kisántikáltunk. Sorba vetettünk mind a nyolc kackába, s 
visszafelé jövet felszedtük a cserepet. A megszorítás csak annyi volt, 
hogy a páros kockák között kisebb volt a kocka. Ez volt a „nyakcsi". 

LH  
A nyolc osztály után nem a „lábfej" jött, hanem kinyújtott két ujjunkon 
víve a cserepet végigsétáltunk a pályán. Ez volt a legegyszer űbb figura. 
Aztán jött a „lábfej", aztán a „homlok" (itt „térgyhát" nem volt), majd 
a „raj-ë?" következett itt is. Ha lépve kellett végigmenni a pályát, mint 
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a lábfej-ben és a raj-ë-ban, •a páros kokákat külön jártuk végig, az 
egyeseket pedig kétszer, oda és vissza. 

A házfoglalásnál itt háromszor volt szabad dobni, ha az els ő  két 
dobás vonalra, vagy pályán kívülre szállt. 

KÖTLUGRÁLÁS'  

Egy hajtja a kötelet 

Helyben.  
Az ugráló •a kötél két végét két kezében fogva feje felett, majd 

talpai alatt hajtva ugrálja át a leginkább hátulról el őre mozgó kötelet. 
Az ugrálás ütemesen történik, egyszerre két lábbal, egy nagyobb s egy 
kisebb ugrással. A nagyobb ugráskor csúszik át a kötél a talpak alatt. 
- A forgó kötélbe beugrik olykor egy játszótárs is, szemben azzal, aki 
a kötelet hajtja, s együtt ugrálják át az ütemesen köröz ő  kötelet. Néha 
harmadik is beugrik hátulról, de az már nehéz figurának számít. Ilyen-
kor sok a bukás. 

Futással. 
A köröző  kötelet nem két lábbal, hanem futás közben futólépésben 

ugráltuk át. Minden lépésre egy fordulat esett. Hasonlóan a karikázás-
hoz, egy-egy boltba-küldetést kötélugrálással futva intéztünk el, bár ez 
elsősorban lányos játéknak számított. A csoportos kötélugrálásba igen-
csak bevették a lányok a fiúkat is. 

Kettő  hajtja a kötelet 

Is k 01 áz ás. 
Az ugráló először átszalad símán a mozgó kötél alatt. fljra visszajön 

a kezdő  oldalra, beugrik a kötélbe, egy ugrás után kifut a másik olda-
lon. Aztán a kezdőoldalról megint beugorva már kett őt ugrik a kötél-
ben. Igy folytatódik tízig, húszig, megbeszélés szerint. Ha valaki meg-
bukik, felváltja az egyik kötélhajtót. 

Szin ezé s. 
Csoportos kötélugráló játék. Mindenki kap egy nevet, egy-egy szín 

a név. A kötelet ketten hajtják, s közben hangosan sorolják a színeket 
(minden körnél egy szín, ahogy a kötél mozog): 

-  Piros, sárga, barna, lila. 
Az ugrálók csak a nevük hallatára ugorhattak be és ki a kötélb ől. 

Aki megbukott, akiben megakadt a mozgó kötél, az cserélt az egyik kö-
télhajtóval. Ha jól ment a játék, megesett, hogy egyszerre minden ug-
ráló bent volt a kötélben. - Ha azt mondtuk: 

-  Paprikát! - a hajtók felgyorsították a kötélhajtást, ahogy csak 
lehetett. Ilyenkor a kettes ugrásból egyes ugrás lett, gyors egymásután-
ban, ahogy a kötél engedte. 
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X.  MOZGASOS  NÉPI  JATÉKOK  

ZAVARÓCSKÁZÁS, VAGY CICA-MACA 

Irodalmi nevén fogócskázás. - Már négy-öt éves korban játszottuk, 
nemre való tekintet nélkül. A macskát kiolvasással választottuk. A többi 
volt az egér. A legkisebb korban „guggucska" volt a ház. Aki leguggolt, 
nem volt fogható. Aztán „összefogócska" lett a ház. Ha két egér össze-
kapaszkodott, a fogás nem volt érvényes, amíg csak érintették egymást. 
Aztán a kerítés, majd fa lett a ház. „rint őcskére" játszottunk, ami azt 
jelentette, hogy elég volt, ha a macska érintette az egeret. 

Ha az egérnek valami miatt el kellett hagyni a házat (hívták haza, 
ruházatában technikai hiba esett, vagy hasonló), az esetleges fogást el őre 
kellett érvényteleníteni, olyanképpen, hogy azt mondta: 

- Ptű ,  csűröm van! - (Köpni feltétlenül kellett. Hozzátartozott a 
csűr-höz. Anélkül a csűrt nem volt muszáj elismerni. Az ilyenekből let-
tek a viták.) 

Megesett, hogy minden egér házban volt. Ha jó volt a macska. Akkor 
szóval kikényszeríthette az egereket, mondván: 

Egér, egér, ki a házbú, 
Mos'  gyüttem  a  kávéházbú,  
Aki nem  gyün  ki, az  lësz  az én pá-rom,  

Ëgy,  kett ő,  há-rom! 

A „rom!"-ra ki kellett futni. Volt, mikor úgy játszottuk, hogy ha vala-
melyik egér kifutott, a többi maradhatott is. Ez volt a „mentés". 

Ha ,a  macska volt a gyenge, hol az egyik, hol a másik egér mondott 
macskabosszantó mondókát: 

----- 

	

- - 	 -  

	

ľ-- 	 -- 

	

Ha ja' 	rnacs-1<ci vo'- na. Ç - ge 	- ret cs  fog-na! 

Kavarom a kását, 
Sütöm a pogácsát! 

Ha én macska volnék, 
Egeret is fognék! 
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Ha rámenős volt a macska: 

Bika-bika, Gyöngyös, 
Gyerëkëket öldös! 

Szita-szita kérëg, 
Maj mëgësz  a mérëg, 
Egész hétën hijába, 
Ügy ugat mind a vármegye kutyája! 

Ha Új macska lett, újmacska bosszantóul: 

Ëhës vót  a róka, 
Bëmënt a tyúkólba, 
Mëgadta az árát, 
Eltörték a lábát!32  

(Ha a mondóka szövege úgy kívánja, a nyolcadok tizenhatodokká, a ne-
gyedek nyolcadokká rövidülnek.) 

KISZÁMOLÓK  

„A kiolvasó a gyermekdal egy - rendszerint dallamtalan - oldal-
hajtása. Külföldön Óriási irodalma van, nálunk nem foglalkoztak vele 
érdemlegesen" - írta az ötvenes évek végén Kodály Zoltán. 

Az itt közölt kiszámolók csak kis hányada a vidékünkön fellelhe-
tőknek. 

Egyedem-begyedem 33  tenger tánc, 
Hajdu sógor mit kívánsz? 
Nem kívánok egyebet, 
Csak egy darab ke-nye-ret! 
(Vagy: Csak nyald ki a s... ëmet!) 

Egyedem-begyedem cici-ne, 
Hábiem bábiem domine, 
Ëc péc cinginó 
Vëá, vëá tikavó. 34  

Antanténusz, 
Szórakaténusz, 
Szóraka-tika-tuka 
Alam-balam  bam-busz-ka. 
(Vigyën  el a kram-pusz-ka!) 35  

Apa-cupa funda luka, 
Funda kemin kamin duka 
Up-cupp funda luk, 
Funda kemin kamin duk!  
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Ëgy,  kett ő, három, 
Macska ül az ágyon, 
Fogadjunk ëgy liter borba, 
Hogy ez tizën-há-rom. 38  

Ëgy,  kett ő, három, 
Macska ül az ágyon, 
Kalács van a kezibe, 
Kértem t őle nem adott, 
Pofon vágtam, szaladott 
Fölkaptam a fejszét, 
Lëvágtam a fejét, 
Hat kutya húzta, 
Öregapám nyúzta. 

Ëgy,  kett ő, három, 
Hátamon a zsákom, 
Zsákomba ja mákom, 
Mákomba ja rákom, 
Kirágta ja zsákom, 
Mëgëtte ja mákom, 
Aki szánja károm, 
Fogja mëg a rá-kom! 

S. Ëgy,  kettő, háröm, négy, 
Kopasz csitri hová mégy? 
Pestre pipájé, 
Komáromba Szép lányé. 
(Vagy: Pestre, Budá-ra, 
A kis kutya lu-ká-ra!) 37  

Ëgy,  kettő, három, négy, Öt, 
Ő  nekem harisnyát köt, 
Se ne legyen nagy, 
Se ne legyen kicsi, 
Ő  tesz a humó, 
Ő  megy ki. 

Ëgy,  kett ő ... kilenc, tíz, 
Kukorica gríz. 

Ëgy,  kett ő ... tizënkilenc, húsz, 
Ëgy font hús. 

(A számokat szerbül mondva:) 
Jëdan, dva... sedam, osam, devet, deset, 
Amit sz. . . k mind mëg ëszëd. 
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Lëmëntem  a picébe, 
Vajat cszpëgetni, 
Utánnam gyütt  öregapám 
Hátba verëgetni. 
Nád közé bújtam, 
Nád sípot fújtam, 
Nád sípom igy szál: 
Di-dá-dú. 
Të  vagy az a nagy-szá-jú! 
(Vagy: ... szép ha-jú!) 38  

Emënt  apám dinnyét lopni 
Efelejtëtt zsákot vinni, 
Lëvëtte ja gatyáját 
Teleszëtte ja szárát, 
Inc-princ 
Te vagy oda-kint! 39  

Emënt  a pap almát lopni, 
Efelejtëtt botot vinni, 
Fölállította ja f... át, 
Avva verte lëjaz-almát. 

Madarak, madarak cimbalmoztak, 
Szúnyog lábát eltörték, 
Bóh.át k űttek  orvosé, 
Még a báha döcögött, 
Addig a szúnyog mëg-dög-lött! 40  

Ő, 6, á, 
Tündér kaszinó, 
Akire jut a kilenc, 
Az lësz a fo-gó! 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 941 

Ádám, Ëva 
Ker'be vótak,  
Madarat fogtak, 
Hányat mondasz, 
Te kis lé-ján-ka! 
(ötöt) 
1, 2, 3, 4, 5! 

Ádám, Éva, 
Túrús tészta, 
Ham! 
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Két kis kakas Össze veszëtt, 
Mind a kett ő  s... re esëtt42  
Ecc-pecc, kime-hecc, 
Hónap után bëgyü-hecc, 
Cérnára, cinëgére43  
Ugorj macska az egérre, 
Fuss! 

Két kis kakas össze-mén, 
Szëdëgél, 
Bëdëgél,  
Tücsköt, bogarat, 
Mindën  féle ma-da-rat! 

Pad alatt, pad alatt egy kis ház, 
Ott lakik a Mikulás, 
Süti f őzi a hurkát 
Kértem tille, de nem ád, 
Hozd ki Jancsi a baltát, 
Hagy vágom el a nyakát, 
Bëtëtték ëgy koporsóba, 
Bëgyugták ëgy egérlukba, 
Két kutya húzta, 
Öregapám nyúzta, 
Sári néni sirassa, 
Kis ku-tyája u-gas-sa! 

Pad alatt, pad alatt ëgy kis ház, 
ott lakik a Mikulás, 
Süti,  főzi  a hurkát, 
Kértem tüle, de nem ád, 
Még asz-mondja pofon-vág, 
Pofon ám a kis-ku-tyát! 

Ëgyszër vót ëgy embër,  
Szakálla vót kendër, 
Bükkfa tarisznyája, 
Főmászott a fára, 
Lëesëtt a sárba, 
Bëtëtték a leped őbe, 
Kivitték a temet őbe, 
Két kutya húzta, 
Öregapám nyúzta, 
Sári néni siratta, 
Kis kutyája ugatta! 

Pestën  jártam iskolába, 
Tërgyig érő  harisnyába44  
Ott láttam az Erzsikét, 
Ëtette a kiscsirkét, 
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Ëtesd  Erzsi a csirkét, 
Abbul ëszünk pëcsënyét,  
Szárnya után piros bort, 
Ügy táncolunk ëgy-nagy-sort! 

Esik es ő, csÖpörög,45  
Paprika Jancsi nyöszörög, 
Hát az Öreg micsi-nál, 
Hason fekszik úgy pi-pál. 

Ëccé vótam nálla-tok, 
Lësza-katta zágya-tok. 
Ripp, ropp, ropogott, 
Mëg a sz... is po-tyo-gott! 46  

Lap, lap, lap, 
Levelez ő  lap, 
Rá van írva nagy betílve, 
Hogy të szamár vagy! 

Piros kendő  pi-pi-pi, 
Van alatta valami, 
Két kis egér mëg ëgy nyúl, 47  
Kimë-het az i-fi-úr! 

Ezërnyócszázhatvanba,  
Zsidó bújt a katlanba, 
De a katlan füstös vót, 
Bëmá-zóta a zsi-d6t. 48  

Lëesëtt  a pap a zágyrú, 
Lëmënt a b őr a f... rú, 
Ügy k ő  nëki mé p... zik, 
Mé nem inkább bibliázik. 

Piva patka peko  Savi, 
Nosi pismo na vr glavi, 
U tom pismu pi-se, 
Ne volem te vi-se, 
Zsup, zsup, kendër zsup,  
Ha mëg-ázik ki dob-juk! 49  

Sárga lábú kis kakas, 
Kiugrott a gyöp-re, 
Aran  hajú kis Zsu-zsika 
FÖl is kapta Ölbe. 
Kon-kon-kondítsd ki, 
Ezt a szépet for-dítsd ki! 50  
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34. Csindaratta bum-bum-bum, 

Ide figyelj publikum, 

Paprikajancsi lép fel ina, 

Gyükketëk a színházba. 

Maj nevettëk ott nëki, 

Ha ja zördö-göt ü-ti!' 

A mi vidékünkön eddig két dallamos kiolvasóval találkoztam: 

Alvégi lányoktól tanultam. 

as. Za-  r  - Zo', 	zđ  - ri -  o' 	Zd - rc. - vd ri 	vi - or - 	- ri 

í. . . 	 I  

nekelte  Túri Lajosné Vörös Julianna 56 é. 

a. EL-  meni a tyúk 	EL-  mcai a  tyzk  A 	va' - s4r - 
U - pdf ven. -i, 	U-pR ven-ru 	A 	zá - 	- ra, 

De ke - ves  volt 	a pn - ze, Nem lei - Lett csak egy - ik - re, 

- 

Zenta,  1972.  

ÉN  IS KAPTAM, ADD TOVÁBB 

Az árokparton való üldögélést, f űben-hevergőzést váltotta fel, tíz-
éves korunk utáni esztend őkben. Megbeszélés nélkül, ötletszer űen: va-
laki rávágott valakire, mondván: 
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-  Én is kaptam, add tovább! 
Ha a szikra fogott, szét is rebbentünk azonnal. A macskának ugyanis 

Ugyanarra a helyre kellett ütnie, ahová ő  kapta az ütést. Mondjuk a 
combjára. A továbbadás csak combraütés, vagy nehezebben elérhet ő  
helyre való ütés útján volt elfogadható. Igy egyre nehezebb lett a sza-
bály. Nem is tartott a játék sokáig. Inkább a szétugratás, a megmozgatás 
volt a célja, mint a tartós zavarócskázás. 

PÁROS cicÁzÁs 

Vagy kiszámolással választottunk macskát, vagy úgy, hogy kett őn-
ként való gyors összefogódzással ki-ki párt választott. Akinek nem ju-
tott, az lett a macska. - A macska arccal a futótérnek állt, a háta mögé 
és egymás mögé pedig a párok. A macska a feje felett négyet tapsolt: 

-  Tűt, cérnát, hagy var-rok! 
Az utolsó párnak szétválva j obbfel ől és balfelől kellett előre futnia, 

hogy a macska előtt újra összekapaszkodjanak. Ha egyiküket megfogta 
a macska, a pár nélkül maradt állt az élre tapsolni. 52  

ÁR0KcIcÁzÁS  

A cica-macázásnak egy válfaja. A macska, kit vagy kiolvasással vá-
lasztottunk, vagy önkéntes vállakozásból indult, helyhez, ezúttal árokhoz 
volt kötve. Az árok játéktérré avatott szakaszát (melynek hossza a játé-
kosok számától függött) sapkával, k ővel, olykor-olykor táskával jelöltük. 
A macska csak az árokban futkoshatott, esetleg „vet ődéssel" kapkodha-
tott az egerek után. Az egerek viszont azon a szakaszon ugrálták az 
árkot, ahol a macska pillanatnyilag épp nem tartózkodott. Ha valakit 
megérintett, az lett az új macska. 

HOVÁ MÉN ÖREGAPÁM? 

Egy nagyobb gyerek s néhány kisebb játszotta. Fiúk, lányok vegye-
sen. A nagyobb gyerek volt az „öregapám". Öregséget mímelve, pálcá-
nyi bottal bandukolva elindult. A csoport gyerek utánasurrant: 

-  Hová mén öregapám? 
-  Templomba. 
-  Mink is elmëhetünk? 
-  El, csak előbb mosdjatok mëg. 
A gyerekek markukba köpve mutatták a mosdást. 
-  De jók lëgyetëk ám! 
-  Imádkozni szabad-ë? 
-  Szabad. 
A gyerekek imádkozást mímeltek. 
-  Hát f... ni szabad-ë? 
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Választ sem várva, hangutánzással éktelen trombitálásba csaptak. 
Az „öregapám" megfordult, a gyerekek szétszaladtak, akit megfogott, azt 
a botjával elnáspágolta. Aztán Újra templomba indult. 

RÓKÁZAS  

Fiú-lány játék. A legnagyobbak közül egy a róka, egy a tyúk. A 
csirkék a tyúk háta mögé álltak, sorban egymásbakapaszkodva. A róka 
meg a tyúk mozgásra feszülve váltották a szót. A róka a lábával lukat 
kapart a tyúk orra előtt: 

- Micsinász  róka koma? 
-  Lukat kaparok. 
-  Minek a luk? 
-  Tüzet rakni. 
-  Minek a tűz? 
-  Vizet forralni. 
-  Minek a víz? 
-  Csirkét koppasztani. 
-  Honnan veszed a csirkét? 
- Tëtűlledt 
- Abbú  nem ësző ! 
- szëk!  
Akkor a róka elindult csirkét fogni. A csirkék úgy futnak, hogy 

mindig a tyúk mögött maradjanak. A tyúk úgy mozog, hogy a róka ne 
kerülhessen a háta mögé, közben hessegeti a rókát. Ha alkalmas helyzet 
alakul (a csirkék nem tudják követni elég gyorsan a tyúk mozgását), a 
róka kikap a sorból egyet, néha egy egész sort. Ha a csirkék elfogynak, 
a tyúk lesz a r6ka. 58  A róka nem törhet be a csirkékhez a tyúk széttárt 
karjain keresztül s azok alatt sem bújhat át. Csellel, vagy gyorsasággal 
foghat magának csirkét. 

KOMAMASSZONY,  HOL AZ OLLÓ? 

(Vagy: „Hol a szita, komámasszony?") - Kizárólag fánál játszottuk. 
A fafoglalás az ötlet elfogadása után, bevezet ő  nélküli szétfutással esett. 
Akinek nem jutott kisfa, az lett a macska. Azt, hogy „melyik fa játszik", 
„tudni szoktuk" a játszók számától függ ően, spontán kialakult szabályok 
szerint. Akinek volt fája, annak fognia kellett azt, illetve érinteni. El-
lenkező  esetben megfogta a macska s a fa nélkül maradt lett az Új 
macska. 

A macska odament valamelyikhez: 
-  Hol az olló, komámasszony? 
A kérdezett valamelyik játszóhoz küldte, akinek távolabb volt a 

fája. A macskának oda kellett menni, hogy Újra kérdezzen. Közben a 
többiek cserélgették a kisfákat. Ha a macska el őbb ért oda egy éppen 
üresen hagyott fához mint annak régi, vagy éppen cserélni akaró gazdája, 
a fa nélkül maradt folytatta a kérdezést. 
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POSZTÓZÁS 

Beosztottuk, ki lesz az anya, ki a lánya, ki pedig a cigányasszony. 
A többiek voltak a posztók. Megrajzoltunk egy négyzetalakú felületet, 
(nagysága a posztók számától függött), az volt a ház. A cigányasszony 
kissé eltávolodott. Az anya sorbaültette és megszámolta a posztókat az 
árokparton, majd elmeit a piacra. El őbb azonban kiadta a lányának, mit 
főzzön, mire hazaér: 

-  A posztókra mëg úgy Vigyázz, mint a szëmed világára! 
Alig, hogy az anya elment, másik úton jött a cigányasszony. Ha 

találkoztak, az anya megkérdezte: 
-  Hová mész, cigány? 
Az hazudott egy tarkát: 
- Mëgyëk  a bodzafaerd őbe aranyalmát szëdni. - Vagy: - Mék 

a krumplileves boltba túrúsrétest ënni. 
Az anya még szólt is rá valamit: 
-  Csak Vigyázz, hogy nehogy megsüsse a szádat! 
Mikor az anya odébbment, a cigány a kislányhoz lopakodott, tolvajt 

mímelve: 
-  Mit főztél, Mariskám? 
- Túrúsievesgaluskát. 
- nnëkëm  hagytál-ë? 
- Épp  most adtam oda az utójját a kiskutyámnak! 
- Ahun  esik a kiskutyád (Vagy öreganyád) a kútba ja! - mutat 

hirtelen valahová kifelé a cigányasszony. Míg a kislány kiszaladt meg-
nézni, a cigány elemelt egy posztót. Mikor a kislány visszaért, számolta 
sopánkodva a posztókat, s mivel egy hiányzott, beült helyébe posztónak. 

Jött haza az anya, hívta a lányát, de az iparkodott a posztók közt 
úgy helyezkedni, hogy nehezebben vegye az anya észre. Az anya  ,a posz-
tókat is megszámolta, számukat rendben találta, zsörtöl ődve főzni kez-
dett. De nem találta a sót. A kislány megfeledkezve magáról odaszaladt 
az anyjához odaadni ,a sót. Akkor kiderült a posztóvesztés. Az anya egyik 
kezénél fogva elverte a lány fenekét. Verés közben a lány másik kezével 
nagy karikákat rajzolt a leveg őbe, jajgatva: 

-  Ekkora tojást hozott Öregapám! 
Aztán Újra elment az anya a városba. A játék addig ismétl ődött, 

míg a posztók el nem fogytak. Akkor fogta az asszony a kislány kezét, 
s elmentek a cigányhoz: 

-  Nem tudja véletlen, merre vannak a posztójajim? 
De tudom: Kolbász utca, Szalámli tér, a kaszámat elvitte a szél. 

Elmentek, semmit sem találtak. Űjra visszajöttek •a cigányhoz. De 
mielőtt kérdeznének, a posztók sustorogni kezdtek a cigány háta megett 
a padláson. 

-  Mi zörög a padláson? - kérdi az anya. 
-  Öregapám töri a diót. 
-  Eridj, lányom, segíts nëki! 
-  Add ide cigány a kulcsot! 
- Elvesztëttem!  
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-  Add ide, mer mëgkócolunk! - Erre odaadja. A lány kinyitja: 
- Nyik-nyi-rikk! 
A cigány elkezd szaladni, a posztók, az asszony meg a lány meg 

utána és megcsiklandozzák. 54  

LIBAJÁTÉK  

Csoportos játék. Anyát, szolgálót, egy-két farkast választottunk, a 
többi volt a liba. Vonalat húztunk, azon innen volt a ház. - Az asz-
szony és a szolgálólány felemelt két karja közt megszámolta a libákat, 
aztán kicsapta őket legelni: 

- Ëgyszáz,  kétszáz, háromszáz, négyszáz... 
A szolgálólány elment a libák után. A farkasok közben beálltak a 

ház meg a libák közé. Akkor kiszólt az asszony: 
- Gyertëk  haza libuskáim! 
-  Nem merünk! 
- Mitü fétëk? 
- Ëhës  farkas az erd őbe! 
-  Mit ëszik? 
-  Kos fejet! 
-  Mibe mosdik? 
-  Cintányérba! 
-  Mibe türüközik? 
- Búbások  farkába! (Vagy: kiscica farkába!) 
- Gyertëk  haza ekkorára! - (Kinyújtott fél karját mutatta.) 
-  Nem  mëgyünk! 
- Gyertëk  haza ekkorára! 	(Kinyújtott egész karját mutatta.) 
-  Nem mëgyünk! 
- Gyertëk  haza aranyalmára! 
-  Jaja ne! - Hajtotta a szolgálólány, (aki ay anyának válaszol-

gatott). A libák gágogva szétszálltak, a farkasok elfogtak bel őlük ameny-
nyit csak birtak. Azokat elvitték, sorbarakták őket maguk mögött. Otthon 
az asszony megszámolta a libákat, a hiányzókért megverte a szolgálót, 
aztán újra kihajtatta vele a libákat, mig azok el nem fogytak. Akkor az 
asszony a szolgálóval elment a farkasokhoz: 

-  Nem láttatok erre ezër libát? 
-  De láttunk. Itt vannak az aranporos úton húsz lépésnyire! 
Az asszony meg a szolgáló kilépték a húsz lépést („Hú de nagy por 

van erre!"), aztán visszajöttek. 
-  Emerre mëntek a gyémánt kocsiútra, tizenöt lépésnyire. 
Azt megint kilépték, hangosan számolva, aztán újra visszajöttek. 

Közben a libák a farkasok mögött elkezdtek sziszegni: 
-  Mi zörög a palláson? 
-  Öregapám töri a diót. 
- Aggyon ëgy  szakajtóval. 
- Nëkëm  is csak annyi van. 
- Aggyon ëgy fémarékkal.  
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- Nëkëm  is csak annyi van. 
-  Nézzük. annyi van-ë? - Kinyitották az ajtót, a libák, az anya 

meg a szolgálólány a futó farkasok után eredve megcsipkedték azokat. 55  

BÜTOR  VÁSÁR 

Van egy boltos meg egy vev ő . A többiek a szék, divány, sámli, más 
ülőalkalmatosság. Jön a vev ő  a boltoshoz: 

-  Jó napot! Boltos Úr, van-ë szék eladó? 
-  Van. 
-  Mennyibe kerül? 
-  Háromszázba. 
-  Melyik az? 
A boltos rámutat. A vevő  alkudni kezd. Aztán: 
-  Meg lehet próbáni? 
-  Csak tessék! 
Akkor a vevő  beleül egyik ölébe. A „szék" igyekszik, hogy a vev ő  

jól érezze magát. Akkor megveszi. Pacsival fizet: 
-  Egyszáz, kétszáz, háromszáz. 
Aztán hazaviszi a széket. Üjra bele akar ülni, hogy otthon is kipró-

bálja. Csakhogy otthon a „szék" vagy szétkapja a lábát s a vev ő  leül, 
vagy kiugrik alóla s hanyattesik, vagy belecsíp hátulról, mikor az le akar 
ülni. A vevő  mérges, visszaviszi a széket, másikat vesz helyette, de azzal 
is így jár, s mikor az utolsót is visszahozta, megzavarja a boltost. Aztán 
Új boltossal, Új vevővel kezdődik a játék elölről. 

BÜJŐCSKA  

Apróbb korunkban ezt az egyszerűbb formáját játszottuk: A macskát 
(a humót) 5° kiszámolással választottuk. Ha utca helyett az udvarba szo-
rultunk, az jóval alkalmasabb teret nyújtott a bújócskához. De el őre kikö-
töttük, hogy hova nem szabad bújni (p1. szobába, fel a padlásra, stb., szó-
val olyan helyekre, ahová a szül ői szigor szólt volna utánunk, vagy ahol 
a házbeli bújó nyilvánvaló el őnyben lett volna.) Az is megbeszélés tárgya 
volt, hogy a humónak meddig kell számolnia. (Ötvenig egyesével, Vagy 
102-ig úgy, hogy 2, 12, 22, stb.) A humónak a számolást hangosan kellett 
végezni, vagy csak minden tizediket nyomta meg. A végén kiáltani 
kellett: 

-  Ötven! Aki bújt, bújt, aki nem, nem, mëgyëk! 
Az egyszerű  bújócskánál a humónak meg kellett találni minden bú-

jót. Míg az utolsót meg nem találta, addig keresett. Az els ő  megtalált lett 
az Új macska. - Ahogy nőttünk, úgy tértünk át a jóval mozgalmasabb 
formájára: 
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IPI-APACS 

A keresésig az egyszer ű  bújócskával azonos játék. Ha az ipi-apacsban 
a humó meglátott valakit, azt le kellett ipi-apacsolriia, azaz háromszor 
tenyérrel a humóhelyre csapni, néven szólítva a bújót: 

- Ipi-apacs Pista! Ott vagy a . . . mögött. 
Ha úgy volt, a bújónak el ő  kellett jönnie. Ha nem az volt, azt hívtuk 

„cseréptörésnek". Cseréptörés volt minden más szabálytalanság is. A sza-
bálysértő  lett az Új humó. (Pl. oda bújt, ahová nem volt szabad.) Akit a 
macska cseréptörés nélkül először le-ipi-apacsolt, az lett az Új macska. Mi-
kor azonban a macska a többit indult keresni, itt jól meg kellett gondolni 
a humó helytől való eltávolodást. Ha Ugyanis a kelleténél jobban eltávo-
lodott, valamelyik bújó 'kiugrott, a huimóhelyhez szaladt és le-ipi-apacsolta 
a macskát. 

A játék kevésbé feszes variációjában csak az utolsó mentett. (Ezt mint 
szabályt az első  humás előtt ki is kiáltottuk: „Utolsó ment!") Ez azt jelen-
tette, hogyha a legutoljára megtalált bújó le-ipi-apacsolta a macskát, az 
újra macska maradt. Az utolsó így 'megmentette az els őnek le-ipi-apa-
csoltat, a macskajelöltet. Kés őbb azonban a játék feszesebb változatánál 
a macskát minden bújó le-ipi-apacsolhatta, s akkor Újra humhatott. 
Az ipi-apacs izgalmas, mozgalmas játék volt. Néha Igy egész délutánokat 
elbújócskáztunk. 

XI. KÜZDŐ  JATÉKOK  

ENYIM A VÁR, NEM APÁDÉ! 

Alkalmi játék volt. Néha egy tuskó, néha egy föld-, de legf őbbképpen 
homokrakás volt 'a vár. Egyikünk felugrott a dombra: 

-  Enyim a vár, nem apádé! 
A többieknek le kellett húzni, rántani, úgy, hogy ő  maradjon a 

helyén.57  

KICSI RAKÁS NAGYOT KÍVÁN 

Szintén alkalmi játék volt. Ha két vagy három gyerek tülekedés 
közben a fűbe huppant, a negyedik rájuk vetette magát: 

-  Kicsi rakás nagyot kíván! 
Sokszor nyolc-tíz gyerek hempergett így egy rakáson. 

XII. NÉGY  JATÉK  AZ ISKOLAUDVARBÓL  

CSAVARINTÓCSKÁZÁS 

Az utcán a legtöbb esetben nem voltunk elegen egy jó csavarintócs-
kához, a terep sem volt elég sima, szabad, tágas, mint az iskolaudvar. A 
játék úgy kezdődött, hogy két vagy három fiú vállban összekapaszkodva 
járta körül az udvart, hangosan tagolva: 
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-  Ki-gyün-csa-va-rin--tó-cskát-ját-sza-ni?! 
Aki jött, csatlakozott a sorba, s így egyre többen tagoltuk a felhí-

vást, míg nem voltunk tízen, tizenöten, els ősorban fiúk, de a sor közepe 
tájára lányok is álltak. Mikor elégségesnek véltük, sorba álltunk egymás 
mellé, tenyereinkkel er ősen összefogózva. Rendszerint a legnagyobb, leg-
erősebb volt a csavarintó. Az állt a sor elejére, a végére pedig a „sudár". 58  
Apróbb fiú, de rugalmasság kellett hozzá, nem is kevés. Akkor a csava-
rintó megindította az ostort. Nagy nekifutás után visszarántotta, úgy, 
hogy a sor vége hatalmas lendületet kapott, a jó sudár 2-3 métereseket 
ugrálva - szállt. Ez •a repülés adta a játék értelmét, izgalmát. 

TOLVAJ—ZSANDÁR  

Kizárólag fi' játék volt. A legfejlettebb, „Tarzán" típusú fiú volt a 
tolvaj, aki menekült, s egy falka zsandár üvöltve üldözte. Az iskolaudvar 
részint elkerített volta miatt volt alkalmas erre a játékra (lehetett beszo-
rítani s a gyűrűből kitörni is), részint pedig azért, mert •a többi nem 
játszó, vagy mást játszó gyerek között alkalom volt a menekülésre. A 
tolvajnak segít ői voltak, akik az üldözőket akadályozták, vagy éppen ki-
szabadítani igyekeztek a vezért. A rövid óraközi szünetekre teljes felol-
dódást nyújtó „nagy handarika"-ként becsült játék volt. 

LOVAS KATONA 

Kizárólag fiú játék volt ez is. A nagyja fiú volt a ló, az apraja a 
lovas. A ló „dócsin", a hátán vitte lovasát. A lovasoknak le kellett egy-
mást rántani  ,a lóról. Amelyik lovasnak földet ért a lába, az kiesett, lovas-
tul. Aki utoljára lovon maradt, az lett a gy őztes. Évekre szóló párok ala-
kultak ki a visszatérő  játékok folyamán. 59  

ADJ KIRÁLY KATONÁT 

Két csoportra oszlottunk s olyan tíz-tizenöt lépésre álltunk fel egy-
mással szemben, szorosan összefogva a kezünk. Az er ősebbje indított szó-
váltás után: 

-  Adj király katonát! 
-  Nem adok! 
-  Szakítok! 
-  Szakíts, ha birsz! 
S akkor nekifutással szét kellett szakítani a szembenállók összefo-

gódzással képzett láncát. Ha ez sikerült, foglyot hoztunk, kézen fogva, ha 
nem, ott maradtunk fogolyként a sor végén. Amelyik sor elfogyott, az 
lett a vesztes. 60  
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XIII.  LABDAJATÉKQK 

FÉLLÁBAS 

A dobás-kapás reflekszeit fejleszt ő  aprógyerek-kori labdajáték. Ketten 
játsszák. Csak annyi benne a szabály, hogy a szépen kapott labdát meg 
kell kapni. Aki nem kapja meg, féilábra áll. Ha úgy, féllábon megkapja 
a következőt, felemelt lábát visszaeresztheti a földre, ha újra nem kapja 
meg, akkor viszont fél térdre kell ereszkednie. Aztán két térdre. Aztán le 
kell ülnie. Ha úgy sem kapja meg, le kel feküdnie, azaz - elvesztette a 
játékot. Lehet Újra kezdeni. 

FALRAVERŐCSKZÉS  

A legkisebbek falraverő  labdajátéka. Szintén a dobás-kapás reflek-
szeit fejleszti, a következ ő  kísérő  szöveggel: 

Egyenlőre Tizenegyre, 
Kët-kettőre, Gyertyatartó, 
Három-hatra, Vaskoppantó, 
Hat-kilencre, Egy a falhoz, 
Fordulj tízre, (Üsd ki tízre) Tíz a földhöz. 

Legegyszerűbb formájánál a falhozdobás-megkapáson kívül nagyon 
kevés cifraság vegyült. Mindössze a gyertyatartónál kellett magasra dobni 
s elkapni, a vaskoppantónál falhoz dobni, földre engedni s úgy megkapni, 
s a „tíz a földhöz"-nél tízszer megkapás nélkül kell földhözverni a labdát. 
Van azonban fejlettebb formája is: 

- Falradobás  után két kézzel megkapni a labdát. 
- Falradobás  után egy kézzel megkapni a labdát. 
-  Egy taps után megkapni a falhozdobott labdát. 
-  Két taps után megkapni a falhozdobott labdát. 
-  Egy taps elől, egy hátul, aztán megkapni a falról visszapattanó 

labdát. 
-  Egy taps elől, egy taps a felemelt térd alatt, aztán megkapni 

a labdát. 
-  Egy taps elől, egy hátul, egy a térd alatt, míg a labda vissza 

nem ér. 
-  Fülhúzós: míg a labda vissza nem ér a falról, a két fülcimpán-

kat kellett megfogni. 
-  Fordulós: a labdát 360 fokos fordulás után kellett megkapni. 
- Falhozdobás  után a földre engedni s úgy kapni meg (,‚vaskop-

pantó"). 
-  Tízszer a földhöz verni a labdát s csak a végén kapni el. 
-  Tízszer a falhoz verni s csak a végén kapni el. 

Aki végigcsinálta, rajzolt magának egy házat. Aki megbukott, újra 
kezdte elölről.°' 
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I.JUKRAMÜRCÜS  

Vegyesen játszottuk, fiúk, lányok együtt, néha egész délután. Egyi-
künk volt a szólító, néha „tanító", de „ki lesz az olvasó" kérdéssel is 
Őt illettük. 

A szólító egy papírdarabra irkálta fel a fülébe súgott álneveket. A 
lejegyzés után a szólító begöngyölítette a felírt nevet, hogy a következ ő  
fülbesúgó azt véletlenül se tudja elolvasni. A játék egyik érdekessége a 
szellemes névválasztás volt (Bableves, Csutka, Szaladjszét, egy-egy másik 
játékos használt beceneve, aztán - háború lévén - Géppuska, Stuka, 
Addkineki, Farkas, Tigris vagy éppen Viola.) 

A játékhoz labda kell, kisebb méret ű, mely marokba fér. A mi id őnk-
ben sokszor e célra külön rongylabdát csináltunk keményre madzagolva. 
Szőrlabdával is játszottunk, de azt túl könny űnek véltük. Kopott tenísz-
labda is igen alkalmas volt, Vagy az ötdináros Bata-labda, de az messzire 
pattant és sokat kellett utána szaladni. 

A labdát egy lukba tettük, olyanba, melyb ől a labda könyedén ki-
kapható. A játékosok a luk körül körben egyik kezüket kapásra készen 
tartják a labda felett, a lábuk azonban futásra áll. A szólító kissé távolabb 
papírral s ceruzával a kezében szólított: 

- Lukramürcüs-lukramürcüs,  szaladj szét! 
A néven szólítottnak fel kellett kapnia a labdát s valakit elütni vele. 

Ha sikerült, az eltalált pontot kapott. Ha nem sikerült (mivel a többi szét-
szaladt s a szólítottnak csak helyb ől volt szabad dobni), akkor a dobó ka-
pott pontot. Öt rossz pont után a játékos „elmënt kukutyinba zabot hë-
gyëzni" vagy „babot fínyësíteni", azaz kiállt a játékból. A labda után az 
ment, akit eltaláltak, vagy aki dobott, de nem talált. - A szólító sokszor 
olyan neveket is szólított, melyek nem szerepeltek a papíron. Ha valaki 
felkapta a labdát és nem az ő  nevét szólították, pontot kapott, mintha el-
találták volna. Aki utoljára bent maradt a játékban, az gy őzött. Az lett 
a szólítgató. 62  

KISZORÍTÓCSKAZÁS  

A távolbadobás a játék lényege. Labdával játszottuk, mint a lukra-
mürcüst, de játszottuk tet őből kihúzott nádszállal Is, melyet gerelyként 
dobtunk, csak nem gerelyfogással, hanem dobó kezünk mutatóujjára ál-
lítva a nád vékonyabb végét. Igy messzibb szállt. Ketten már játszhattuk, 
de két csoportra oszolva is. Akkor mindenkinek dobnia kellett, mikor 
rákerült a sor. 

Hajításnyi távolságra állt fel egymástól a két csapat. Mögöttük mind-
két irányban előbb meghatároztuk a határt, vonallal, vagy csak iránnyal. 
(Leginkább villanykarókhoz igazodtunk.) Az ellenfél a leesett labda (vagy 
nád) helyét vonallal jelölve onnan dobhatott el őzőleges nekifutás után. 
Ha az egyik csapat annyira visszaszorította a másikat, hogy dobása túl-
szállt a megbeszélt vonalon, az gy őzött. Akkor újra kezdődhetett a játék, 
legfeljebb új elosztás után, hogy hozzávet őleg egyformák legyenek az 
erők. Ügy izgalmasabb a játék. 63  
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XIV. BOTOS JÁTÉKOK 

KACSKÁZÁS 

A kacska 10-15 cm. hosszú, két végén hegyezett, közepén 3-4 cm. 
átmérőjű  fadarab. Ütő  is kell hozzá, alkalmasint egy kb. fél méter hosszú, 
egyik végén fogásra alkalmassá faragott léckerítésdarab. Ketten is ját-
szottuk, de két csoportba tömörülve is. Az egyik játékos (vagy csapat) az 
„ütő", másik a „leső". A játék több mozzanatból áll. 

-  Kilökés. Az ütőjátékos egy 4-5 cm. mély lukba (annak elüls ő  
falának) feszíti az üt őt, de előbb a kacskát hosszában az ütő  lukbafeszített 
végére fekteti. A feszítés két kézzel történik, kissé hajlított térd ű  lábak 
közül, azzal a céllal, hogy a kacska a kilökéskor minél messzebbre 
szálljon. 

Csoportjátéknái  a repülő  kacskát a les őjátékosok igyekeznek elkapni. 
Ha az sikerül, az üt őjátékos kiesik, helyébe másik üt őjátékos áll. Páros 
játéknál az elkapás nehéz. Ha sikerül, váltanak, az üt ő  lesz a kapó. - 
Kilökés után az ütőjátékos keresztbe fekteti az üt őt a lukon.Ha a kacskát 
nem kapta el senki, egy a les ők közül (páros játéknál a les ő) odaállt, ahová 
a kilökött kacska leesett, s a felvett kacskával megpróbálja elütni a lukra-
fektetett ütőt. Ha ez sikerül, az üt őjátékos kiesik (páros játéknál válta-
nak). Ha a les ő  nem üti el a lukrafektetett ütőt, Új mozzanat következik: 

-  Ütés a lukból. Az ütőjátékos úgy fekteti a kacskát a luk szélére, 
hogy annak egyik vége a lukban van, a másik Vége kiáll. Kiálló végére 
ütve a kacska a levegőbe ugrik. 

-  Ütés a levegőben. A felpattant kacskát az üt ő  a levegőben meg-
próbálja megütni az ütővel, vagy úgy, hogy egy ütéssel messzire szálljon, 
vagy úgy, hogy magasra szálljon s új ütögetéssel a leveg őben még tovább 
üthesse a földre nem ért kacskát. (Sorozatos ütés esetén az érintések száma 
a számoláskor válik fontossá, azaz sokat jelent.) Az utolsó ütés célja a 
kacska minél messzebb való elütése. 

-  Ütés a földrő l. Ha a felpattant kacskát az üt ő  nem tudta tovább-
ütni (mellévágott), még kétszer ismételheti meg az ugratást (pattantást) s 
a továbbütést, úgy, hogy a kacska egyik hegyére üt az üt ővel s a felpattant 
kacskát megpróbálja továbbverni. 

-  Számolás. A harmadik ugratás (pattantás) és elütés végeztével 
lépéssel vagy ütőhosszal mérik a kacska távolságát a luktól. Ha a kacska-
hajtás továbbütéssel (ütögetéssel) történt még a leveg őben, a kacska min-
den &intése még tizet számított. A lépések számához hozzá kellett adni 
tehát a levegőbeni ütések számának tízszeresét. 

Harmadik kísérlet után a les ő  (kapó) lett az ütő  és megfordítva. 
Az elért pontok számát feljegyeztük. Aki el őbb elérte a kitűzött pont-

számot (500 v. 1000, 5000, 10000), az győzött. De játszottunk úgy is, hogy: 
„még nem hínak valamíkünket". 64  

CSULKÖZÉS  

Pásztorjáték volt. Szér ű, mező, tér kellett hozzá, - legalábbis széles 
utca. Egy meghúzott vonaltól (az volt a „fal") bothajításnyira (15-20 
lépésre) állítottuk fel a csülköt. Ez egy végére állított karvastagságnyi 
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tüzelőfa hasáb volt. Aztán a „fal mögül" mindenki  mepróbálta  elütni, 
Vagy botjával megközelíteni a csülköt.  -  A bot 120-150 cm hosszú ágfa 
volt, jobb  híjján szögtelenített  kerítésléc, de az akkor  divatbajött  gyári 
ciroksöprű  fanyele különösen alkalmasnak számított. 

Akinek a botja a legmesszebbre feküdt a csülökt ől, az lett a kanász. 
A távot a bot legközelebb es ő  pontjától, bothosszal mértük. 

Mikor megvolt a kanász, a többi játékos „fal mögé" vonult, Újra a 
vonal mögé állt, s Újra célba  vette ,a  csülköt. Dobás elő tt:  

- Térëk  a csülök  elű! -  felkiáltással figyelmeztettük a kanászt, hogy 
álljon félre a repülni készülő  botok elől. 

Ha valaki elütötte a csülköt, a kanász azt Újra felállította. Mikor min-
den bot feküdt, a kanász botjával a csülök őrzésére állt, a többi játékos 
viszont fekvő  botjához közelített. Ha valaki felkapta botját, az iparko-
dott vele a fal mögé, vagy csak távol az álló csülökt ől, ugyanis ha állt a 
csülök, a kanász mindenkit „leszúrhatott", akinek bot volt a markában, 
Vagy csak hozzáért a botjához. Akinek a botja feküdt, s még nem ért a 
bothoz a gazdája, azt nem bántotta a kanász. Ha a kanász eltávolodott a 
csülöktől, akkor valamelyik játékos, akinek a botja közel feküdt a csü-
lökhöz, botjával ellökte a csülköt. (A csülökhöz a kanászon kívül csak bot-
tal volt szabad nyúlni). Ha  „dőt  a csülök!", azt a kanásznak Újra fel kel-
lett állítani, addig azonban mindenki felkapta botját s fal mögé futhatott 
vele, ahol a kanásznak már nem volt joga. Ha viszont valakit a csülök 
újrafelállítása után még falon kívül kapott, azt leszúrta. Ha a kanásznak 
sikerült valakit leszúrni míg állt a csülök, a leszúrt lett az Új kanász. 
Valaki aztán közben rendszerint csülköt döntött, s míg azt az Új kanász 
állítgatta, vonal mögé vonulva  „Térëk  a csülök  elű"-vel  kezdődött az Új  
dobás.°5  

SÜTTÜLULÜ  

Botos labdajáték. Szinte kívánja a rongylabdát. A  gumilabdát  ugyan-
is messzi el lehet ütni s a játékban olyankor sok a nem effektív játékid ő . 
Egy központi luk körül egyel kevesebb lukat fúrtunk mint ahányan ját-
szottunk,  kb. másfél-két  botnyira a központi luktól, arányos távolságra 
egymástól. Akkor valaki eldobta a labdát. Azt majd a  „süttülülü"-nek kel-
lett botjával visszahajtani. Botjaink végét azonban el őbb a központi lukba 
helyezve (másik végét fogva), ugrásra készen állva mentünk körbe-körbe 
mindannyian a központi luk körül:  

- Süttülü-lü-lü-lü ëgy; Süttülü.-lü-lü-lü  kettő ;  Süttülü-lü-lü-lü  há-
rom! 

Háromra mindenkinek lukat kellett foglalnia, azt pedig úgy, hogy 
botja végét hirtelen valamelyik lukba szúrta. Akinek nem jutott luk, az 
lett a  süttülülü,  az ment a labdáért, s hajtotta botjával a központi luk felé. 
Addig azonban a központi luk körül elhelyezett lukak között kellett át-
hajtani a labdát. A többi játékos botjával igyekezett elütni a labdát. A 
lukból kivett bot helyébe azonban a  süttülülü  hirtelen beleszúrhatta botja 
végét s azzal lukat foglalt. A luk nélkül maradt lett az Új  süttülülü. -  A 
játékot sokszor izgalmassá tette, hogy a labdaütés céljából  szabadonha - 
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gyott  lukat hirtelen nem a süttülülü, hanem valamelyik szomszéd foglalta 
el, lesből. Aki a szabadon maradt luk elfoglalásáról lekésett, az lett az Új 
süttülülü. Ha .a süttülülünek sikerült a labdát a központi lukba hajtani a 
bottal, új körbeállással, lukfoglalással kezd ődött elölről a játék. 66  Ha va-
lakit „behívtak" a szülők, „csűr a lukamba" varázsigével fektette botját 
keresztbe a lukon. A luk ekkor nem volt foglalható. 

XV. A PIHENÉS JATÉKAI 

Ma is nevetve vallom: az Újsoron, a Dávid utca sarkán, meg an-
nak által, az árokpart volt az egyik gyerekszobám. (Mert volt még 
három.) 

Ami másnak „a grund" volt, vagy „a tér", számunkra az volt a 
széles utca füve az árok körül, amit a kocsik meghagytak. Az árok-
part füvén ülve, hemperegve vártuk ki, vagy vissza egymást, ha vala-
melyik udvarról elnyújtott szülői hangon boltba, kútra, kenyérért, 
tejért menni szólított a kötelesség, ott vártuk a lipéket is, onnan in-
dult a játék, s annak eldöntése is ott folyt, hogy mit is. A magány 
egyik helye is ez volt. Ha a füttyök után nem jött válasz, nem maradt 
más hátra, minta várakozás diktálta idehemperedés. Talán egy ilyen 
nap emléke az is, hogy ha azt hallom: „augusztusi kék ég", ma is ott 
fekszem hanyatt az árokparton, az utca szalmiaszagú, a leveg őben 
bikanyál úszik s valahol irtó magasan egy Lassú járású repül őgép 
száll. - Sok idő  múltán tudtam meg, utólag, hogy az a f űfajtát ott 
alattam a sarkon, a hídnál, úgy hívják, hogy csillagpázsit. 

Az árok a mi szakaszunkon térdig ért, ha tele volt vízzel. Nyári 
záporok után szaladt tele, s olyankor felfogott rövidnadrág vagy kis-
gatya-szárral boldogan gázoltunk •a langyos vízben, mig ki nem pa-
rancsolt belőle a szülői szigor: „mëgvágod a lábod, osztakkó. . 

A fáradtság is odatelepített vissza minket, s a lusta unalom. A 
játék heve után a fűhűvös, a jóleső  magunk-kifújása, Új játék, vagy 
szétszéledés előtt, vagy csak a bandázás kedvéért önmagáért, ahol a 
mozgás helyett a szó a játék, a szó, a sokféle rend, tilalom korlátai 
közül szabadult, melynek önfeledt célja a tiszta nevetés. 

HOVÁ MEGY A VONAT 

Körbenülős labdajáték.  A labda ölből ölbe vándorol a szöveg tagolása 
szerint- 

-  Hová / megy a / vonat / mondd / meg I né- I  kem / te! 
Akihez a „te"-nél jutot a labda, az mondott egy helyet: 
-  Kanizsára. 
-  Milyen! színe I van / Ka-  I ni- I  zsá- / nak / mondd I meg / né- I  

kem  I te! 
Akinél a labda volt, színt kellett mondania. Mondjuk: 
- Lila. 
Üjra  indult a labda: 
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-  Van-e / a te / ru- / hád- / ban  I  li- / la I mondd / meg I  né-
kem 1 te! 

Ha volt, akihez a végszóra került a labda, az boldogan felmutatta, ha 
nem volt, a játékos kiesett, - a passzív unalomba. Az gy őzött, aki utol-
ára maradt 'a játékban, s erre Úgy lehetett némileg hatni, hogy Olyan színt 

mondtui]ik, amilyen a mi ruhánkban volt, de nem volt a többiekében. 
Ha végszóra hozzánk jutott a labda, az akkor is biztosította a tovább-

jutást. Ha máshoz, az eggyel kevesebb ellenfelet jelentett. 

FARKASSZEM-NÉZÉS 

-  Tudsz-ë farkasszëmet nézni? 
-  Tudok. 
Egymás szemébe kellett nézni meredten. Aki tovább 'birta pillantás 

nélkül, az győzőtt. 

ESO—SZÉL 

- Én lëszëk  az esső, të niëg a szél, melyikünk győzi mëg ëgymást? 
A szél nagy lélegzet után fújt az es ő  arcába. Az es ő  ajakkal trombi-

táló hangot utánozva szórta az apró nyálat. - Az esély majdnem mindig 
az eső  oldalán volt 'kedvez őbb. 

VÓTÁ KER'BE? 

- Vótá ker'be? 
- Vótam. 
- Láttá  farkast? 
-  Láttam. 
- Fété tűlle? 
-  Nem! 
Akkor a kérdező  tenyerével levegőt legyezett a felel ő  nyitott szeme 

közé. Ha az pillantott, akkor félt a farkastól. 

MI LËSZŐ , HA NAGY LËSZŐ? 

Kérdeztük a kisebbeket. 
-  Pap, kántor, kutya, sintër, kutyapecér, kanegér! - megnevezéssel 

számoltuk végig ruháin az Összes gombokat. Ahol a szöveg véget ért, 
az mutatta a jövőt. 
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JÁTÉK A SZÓVAL 

„Kitolások" 

Ketten felelgetnek, egy harmadik rovására: 
- F...ottam. 
-  Kinek adtad? 
-  Lacinak. 
-  Kérd vissza! 
-  Nem adja. 
-  Hagyjad szëgínt, hagy igya. 

Amikor jöttek az úton a birkák hazafelé, olykor-olykor bégetve egyet, 
valamelyiik odaszólt az árokpartról: 

- Bëfogadjátok-ë a Tibit szamárnak? 
-  Be-e-e! - jött a válasz. 

Mondd, hogy  . . . 47  

A megtanulás kedvéért mondtuk inkább egyszer a szót. A rímel ő  
„kitolás"-t anélkül úgy sem 'adtuk el egymásnak. A legközelebbi azonos 
ajánlatra így már visszaszállhatott a válasz. 

Gereblye. 
Tetjű  van a fejedbe. 

-  Lámpás. 
-  Öregapád csámpás. 

-  Medve. 
- Sz. . .  ik a nyelvedre. 

Elefánt. 
Nyald  a s... it maj nem bánt. 

Talicska. 
Tele sz. . . tam told haza! 

-  Vonat. 
-  Öregapád a kuckóba tolat! 

(V.: Öreganyád folyat!) 

-  Kiskertajtó. 
Öregapád cigánferkó. 

-  Kiskertajtó végig vasas. 
- Öreganyád térgyig hasas! 
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-  Ötven. 
-  T . . . m a szádba löttyen! 

-  Hatvanhat. 
- Csókódd  még a lukamat! 

-  Hetvenhét. 
- Csókódd  még a tehénét! 

-  Százhét. 
-  Tehén s ... it rág'szét! 

Ótásom. 
- Kabbë  a tojásom! 

-  Taligakerék, csapd össze. 
- Zsidó f...  át rágd Össze! 

- Gímágason  veréb áll. 
- Zsidó f... a beléd áll. 

-  Guriga. 
- Pë...  d a puliba! 

Öcsém, csűcsös facsiga. 
- Pë... d a csacsiba! 

-  Tepsi. 
-  Tele sz. . . am nyesd ki! 

-  Kaszni. 
- Gyere  velem b... ni! 

-  Gombostű . 
- Kap'föl  a sz. . t tövestül 
- Főkapom, szádhó  vágom, 

Télën-nyáron csüng a szádon, 
Vidd el a kovácshó, 
Tapasztya  ja pofádhó! 

-  Csütörtök. 
- Vigyën  el a kisördög. 

- Pintëk. 
- Sz. .  os az ingëd! 

-  Vasárnap. 
- Tigëd  fognak kiskocsiba szamárnak! 
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-  Bocsánat. 
- Csókódd mëg  a p . . . ámat. 

-  Hokedli. 
- Sz.. .  k nëkëd nokëdlit. 

Szeretëd-ë? 

- Szeretëd -ë az erős feketét? 
- Szeretëm. 
- Akkó nyald,  ki a bivaly s... it, 

az erős is mëg fekete is. 

- Szeretëd -ë a fogoly húst? 
- Szeretëm. 
- Akkó kabbë  a rabokét. 

- Szeretëd  az almát? 
- Szeretëm. 
-  Várd még az estét, 

G'yünnek a kecskék, 
Húzd még a farkát, 
Potyognak az almák. 

Csúfolódók névvels8 

Túlnyomó részük egy dallamforma alá tartozik: 

(a  

András, T... e, pë... hangyás! 

Aurél, T... e, pë... f ődig ér! 

Gjjura, T... e, pë... jura! 

Lajcsi, Sz... a macska, hajtsd ki, 
Ami bent maradt nyald ki! 

Lukács, Lukba sül a kalács, 
Én ëszërn a kalácsot, 
Fene ëszi Lukácsot! 
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Pétërke,  Alig vagy  ëgy métërke!  

Sándor, Gatyába táncot,  
Fetesíge  bugyiba, 
Ügy  mënnek  a moziba! 

Vince, Csurog a pince! 

Zsuzsika, A feneke muzsika!  

Keceli,  Disznó s. 	it meszeli! 

Ivanë,  T. 	e,  pë...  kivan-ë?  

Nikolá5, Nëkëd sz. 	k  në koptáj!  

A két-három hangnak más variációi is el őfordulnak: 

4 j  r i  
1Óó - 	kcz, 	s - 	 - 	

Pa*- 1W. 	fl 	- n.i 
 Há- rom 	io - jć$ 

1.O - jO'Z - ZO 
-tci 

- 	 kel 	a fLL.VZ -  ra! 

Ye 	- 	n ő , 	ri. 	log 	e  - 	3? 	Tarn - ôu - rn ve- röl  

Vannak azonban recitat ĺv hangon el5adott csúfolódókák is: 

Ëta-pëta  ponty, 
Mosogató rongy! 

Feri, Feri,  fe-fe-ri!  
Disznó s.  it meszeli! 

Gëda-Gëda  szakálla! 
Sós kin  yér  a nyakába! 

Pösze, Pösze,  pöndöle,  
Hátú lóg a  k ődöke!  

Bognár Úr, 
Kutyát szúr!  

Gyurcsik  Öcsi, hajadon,  
Bóha  mászik a nyakadon! 
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Csúfolódók név nélkül 

A csúfolódókák, mondókák dallama olykor csak egy egyszer ű  ismét-
lődő  ütempár. „A legegyszerűbb mondókákb'an nem is 'tóbb, mint két 
ütem, sőt, néha az is egyetlen ütem ismétlése" - Írja Kodály. „Ambi-
tusát, dallamterjedelmét tekintve a gyermekdal ott ér véget, ahol a fel-
nőttek dalai kezdődnek, a nyolc hang terjedelme táján." - Egymás alá 
rakva őket, olykor a regösének dallamtöredékeit ismerjük fel bennük. 

J  
Sw-  p  szo -pz m4 ja, 
Kť -  üt  az ut - có. - rcL,  

Ár  -  ra  mënt  égy  pJ - pos ct - gdnj,  Na  - gyot kö- pöfi  r  -  Ja.  

- vó, 	jn-cso -  g 	Bá' - Čia  5...  i 	be  - 	-  

I .r 	.JjI 
Ko- po.sz csil-i' Ĺ 	a.  - va.- l..yc 
N&m k đr vo- na 	kt - csap -rii.!  

A névvel való csúfolódók daliamára csúfolják a csorbacsík gyereket, 
fogváltáskor, mikor egy vagy két metszőfoga hiányzik: 

Csorbacsík, 

Mindën sz. . . ba  belecsíp! 

Ugyanezen .a dallamon, ha a lányok félrehúzódnak, csoportosan, sugda-
lódzva, ebből sokszor felelgetős csúfoló szóváltás alakul ki: 

-  Lányok, 
Fődi  boszorkányok! 

(V.:  Sz.. .s a pofátok!) 

Híd alatt laknak, 
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Sz...  szopogatnak! 
(v.: cukrot szopogatnak!) 
(v.: Kertek alatt gy... nak!) 
(v.: Békát szopogatnak!) 69  

- Gyerëkëk, 
Fé're mënt  az eszëtëk! 
(V.: Istenfél ők lëgyetëk!) 
(v.: Sz. . . tam kását, ëgyetëk!) 

A „Szopi-szopi mája" dallam első  két ütemén csúfoltuk az utánozót: 

-  Utánozó majom, 
Átugrott a falon, 
Bëkapta a sz.. . om! 

Ha valaki mindenáron fogadni 'akart 70 : 

- Fogaggyunk ëgy  kalap sz.. . ba, 
hogy nem ësz ő  még kett őve! 

Ha olyan ruhadarab látszott, mely nem illenék: 

Hosszabb a pintëk mind a szombat! 

Vagy: 

-  Messze van Budapest, 
mégis idelátszik! 

Vagy: 

-  Barátom, 
Kint a t... d jól látom! 

Ha valaki beszéd közben sokat használta az „izé"-t: 

-  Izé, még ecet, 
Tőccsé bele meszet! 

Haragvónak71 : 

-  Haragszik, 
Kutya sz. . . al marakszik! 

Bámulónak: 

-  Mit bámúsz? 
Nagyot f... ok elájúsz! 
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Kerékpárjával hencegőnek: 

-  Három ágú vasvilla  
Biciglizik  a p.  

Kocsikázónak:  

Két kerek ű  taliga, 
Benne ül a  Jancsika!72  

Lustálkodónak: 

-  Tej, túrú, tej-föl,  
Mosmán  Jani  kejj  föl, 
Haragszik a  szeretöd, 
Vigyé  néki  zsebkend őt!73  

Lopáson kapott gyereket Így csúfoltuk: 

-  Lopó, lopó, loptató, 
Kerék alá  gyugtató,  
Tűz láng égető,  
Veszëtt  kutya  kergető ! 74  

Ha valaki rossz szándékú kergetés közben pórul járt (elesett, megbotlott, 
megütötte magát): (A névvel csúfolódók dallamán) 

-  Úgy  köllött,  
Káposztába hús  köllött!  

Ha egyikünk hátán vitte a másikunkat: 

-  Szép  zëntai  határon, 
Csacsi ül a szamáron! 

Ha valaki fenyegetett: Megállj!'  

Mëgájj, 
Mëgmondalak  anyádnak, 
Kirágtad a zsákot,  
Mëgëtted  a mákot!... 

Ha valakinek sokat járt a szája. (Leginkább már a veszekedés rigmusa 
volt): 

-  Ugass kutya, csontot kapsz, 
Ha  mëgëszëd sz...  is kapsz! 
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Vagy: 

Tyúti, në Iáj, në podájj, 
Nëkëd sz. .  k në koplájj! 

Iskolával kapcsolatos csúfolódókák: 

-  Iskolakerülő, rongyos zsák, 
Benne van a hazugság! 

- Sityi-putyi,  páca, 
Nem mënt iskolába! 
(A „szopi-szopi mája" dallamán.) 

-  A-sok, 
Nyavalyások! 
(A névvel való csúfolódók dallamán.) 

-  Első  osztály pi-pi-pi, 
Második osztály bicigli, 
Harmadik osztály pipaszár (v.: fakanál), 
Negyedik osztály nagy szamár! 

- Abécédé,  
Vak Bencéné. 

- Abécédé  bornyúláb, 
Fogd a farkát tejet ád! 

-  Tisza, Duna, Dráva, Száva, 
Tör jön ki a lábad szára. 

-  Tisztelend ő  úr 
Eszalatt  a nyúl, 
Jobban szeretëm a nyulat, 
Mind a tisztelend ő  urat. 

- Árúkodó  Júdás, 
Köll-ë piros tojás?75  
(A 8. sz. dallamon.) 

Iskolából hazafelé jövet, hármasban: 

-  Két szélr ű  angyal, 
Közepibe tyúksz...! 

-  Két szélr ű  karaláb, 
Köze pibe gyöngyvirág. 76  
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Iskolából hazafelé jövet, csoportosan: 

- EszeU ő-meszell ő, 
Sz... ëszik  a legelső ! 

- Ikközéps ő-bikközéps ő, 
Sz... ëszik  a legközéps ő! 

- Ikhátúsó-bikhátúsó, 
Sz... ëszik  a leghátúsó! 

- Nagyszamár,  
Mégis iskolába jár! 
(A 18. sz. dallamon.) 

Katonai kürtjelekre született rigmusok: 

Katonabácsi,  nagy fülű ,  
Emaratt  a többitű, 
Ha lëvágják a fülit, 
Utójéri a többit. 

Katonabácsi  haptákba, 
Belecsinát a nadrágba. 
Monták nëki mossa ki, 
Jaj, de büdös, dobja ki. 

Katonabácsi  hopp, hopp, hopp! 
Adjon ëgy kis cibakot. 
Ha nem ád cibakot, 
Bëverëm  az ablakot. 

Sárgarépa, pastërnák, 
Rukkónak a katonák. 
Aki nem lép egyszerre, 
Nem kap rétest estére. 
Mert a rétes igen jó, 
Katonának nem való. 

Hopp Kiti-Katika, add föl a farod, 
Nyomdd ide, nyomdd ide hááát. 

Kaaa-taaa, 
Lëfeküdt  a paaad-raaa, 
Arra mënt ëgy baaa-kaaa, 
Össze-vissza b . . . taaa. 

Katonásdi rigmusok: 

Ëgy,  kett ő, bal, jobb, 
Mënnek a majmok! 78  
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Csúfolódókák  nemzeti hovatartozás ürügyén: 

Zsidó-zsidó, zsikha16 79  
Az árokba döglött ló, 
Feküggy mellé, szop' még jó, 
Të lësz ő  a kiscsikó! 

Cigán-cigán dikdik ďik, 80  
Ha jóllakik mëgdöglik, 
Békalukba temetik, 
Vasvillává kergetik, 
Sári néni sirassa, 
Kiskutyája ugassa, 
Kilenc kutya húzza, 
Tizedik még nyúzza. 

- Tót, 8 ' 

S ... in  a fát, 
- Vëdd  lé a fótot, 

Nyal' kia tótot. 

Egyéb alkalmak rigmusai: 

Uzsonnafelezést kéregetve, két felfelé nyitott tenyerünket alsó élénél 
összedörzsölve mondtuk. (Eredetére nézve a koldulásból is játékot csi-
náló gyermekszellemre jellemző  alkotás.) 

- Kúdú-kúdú  vajacska, 
Ëgy kis kinyér-hajacska, 
Ha nem ád, 
Kihílom  a kiskutyát, 
Eharapja félábát... 

Április elsejei becsapás után: 

Április szamara, 
Főnézëtt  a toromba, 
Mëgnézte  hogy hány óra, 
Fél tizënkett ő , 
Bolond mind a kett6. 82  

A eserélés véglegességét megpecsétel ő  varázsigék: 

-  Csere-bere fogadom, 
Többet Vissza nem adom, 
Száz dinár az ára, 
Ha visszakérëd lëég a házatok! 83  
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Egy-egy szóra visszaszóló rigmusok 84 : 

-  Szerbusz. 
- Sz. . . ba  buksz. 

- Tanádd  ki. 
-  Tamás s... it nyalnád ki. 

-  Dobordán. 
- Mëgdöglött  a boszorkán. 

-  Kuss! 
-  S... ëmbe fuss, 

Onnan többet ki në juss, 
Ott lëgyé patikus! 

-  Mit montá? 
- Kiskancsúba  f . .. ottá! 

-  Jó napot! 
- Vëgye  lé a kalapot, 

Sz. . .  Ion bele jó nagyot! 

-  Te bolond! 
-  A bolond az botra sz.. . ik, 

az okos még lënyalja. 

XVI. NYERÉSZKEDŐ  JÁTÉKOK  

KLIKKEREZÉS (Golyózás) 

Mi kizárólag „klikkërnek" mondtuk. Több vasiációját játszottuk, 
ketten vagy csoportosan. 

Érintésre. Ezt csak ketten játszottuk, míg ia többiek össze nem jöt-
tek. Vonal nélkül, szabadon gurítottunk, előbb egyik, aztán a másik, 
néha különböző  irányba. Aztán lassan haladtunk egymás golyója felé, 
a mutatóujjunk középs ő  pörcével lökve (nem tolva!) a kiikkert, míg csak 
valamelyikünk rá nem szánta magát a klikkerre való lökésre. Tekintet-
tel a távolságra, ez ritkán sikerült, viszont az Új állásból a golyóra lökés 
már lehetségesnek látszott, a legtöbb esetben mindkét fél számára. Ha 
valamelyik eltalálta a másik klikkerét, •azt a klikkert „felnyerte", il-
letve egy klikkert nyert a másiktól. Egy-egy színes üvegkiikkert Pl. 
elismertünk „játékklikker"-nek. A fizet ő  klikkerek színes, bolti, égetett 
agyagklikkerek voltak. Az üvegkiikker több agyagklikkert ért. 

Lukra. Vonalról gurítottunk egy-egy golyóval, vagy többel (egy-
forma számúval, megbeszélés szerint, egy 4-5 méterre fúrt klikker-
lukba. (Kb. 10 cm átmér őjű, 5-7 cm mélységű , simára gömbölyített 
szélű  luk.) Aki már a vonalról beletalált a lukba, kivehette onnan klik- 

197  



kerét.  A partnerek pedig egy-egy klikkert fizettek neki. A nyer ő  is 
újraguríthatott a többiek után. Ha kint voltak •a klikkerek, az kezdett, 
akinek a golyójia a legközelebb került a lukhoz, viszont a luktól legtá-
volabb eső  golyóval kezdett. „Fel lehetett nyerni" egymást, úgy, hogy a 
soron lévő  golyót nem lukra, hanem egy másik golyóhoz koccintottuk. 
Ha sikerült, tovább lökhetett a nyer ő . Ha lukra lökött és sikerült, •a célt 
ért golyót felvehette, aztán tovább lökött, újra a legtávolabb es ő  golyó-
val. Ha lökés közben egyik klikker a másikat is a lukba lökte, érvényes 
volt a lökés. 

GOMBOZÁS 

Szabadon. Vetőként búgert (régi nagyméret ű  rézpénzt), nagyobb fajta 
gombot, vagy külön e célra készített vet őt használtunk, mely legtöbb 
esetben kerekre faragott szél ű  gumi cipősarok volt. Ezzel ütni is, vetni 
is jól lehetett. A gombok értékelése külön szokásszabály alapján tör-
tént, de alkutól is függhetett (ki mennyit ad érte), de sosem nagy ár-
különbséggel. 

Egybejárós volt a „csülüsz", a pléh isliccgomb, vagy fagornb. (A fa-
gombot nem szívesen fogadtuk el csülüsznek sem.) Kett őbe a mellény-
gomb vagy a bakelit nadrággomb (slicegamb) járt. Háromba vagy négybe 
jártak az attól nagyobb ('dinár nagyságú) gombcyk, szín és forma szerint. 
- Nyolcba-tízbe járt egy-egy nagyméret ű  női 'nagykabátgomb. 

Szabad vetésben csak egymást lehetett felnyerni. A vetés szabadon 
indult. Vetni csak állva lehetett, 'ki-ki a maga vet őjével, onnan, 'ahol 
a vetője feküdt, ha túl közel volt, melltávolságból kellett dobni a vet ő t. 
A cél az volt, hogy a vetőnkkel nyerőtávolságba kerüljünk a játszótárs 
vetőjével. A vetők egymástól való távolságát „araszttal" mértük. Nyer ő  
távolságnak számított a „nagy araszt", ha hüvelyk- és kisujjunk hegyét 
rá bírtuk helyezni a két vet őre. Ez egybejárós felnyerés volt. Bakaraszt-
nyi távolság (hüvelyk- és 'mutatóujjunkkal mérve) köt „csülüsznyerét" 
jelentett. (Akinek nem volt 'aprója, adtunk vissza.) Ujjnyi távolság hár-
mas-nyerét hozott. Megbeszélés szerint volt, vagy nem volt négyes nyere, 
ha az egyik vető  feküdt a másikon. Felnyeréskor lényeges volt, hogy az 
ujjak hegye feküdjön a vet őkön. Ha csak érintette, nem ismertük el a 
nyerét. Néha a ráhúzott ujj hegye csak a vet ő  'szélét érte, úgyhogy a vet ő  
„felállt". Olyankor három ütéssel ki lehetett ütni. Nagygombbal, másik 
ütővel háromszor a felágaskodott vet őre kellett ütni. Ha a vet ő  kiper-
dűlt az ujj hegye alól, akkor „megmutatta az igazság!". A nyerést nem 
ismertük el, legfeljebb a kisebb érték űnek. 

VETÉS KASSZÁRA 

A kasszára való pénzezés és fkasszára gombozás közt nem sok volt 
a különbség. A gombozás a kisebbek játéka volt. 

A vetővonaltól 5-6 méterre (a játékosok erejét ől, azaz ügyességé-
től függően távolabb vagy közelebb) két egymással párhuzamos vonalat 
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húztunk,  olyan 30-35 cm távolságra egymástól. A vonalak végét is je-
leztük. A külső  vonalon túl s ra vonalak végén kívül a vető  „kint volt", 
azaz játéktéren kívül. Az ilyen vetés után a vet ő  fizetett egyet a kasz-
szába. A kassza egy 30 X 30 cm-re rajzolt kocka volt ra bels ő  vonal kö- 

zepén. A bármelyik vonalon megállt vető  gazdája szintén fizetett a 
kasszának. 

Sorban vetettünk egymás után. Az elsőségért nem kapkodott senki, 
mert az első  legfeljebb saját magát nyerhette fel, ha kasszába talált. 
Ha nem, maradt a vetője fekve. A következ ő  vető  felnyerhette az elsőt, 
ha annak vetőjét megközelítette nagyaraszt, bakaraszt vagy ujjnyi tá-
volságra. Ilyenkor ra felnyert a nyer őnek fizetett, aztán felvették vet ő-
jüket s a sor végén Újra dobhattak. 

Ha valaki ra kasszába talált, onnan kiszedhette az Összes odagy űlt 
gombot, amit vonalért, vagy „kint van"-ért oda a játék folyamán be-
fizettek. Az első  kasszábadobásig a játék folyamatos volt, azaz ha már 
minden vető  feküdt, csak az ra játékos vehette fel vet őjét, akin a vetés 
sora volt. Csak ra nyerő  s ra felnyert vethetett Újra. Tele kasszánál néha 
egy soron kívüli vetésért megérte ra felnyerés fizetsége. Ha valaki „ki-
fosztotta" a kasszát, mindenki felszedte vet őjét, s Újra kezdődött a játék. 
Ilyenkor a kasszafosztó volt az els ő  vető . 

UTS  SZABADON 

A vetöből ilyenkor „ütő" lett, de váltottuk is a szerszámot, kézhez-
szokottság, alkalmasság alapján formálódott igények szerint. Az ütés 
helye leginkább egy deszkakerítés megjelölt (lehet őség szerint elég szé-
les, tiszta) deszkája volt. Fejmagasságban (vagy mellmagasságban) víz-
szintes tartásban ütöttük a deszkához az „üt ő" élét, hogy az előre ki-
repüljön. Az egymás felnyerése azonos módon esett, mint ra vetésnél, 
nagyaraszt, bakaraszt, vagy ujjnyi ütők közötti távolság alapján. 
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ÜTÉS  KASSZÁRA 

Meglehetősen ritkán játszottuk, minden szempontból alkalmas pálya 
hiányában. (A kerítés mellett a legtöbb esetben téglajárda futott, falról 
meg nem volt szabad ütni, mert meglátszott a helye a falon.) Azonos 
szabályokkal játszottuk mint a vetést kasszára. 

PÍZËZËS, BÜGËROZÁS  

Átmeneti korban játszottuk, mikor már a gombozás nem volt érde-
kes, aprópénzünk azonban még nem volt az igazi pénzezésre, a „përge-
tés"-re, mely mellesleg szül őileg is tilalmas játék volt (,‚Igazi pénzben 
játszani!"). A fizetés egységei régi pénzek voltak tehát (kizárólag fém-
pénzek), krajcárok, fillérek, régi dinárok, s nem kevés elolvashatatlan 
névértékű , írású és eredet ű  egyéb fémpénz. - Kasszára játszottuk, mint 
a gombozást, csak a kassza kisebb volt, messzebb volt, s azzal a lényeges 
különbséggel (ami egy kissé hazárddá tette a játékot), hogy egymás fel-
nyerésekor nem egymásnak, hanem a kasszának fizettünk. A kassza nem 
volt nagyobb egy bakarasztnyirLál, sokszor tele volt pénzzel, úgyhogy a 
bedobott fémpénz könnyen kipattant. Egyetlen engedménye volt, hogy 
• kasszából kiütött pénzt a kiüt ője felvehette, de csak akkor, ha ebben 
• játék előtt megegyeztünk. 

PËRGETÉS  

Ez volt a valóbani pénzezés. Felsős középiskolás korunkban is ját-
szottuk nem egyszer, s őt, egyetemista, vagy katonakorunkban is, ha 
mondjuk két tanulás közötti, pihenésre szánt id őben éppen alkalmas te-
repen ötletszerűen felvetődött a gondolata. Sokszor úgy kezd ődött, hogy 
valaki, aki éppen aprópénzzel játszott, azt falközelbe dobta. Miel ő tt fel-
vette volna, a másik rászólt: „Hagyd ott!" Pénzért nyúlt, s ha tovább 
ragadt a gondolat, néha néhány óra is ráment a felfejl ődött játékra. 
Játéktéren kívül csak vonal kellett, néha „falközel" volt a vonal. Egy 
másik vonalról indult a játék, öt-hat méterre a faltól, vagy a játékvo-
naltól. Akinek a pénze közelebb esett a vonalhoz, az volt az els ő . Az itt 
igen sokat jelentett, különösen ha sokan játszottunk. Pénze fekvése sze-
rint határozódott meg valamennyiünknek a sorrendje. Akkor az els ő  
felszedte a pénzeket, labda formájúra igazított két keze közt megrázta, 
hogy csörögjön, majd a leveg őbe dobta a pénzeket, Úgy, hogy azok pe-
regjenek a levegőben. Földrehullás után a „fej" az övé volt, az „írás" 
viszont maradt a következ ő  pergetőnek. Az újra feldobott pénzb ől a 
„fej" megint a perget őé lett. Kikiáltott szabály szerint, ha négyen-öten 
játszottunk, akkor az „utolsónak maradt", azaz az utolsó nem pergetett, 
a maradék pénz az övé volt. 
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XVII. JATÉK ESZK1ZiKKEL 

KARIKÁZÁS 

Két variációját ismertük. 5-7 éves korban nagy karikát hajtottunk, 
pálcával. A karika a legritkább esetben volt bolti eredet ű, négyszögletes 
keresztmetszetű, kb. derékmagasságig ér ő  színes fakarika, (ilyent divat-
lapokban láttunk). A mi karikáink hordóabroncsok voltak, vagy egyéb, 
ismeretlen eredetű  karikák. Karikahajtással futva tettünk meg igen nagy 
távolságokat is, „hivatalos küldetésben", boltba, kenyérért menet, néha 
még kútramenés közben is hajtottuk szabad kezünkkel a karikát. 

Néhány évvel idősebb korunkban már „kiskarikáztunk". A „kiska-
rika" 30-35 cm átmérőjű  fémkarika volt ia legkülönböz őbb eredettél. 
Ezt „vezetni" kellett. Vékony bot (vastag pálca) végére, oldalt kiálló, U 
alakúra görbített vastag drótot szereltünk. A beindított karikát ezzel 
toltuk magunk előtt, mellett, különböz ő  sebességgel és ügyességgel. Ve-
zetés közben éles, surlódó hangot adott. Az sem volt mindegy, hogy kinek 
milyen hangú volta karikája. 

CSIGÁZÁS 

A csigát boltban vettük, vagy az esztergályos mester (a FáJbri bácsi) 
csinálta. Jó formájú csigáért néha messze boltba elmentünk. A csiga 
7-8 cm magasságú, göniLbólytett palástú, hegyére állított, sima falú, kúp 
alakú fadarab volt. Lapjától kb. fél centire bemélyedés futott körül. 

Ebbe csavartuk indításkor az ostor madzagját. A csigát hegyével az asz-
faltra szorítva tartottuk, az ostor megrántásával leperdült a madzagról s 
forogni kezdett. Aztán már csak „ustorozni" kellett a hegyét, a csiga 
forgott tovább. Kés őbb hüvelyk- és középs ő  ujjunk közé fogva perdít ő  
mozdulattal indítottuk a csigát. 

Hogy egy jóformájú csiga orra ne kopjon el hamar, szöget, papucs- 

201 



szöget vertünk a hegyébe. Némelyik jó csigában három-négy papucsszö-
get is elkoptattunk. - Csigázni a Nagyutca aszfaltjára jártunk. Egy-egy 
repedésmentes szakaszon hárman-négyen órák hosszat elcsigáztunk. 

BICSKADOBÁLÁS 

Kb.  30 X 30 cm-es kockát rajzoltunk, annak meghúztuk két átlóját. 
Ketten, hárman, vagy négyen játszottuk. Mindenkinek kellett hogy le-
gyen bicskáj a. Kezdetkor ugyanis a bicskát  ,a kocka egyik sarkába szúr-
tuk. Onnan indultunk. A bicskát a 'kockában később egy jelzőpálca (he-
gyezett gyufaszál) helyettesítette. A bicskát felállva kellett a föidbevágni, 
háromszor egymás után: 

-  Gáspár, Mënyhárt, Boldizsár -mondással. 
Ha ia bicska beleállt a földbe, hüvelykünk körmével a föld szinén 

kihúztuk, majd a földben járt élrész hosszát rámértük a kocka karimá-
ára. A kockát körbenj árva az indulópontig az átlón, a kocka közepibe 

kellett érai. Aki elóbb beért, az győzött. 

NYILAZÁS 

Az íjat különböző  fából csináltuk. Nyílvesszőnek szinte szabálysze-
rűen tetőből kihúzott, vagy a Népkertben vágott nádszálat használtunk. 
Csomó felett vágtuk el, végébe szöget állítottunk, fejével a csomónak 
támasztva, spárgával, dróttal rögzítve aztán. A nád-nyílvessz ő  messzebbre 
szállt, mint a vessz őből faragott. Pontos célzás helyett inkább ez volt 
a lényeg. 

TOLLAS BUZOGÁNY 

Egy 15-20 centiméter, hüvelykujjnyi vastag ágdarab egyik végét 
keresztalakban bevágtuk, másik végébe hegyével kiálló szöget 'szereltünk. 
Egy négyzetalakú papírt átlósan kétszer keresztbehajtva megtörtünk. 
A törés vonalán rakétaaxok formává igazítottuk, majd hegyével a ke-
resztalakú vágásba helyeztük néhány centi mélyen. A négyszárnyú bu-
zogányt hegyével előre ('a farész végét mutatóujjunk hegyére illesztve) 
dobtuk. Igen jól szállt, kerítésbe, fába beleállt. Szöggel a végében nem 
volt veszélytelen játék. 

»KÜCSOSPUSKA"  

Lukas kulcs végébe elcsípett hegy ű  szöget dugtunk. A kulcs fülét s 
a szög nyakát egy madzaggal vagy dróttal úgy kötöttük össze, hogy a 
madzagon a „puskát" lengetni lehessen. A kulcsot megtömtük egy-két 
kénes gyufaszál lekapart fejével. Ráigazítottuk a szöget, majd megló- 
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búJva  a madzagon Úgy vágtuk a falhoz, hídbetonhoz a szerkezetet, hogy 
az ütés pontosan a szög fejét érje. Nagyokat szólt a házak sarkán, kü-
szöbök tövén. 

SÁRKÁNYERESZTÉS  

Mi jobbára hatszögletű  sárkányokat csináltunk, mert a négyszögle-
tűvel több volt a baj. Kóválygott, bizonytalankodott, és - szebbnek is 
találtuk a hatszöglet űt. 

Három, kb. fél méter hosszú, egészséges, egyforma nádszáldarabot 
kötöttünk össze középen, hogy egyforma szögeket zárjaniak be egymás-
sal. Csak középkötéssel ezt nehéz lett volna elérni. Körül a nádak végén 
spárgát feszítettünk, s akkor a nádszálak 'helyzete igazíthatóvá lett. Pa-
pírra fektettük az így el őkészített vázat, a papírt visszahajtottuk e mad-
zag körül, kovásszal leragasztottuk a visszahajtott papír szélét. A kantár-
csinálástól sok függött. A hat háromszög közül egynek sarkaira er ősí-
tettünk egy-egy spárgát. A spárgák szabad végeit úgy kötöttük egybe, 
hogy a kantárnak mindhárom ága egyforma hosszú legyen. A csomóhoz 
kötöttük az eresztő  madzagot. Előbb azonban meg kellett csinálni a sár-
kány farkát. 1-1,5 méter hosszú spárgára 2-3 centi széles 15-20 centi 
hosszú, különböző  színű  papí'rszalagokat kötöztünk. Két egyforma hosszú 
farokkaritárral erősítettük a farkát  ,,a röptető  kantárral szembeni három-
szög külső  sarkaihoz, a nádhoz. Az ereszt ő  spárgát fadarabra hajtottuk 
fel. Széllel szemben szaladva eresztettük fel, s ha a szél elkapta, lassan 
göngyölítve a spárgát egyre magasabbra eresztettük. Nem egyforma 
hosszú kantár, rossz egyensúlyú sárkány csak kóvályog a leveg őben. Jó 
szél hiánya futással csak eresztéskor pótolható, akkor Is, ha a házak 
felett mégis van légáramlás. - Sok bajunk volt a villanydrótokkal, s a 
vezetékek gazdáinak velünk. Az azonban csak gond volt, de arra nem 
elegendő  ok, hogy ne szálljon a sárkány. A szépen szálló sárkányt a fel-
nőttek Is megállva nézték, oktató megjegyzéseket ejtve olykor-olykor, 
melyek azonban, az eresztés izgalmában csak félfüllel hallva, jórészt ki-
használatlanul maradtak a széles utca füve vagy köve felett. 

Tudom, hogy sok játék maradt megíratlian, melyet ismertünk is, 
olykor-olykor mondtunk is. Kimaradt a „bodzafapuska", melynek ké-
szítési módját Ismertük ugyan, de inkább a régiek játékaként tartottuk 
számon. Igy voltunk a lúdtollból készült krumpiipuskával Is. De kima-
radt e fűzfafütyülő  mellett a sok vásári játék mintájára 'készült pálcára 
szúrt propeller, lófarkon forgó búgó labda, a gumipuskáik variációi (amit 
szerbesen pratykának hívtunk, de esúzliiak nem), eztán a gólyaláb, a 
karikás ostorral való hajítás tudománya, a különböz ő  nagyságú s töltetű  
fúvóspuska stb., stb. Leírásukat más-más megfontolásból mell őztük. A 
legtöbb esetben kötött bennünket  ,a címben jelzett célunk. Utcánk gazdag 
játékait akartuk közreadni, nem egyetemességre törekv ő  gyermekjáték-
gyűjteményt. 
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JEGYZETEK 

A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola magyartanárn ője, Burányné Matykó Ju-
lianna, házi feladatként adta diákjainak játékaik, kiolvasóik, csúfolódókáik részletes 
leírását. Igy érdekes anyag jött Össze, mely egy-egy témát illet őleg messze túlment az 
egyszerű  emlékeztetőn. A mi játékaink, kiolvasóink, szólásaink így lejegyzett változatait 
itt közöljük a jegyzetben, s azt, amit mi nem játszottunk, nem mondtunk, nem ismer-
tünk. A segítséget, mely nélkül hiányos lett volna ez az írás, ezúttal is köszönöm. 

Bilten kulturnog života Sente,  1967. III. kötet, 6. sz. a következő  zárómegjegyzés-
sel: „Az itt közölt gyűjtést Tőke István az újvidéki Bölcsészeti Kar Magyar Tanszéké-
nek 1961-ben meghirdetett pályázatára végezte". - írásunk monografikus jellege miatt 
a több vagy kevesebb eltérést mutató változatokon kívül közöltük az azonos módon 
játszott játékokat is, utalásainkban külön jelölve azokat. 

Bartók Béla és Kodály Zoltán, Akadémiai kiadó, 1957. II. kiadás. 
Sport - Budapest, 1971. 
Fábri  Jenő , Zenta néhány éve elhunyt helytörténészének szóbeli közlése szerint. 
Fábri  Jenő  helytörténész szóbeli közlése. M. B. Kneževi Č : Senta, „Bežanje Jovana 

DorđeviĆa íz Sente i njegov povratak u nju"; Dudás Gy.: Bács—Bodrogh Vármegye 
Egyetemes Monográfiája, 1896. 

fln. „reszlis"  boltos volt, két sarokkal messzibb. 
Változatát lásd: T őke István: Zentakörnyéki népi játékok. (A továbbiakban T. I. 

füzete.) 
A növények tudományos elnevezését Guelminó Jánosnak ezúttal is köszönöm. 

15  Az Üjfalu (VI. kerület) gyerekei „pltty-palatty"-nak is hívják. 
Azonos formában 1. T. I. füzetében. 

15  Az ürgeöntést, a madarászások tudnivalólt nem tartottuk itt közlend őnek. Je-
gyezzük meg azért: mi a pókokat is ki szoktuk önteni. (Igen sok esetben kivizeltük 
őket.) Az újfalu gyerekei szerint a tücsköt kell kiönteni. A pókfogásnak viszont ,csí-
ziója" van. Spárga kell hozzá, meg szurok. Szurkot nyáron az épületek alól a szigete-
lésből lehet szedni. Aztán rágni kell, hogy plasztikus legyen. („Csak a fogak feketék 
mindig tőle.") A szurkot a spárga végére kell ragasztani, a luk formája szerinti for-
mában. Aztán le kell engedni a lukba. Lassan huzigálni kell fel-le. Prezni lehet, mikor 
a pók ráharap. Akkor finoman ki kell húzni és dobozba tenni. A keresztespók két-
három másmilyen pókot is megér. 

11  Tekintettel a jellegzetes kezdetre, nincs kizárva, hogy a 4. sz. kiolvasó is ilyen 
lovagoltató szöveg, vagy abból alakult. Mi kiolvasóként használtuk. 

14 Szövegét vö. T. I. füzetében. 
‚ Vö.:  Magyar Népzene Tára, Gyermekjátékok. (A továbbiakban: MNT.) 159, 160, 

161, 332. - Szövegét 1. T. I. füzetében is. 
10  Anyai nagyanyámtól tanultam. 
17  Szövegét 1.: T. I. füzetében is azonos formában. 
11  Vö.: MNT,  43, 25. 
11  Szövegét 1.: T. I. füzetében is azonos formában. 
20  VÖ.: MNT, 249, 312, valamint a csigabigás gyermekdalok szövegváltozataival. Szö-

vegét vÖ. T. I. füzetében is. - Szövegét illet őleg nálunk legelterjedtebb első -személye-
sített rövidebb formája: 

Szállj el, szállj el, katicabogárka, 
Sós kútba vetlek, 
Onnan Is kiveszlek, 
Kerék alá teszlek, 
Onnan Is kiveszlek. 

Vannak azonban bővült alakjai is: 

Jönnek a törökök, 
Sós kútba vetnek, 
Onnan Is kivesznek, 
Malom alá tesznek, 
Onnan Is kivesznek, 
Tüzes piszkafával 

Kemencébe tesznek, 
Onnan Is kivesznek 
A katlanba tesznek. 

Talán lényeges megjegyezni, hogy, bár ritkán, a törökök helyett tatárok jönnek. 
21  Vö.: MNT, 27, 28, 58, 96, 114, 115, 249, 250. Szövegét 1. T. I. füzetében is azonos 

formában. 
22  Vö.: Hajdú Gyula: Magyar népi játékok gy űjteménye. (A továbbiakban: H. Gy. 

könyve.) - T. I.,,Kirántócska", v. „Szobrozás" c. közli a „Szoborállítás" s a „Szépet 
vagy csúnyát" Összevont variánst. 

2  Afféle város bolondjainak számított mindkett ő . 
24  Az Ojfalu gyerekei máshogy játszották: 
-  Amerikából jöttem, mesterségem címere v... ó. A jelzett két bet ű  a tárgy. 

vagy személy (előre megbeszélt szabályok szerint) kezd ő  és utolsó betűje. Szűkíteni 
szokták a gondolható dolgokat, p1. „Amit innen látni lehet" stb. 

Mi nem játszottuk a következ ő  játékot: (,‚Kertész") Egy a kertész, a másik a vev ő , 
a többi virág. A vevő  tudta nélkül a kertész virágneveket adott a körben vagy sorban 
ülőknek. Akkor jött a vevő : 
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- Jónapot.  Van tulipán? 
Aki a nevét hallotta, futni kezdett, a vev ő  utána. Ha megfogta, az övé lett. Ha 

a virág kerül ővel visszatért helyére, új nevet kapott. Ha három kérdés után nem ta-
lálta cl a vevő  egyik virágnak a nevét sem, a vevő  „kosarat kap a fejire", - kizavar-
ják. Forduló után jöhet újra virágot venni.  (Vö.:  H. Gy. könyve, 35. Old.) 

11  Tőke István ezt a játékot „T űt, cérnát, hagy varrok!" c. közli. MI azt a Páros-
cicázás szövegeként használtuk. 

Vb.: H. Gy. könyve. 
' Vö.:  H. Gy. könyve. 

Ugy  keletkezett, hogy a házépít ők számára a kedvez őbb fekvés volt a fontosabb 
törvény mint az utca vonala. Ha a járda szorosan követte volna a házak vonalát, mint 
a Tiszának szabámyzása előtt, abszolút és relatív hossza közt nagyon nagy lett volna a 
különbség. Házalakításkor a falak kijöttek a járdáig. Az utcának Igy lassan csak a nagy 
görbületei maradtak. 

'  Elgondolkoztató, hogy a „raj-ë?" játékszó a rajta-e rövidített formája-e, vagy 
a német Reihe  (01v.:  raje Sor) szó származéka. - Vajdaságban a II. Világháború el őtt 
több mint 300 000 németajkú polgár élt. A „nijë" játékszó szerb tagadószó. Érdekes, 
hogy a temerini gyerekek „Jászi" kérdésre „Niszi"-vel, azaz szintén szerb szóval fe-
lelnek a játéknak azonos helyén. 

°  Az 10rjfalu gyerekei a nyakcsinak egy más változatát is Ismerik. Téglalap alakú 
pályát rajzolnak, azt átlókkal osztják négy mez őre s a mennyországot Is kettőbe. Itt 
a mennyországnak Is funkciója van. Az ugrálás úgy megy mint a nyakesiban. A menny -
országban történik a fordulás. A többi azonos a nyakcsi szabályaival. 

i. 
31 H. Gy. könyvében a színezés egyik variációját helységnév nélkül Bács—Kiskun 

megyéből közli. 
32  Ha kövér a macska, az újfalusi gyerekek Igy csúfolják: 

Kövér, kövér víz alatt, 
Kergeti a kis halat, 
Ne féljetek kis halak, 
Kövér Döce nem harap! 

33 Egyedem-begyedem kezdetű  kiszámolók közül a Thurzó iskola tanulói a köv. 
kiszámolókat jegyezték le: 

Egyedem-begyedem keszkend őm, 
Szól a rigó az erdőn, 
Nyúl, nyúl, nyomadék bárány, 
TÜccs ki, üsd ki 
Mlközülünk -  Ezt! 

Egyedem-begyedem sarkantyú, 
Nem vagyok án félnyakú, 
Isten kovácsa vagyok, 
Szép lovat patkolok, 
Fényes szöggel szó  gelem, 
Vaspálcával pöngetem, 
Pön-pön,  Péter bácsi 
Vegye kend Ici 
Ezer közül 
Ezt! 

Vagy: 

Kon-Icon,  Péter bácsi 
Szedd Ici, vedd Ici 
Innen-onnan 
Ezt! 

Egyedem-begyedem kakkantyü, 
Nem vagyok én félnyakú, 
Isten lovát patkolom, 
Fényes szöggel szögelem, 
Ir mán, fodor mán, 
Hajtsd Ici, Péter, a kocát, 
Nem bánom, én kihajtom, 
Vaspálcával kongatom, 
Kong-kong, penege, 
Szárazmalom kötele, 
Vas a bubolyája, 
Aki kitalálja, 
Annak lesz babája! 
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Egyedem-begyedem kakkantyú, 
Nem vagyok án félnyakú, 
Kis pej Lovam patkolom, 
Sárga szöggel sz ő  gelem, 
Vas-botot f.. . -ik, 
Há-tadra il-lik!  

Egyedem-begyedem  vaskampó, 
Vót  egyszer egy kis Jankó, 
Egyet gondót magába, 
Elsza-ladt a vi-lág-ba! 

Egyedem-begyedem hajnád ki, 
Sz.. .  5  pöndölt nyalnád Ici! 

Egyedem-begyedem nhbor-nábor, 
Ökkör biklca, Lengyel vászon, 
Karikás Pétër 
Túrús  Tamás, 
Prëcc!  

Egyedem-begyedem ibor-nábor, 
kör bika jászol, 

Karika, bébic, 
Kukk! 

Egybe-begybe keszken őbe, 
Szól a rigó az erdőbe, 
Csirr-csár,  
Szabó Pál, 
Te erdje ki, 
Te humjál! 

34  Az ilyen, számunkra értelmetlen szöveg ű  kiolvasókat különösen szerettük. Több-
ször firtattuk, hogy milyen nyelven szólnak. Abban maradtunk, hogy: „nem magyarú, 
nem szerb ű , nem zsidójú, mer azok német ű  beszének, -  muszáj, hogy cigányú."  Több 
nyelvet tájékozottságunk, mely a környezet űnkböl táplálkozott, nem ismert el. 

Ëni-péni jupi-téni 
Efer-cizsefer  gumi néni, 
Iszli-pó piszli-pó  
Te vagy a fo-gó! 

Ekete-pekete puketi  pej 
Abu fabi domi-nej, 
ELce-pelce polon  pukk, 
Pisan zala pisan tuk. 

Em-szem-dem 
KIU-jaku -tán 
Koca P0 jé-vi. 
Pöszi palo-ta, 
Angol, angol, alan-gol, 
Dávol-dei csikol-dári,  
Cáré-cárá puff! 

Hu! Enege-benege kiki-bé 
Ábel-fábel domi-né, 
Elce-pelce 
Dopi-kelce, 
Trauf!  

U  AUftólag szanszkrit eredetű . A mediterrán ás Kelet-Európa valamennyi nyelvén 
ismerik. (Szerbül: Antantfnó, szórakatfnó, vagy: szavarakatfnó-kezdettel.) 

En-ten-té-ni, 
Szava-raka-téni, 
Szava-raka  tiké-taka, 
lieje-hupp! 

An -tan-dó, 
Női kaszi-n6, 
Aki-re jön tizen-kett ő  
Az lësz a fo-gó: 
1,2,3... 12. 

"Második sora Igy Is előfordul: „János bácsit várom." Más változatai: 

Egy-kett ő-há-rom, 
Macska lila zá-gyon, 
Tëmëg adi-vá-nyon! 
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Vágok, vágok fát, 
De mi-csoda fát, 
Régi rózsa reke-tyét, 
Fogad-junk ágy icce borba, 
Hogy ez tizen-hét! 

Egy, kett ő, három, 
Elszakadt a zsákom, 
Kiszaladt a mákom, 
FÓtozd még a zsákom, 
Të läszäl a párom. 

Egy Szem szilva, 
Két szem szilva, 
Ó te buta 
Csizma-dia, 
Meget-ted  a subic-kot. 
Nem ny ől ki a ba-jí-szod! 

Egy, kett ő, három, négy, 
Kopasz barát hová mégy? 
Pestre pipájé, 
Komáromba szép lányé, 
Ne egy marék geszte-nye, 
Maj ki-kel az rëg-gel-re! 

Egy-kett ő-három-négy, 
Kopasz csitri hová mégy, 
Pestre plpájé, 
Komáromba szép lányé, 
Ne ágy marék csërësz-nye, 
T&Id a párnád végi-be, 
Pénz terám belli-le, 
Vágyé rajta kis bun-dát, 
Takard bá a kis-ci-cát! 

Egy, kettő, három, négy, 
Kopasz varga hová mégy? 
Pestre pipájé, 
Gyere vissza dohá-nyé, 
Ne ágy marék gesztä-nye, 
Add oda ägy legény-nek, 
Pétár neve-ze-tll-nekl 

Egy, kett ő, három, négy, 
Sánta kutya hová mégy, 
Nem me-gyek án messzi-re, 
Csak a Tisza száll-re, 
Ott áll ágy kato-na, 
Kérdi tőlem hány Ó-ra? 
Fél tizen-ket-t ő  
Eltö-rőtt  a csen-gő , 
Csön-csön-csönö-gött,  
János bácsi mágdög-Lött, 
Hónap lász a teme-tése, 
Tá lá-szöl 	fele-sége! 

Egy, kett ő, három, négy, 
Pici bátyám hová mégy. 
Nem megyek én messzire, 
Csak a világ végire, 
Ott ül ägy kis katona, 
Kérdem t őle, hány Óra? 
Fél tizenkett ő , 
Vigyen ci a ber-d ő ! 

Egy, kett ő, három, négy, 
Te kisleány hová mégy, 
Nem megyek én messzire, 
Csak a világ végire, 
Ott se leszek sokáig, 
Csak tizenkét Ó-rá-ig! 

Egy, kett ő, három, négy, 
Puli kutya hová mégy, 
Híd alá kaká-ni, 
Nëkëd  adom pl-pá-ni! 

$  Az fljfalu  gyerekei Ilyen kezdettel ismerték: Elmentem az erdőbe, Vadvirágot 
szedni, Utánam Jött édesanyám, Bottal veregetni... 
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Elmentem az erd őbe. 
Találtam egy krajcárt, 
Krajcárt adtam péknek, 
Pék adott zsemlét, 
Zsemlét adtam mamának, 
Mama adott tejet, 
Tejet adtam cicának, 
Cica adott vessző t, 
Vessz ő t adtam tani-tónak, 
Abból kaptam ket-t ő t! 

Változatát az  gfaluban  igy tudják: 

Elment apám dinnyét lopni, 
Elfelejtett zsákot vinni, 
Ecc-pecc kime-hece, 
Holnap-után be-jö-hecc! 

°  Az  Üjfaluban  hozzá mondják: 

Ügy mënt ki a világ-búl, 
Mint a f... a ga-tyá-búl. 

Madarak vótunk, f ődre szátunk, 
Sz ő lőszemet szedegettünk, 
Szil-szál. szalmaszál. 
Kilenc apró pogá-csa, 
Anyám-asszon csiná-ta, 
Eppen csak hogy kivét-te, 
Varga Pista mëgët-te, 
Ir  mán, fodor mán, 
Sicc  ki, tüccs ki, eriggy ki! 

41 Az 51.  sz.  kiolvasón kívül  vö.  még a következővel: 

An -tan-dó, 
Zsófi, Ani-kó, 
Aki-re jut a száz-kett ő , 
Az lész a fo-gó: 
2, 12, 22, 32 . . . 102! 

‚° 

 

W.  a következő  két kiolvasó szövegével: 

Két kis kakas Össze veszëtt, 
Egy ve-rëmbe bele esëtt, 
Inc princ papi-ros, 
Eredj ki te kis pi-ros! 

Cér-nára füre-gérre, 
Hiss  ki madár a me-zőre, 
Fuss ki, akaszd ki, 
Hagy szá-radjon oda-ki, 
Sz őke Kata 
Komédia, 
Zivia, závia, 
Ala -potya-potty! 

°‚  Kezdő  motívumát  vö.  a következő ,  valószínűleg  dallamos kiolvasó szövegével: 

Pesten jártam iskolába, 
Tér gyig érő  tuli-pánba, 
Bí-borba, bár-sonba, 
Gyöngyös koszo-rú-ba! 

Pesten jártam isko-lába, 
Jól ne-vett a-pám, 
Azt gon-dolta lész be-lülem 
Hajós kapi-tány, 
L8tt  be-lülem utca söprő  
Vécé puco-ló, 
Aki-re jut a száz-kett ő , 
Az lësz a fo-gó! 
2, 12, 22, 32 . . . 102! 

‚°  Kezdőmotívumának újfalusi változata: 

Esik es ő , süt a nap, 
Paprika Jancsi moso-gat! 

Esik az eső, ázik az út, 
Gazduram mondja, hé hova futsz? 
Eső  elől megfu-tok, 
Haza-felé szala-dok, 
Adjon Isten jó-na-pot! 
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"Az Ufaluban még két sort adnak hozzá  ..... ágyatok, Többet nem mék hoz-
zátok, Azt Is énrám fogtátok, Ripp, ropp. . ." stb. 

"  Csókán: „Sgy kis egér, épp kis nyúl'. 
48 Az fljfaluban: 

„De a katlan kicsi vót, 
Agyon nyomta a-zsi-dót ť ' 

"  Közismert szerb kiszámoló magyar szöveggel való keveredése. Az újfalusi gye-
rekek még egy szerb kiolvasót közöltek: 

Un-dun-dóré,  
Duboko  jé mórë, 
A jos dublpa Mi tro-vica, 
Di së kuva kisë-Uca, 
Un-dun-dó-r&!,  
Duó o-ko jé mó-ré! 

88 Anyámtól tanultam apró gyerek koromban. Az utcán nem mondtuk. 
Anyai nagyanyámtól tanultam. Az utcán nem mondtuk. - Az 1, 2, 3, 13, 47. 56, 

58. ás 72. sz. kiolvasókat 1. T. I. füzetében Is, több-kevesebb eltéréssel. - Egyéb ki-
olvasók az 13jfalubóI, melyeket mi nem mondtuk: 

Kiskertembe az Ürge, 
Rákapott a dinnyére, 
Mëgájj  Ürge, mëgies-Lek, 
Hónap-után mëgësz-lek, 
Ice-bice cibö-re, 
N2IC2d  mondom, mënj Id tél 

Sdrgaföides  gödörbe, 
Lukat ásott az Ürge, 
Megállj Ürge, kileslek, 
Holnapután 
Gatyamadzag- 
Ra köt-leki 

Kiskertembe az Ürge, 
Sárgadinnye gödörbe, 
Megállj Ürge, kileslek, 
Paprikával LëLő llek, 
Dirr-durr laka-tos, 
Tied lesz egy ga-tya f...! 

ICisutcában  süt a nap, 
Béharangozott  a pap, 
Gyerünk pajtás szentegy-házba, 
ď3itőzzlink f ől pap ru-hába, 
InC-princ té vagy  ki, 
TI mëg eriggy  a-tud-nf I 

P11, fű, fű, 
Szép zöld 111, 
Eredj  Id  te nagy-fű-LŰ l 

Borsot törtem, 
Jól meg-ráztam, 
Meg Is paprf-Icáz-tam, 
Ábele bábele fuss! 

Pán Volt fé-szek, 
Pészek -ben Volt to-jás, 
Tojás-ban volt ó-ra, 
Óra Ütött tizën-kettőt, 
Aki-re jut tizén-kett ő , 
Az lész a fo-gó 
1,2,3,4... 121 

Jakabnak Volt hat fia, 
Mind a hat csizmadia, 
Dini, Dani,  Dáni -el,  
SimI, Samu, Sá-mu-eL! 

Ën,  te, Ő , 
Mi, ti, Ők, 
Nagyobb szamár nincs, mint Ő ! 

Ádám csinát fasze-keret, 
Bele fogott hat e-geret, 
Mind a hat elsza-ladt, 
Ádám pedig ott-ma-radt! 

209  



Pap, pap  prédi-kál, 
Gölő-dinnel  haji-gál,  
ügy még-vágja a Pa-tót 
(hogy) Végig nyalja a  pa-dot!  

Három hentes bolhát vágott, 
Mind a három  sz. . . ha  hágott, 
Bolha itt, bolha ott, 
Biz a bolha  ‚nëg-ug-rott!  

Megy a kutya hentes felé, 
Lóg a füle (t ...  e) ezer felé,  
Litty-lotty, latya -kos, 
Tied  lësz ëgy ga-tya -f  

52  Vö.:  T. I. füzetében is, más szöveggel. („Cika ide, párom!") „Hátulsó pár előre 
fuss!" C. H.  Gy.  könyvében is.  

'  Az újfalusi gyerekek kányázásnak hívják, Ilyen szöveggel. 

-  Mit  szëdëgecc  kánya?  
- Tüzrevalót. 
-  Minek a  tilz? 
-  Csirkét  koppasztani. 
-  Honnan  vëszëd  a csirkét?  
- Tët őled. 
-  Anya vagyok, nem adok!  
-  Kánya vagyok,  maj'  lopok! 

Aztán a csirkék bosszantják a kányát:  

-  Kánya, 
Nem  ásző  húst máma! 
(7.  sz.  dallamon!) 

Változata T. I. füzetében is Kányázás, H.  Gy.  könyvében Héjázás c. Hasonló, szö-
veges zavarócska játék az  Üjialuban  a Kakas meg a boltos: A boltban sorban ülnek 
a gyerekek. Ők a tojások. A boltos mindegyiknek szint súg a fülébe. Akkor jön a kakas:  

-  Boltos Úr, van-e piros tojás?  
-  Van. Milyen kell?  
-  Lila.  
-  Olyan nincs.  
-  Akkor  -  hupikék. 

Ha van hupikék tojás, az megugrik, a kakas utána, ha megfogja, az záptojás lesz 
(vagy „büdös tojás"). Ha nem bírta megfogni, azaz a tojás egy Ügyes csellel vissza-
kanyarodva le tud Ülni a helyére a boltos átfesti. Ha minden tojás megzápult, elölről 
kezdik a játékot.  

'  Az  Üjfaluban  posztók helyett köcsögöt lop a cigány. 
88 Azonos játékmóddal, helyenként más szöveggel 1. T. I. füzetében és H.  Gy.  

könyvében is, az utóbbiban a nagyszámú változat-irodalom felsorolásával.  
"  Talán érdemes megjegyenzi, hogy azt, hogy „humó" igen ritkán használtuk. 

Vagy úgy mondtuk, hogy: „Ki hum?!", vagy pedig úgy, hogy 	„Ki  lësz  a macska?!"  
17 „Dombraszaladós"  címmel  H. Gy.  könyvében,  kalocsai  gyűjtésként. Talán lénye-

ges megjegyezni, hogy kalocsai szövegét: „Pap vagyok, prédikálok, Nincsen pénzem, 
csak úgy állok!" még egy sorral megtoldva: „Hopp! De nagy ez az á-rokk!" -  apám-
tál tanultam 3-4 éves koromban. Agy szélér ől való  dunnábaugrás  szövege volt ez akkor 
nálunk. 

18 A  karikásostor  végén sásból font bojt neve „sudár". Ezzel lehet „durrantani". 
A  csavarintócskázás  a  karikásostor  analógiájára épült játék.  -  T. I. füzetében is  „Su-
darazás"  c.  

"  Két  híres  „lovamra", (Kollár  Jocára  és  Huszák  Dezs őre) ma Is emlékszem.  Böröc  
Jóskával, mint lovassal szövetkezve „vertük az udvart". Egymással viszont, bár sok 
szünet és gomb ráment, váltakozó szerencsével  vívtunk. 

'°  Ezt a játékot a  Thurzó  Iskola néhány diákja a következ ő  szöveggel közölte:  

-  Eresszetek át a Jordán vizén!  
-  Nem eresztünk, mert nem tudjuk ki népei vagytok.  
-  Lengyelország királya.  
-  Az is a mi ellenségünk.  
-  Miféle  ellenségtek? 
-  Hidunk lábát eltörtétek, 

Soha meg nem csináltátok!  
- Acsok  Vagyunk, ácsorogunk 

Hónap  dére vizsza  jövünk, 
Fenyő  fából kifaragott 
Aranyalmát kocogtatunk!  

-  Honnan veszitek az innen való aranyalmát?  
-  Kérve kérünk, ha nem adtok, úgy Is lopunk! 
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Vagy más esetben: 

-  Felmegyünk a boldogságos Sz űz Máriához, Onnan kérünk, 
Ha nem annak, csak Úgy Lopunk! 

S akkor nekirugaszkodva szakftant kell. 

•  Vő .: „Labdázás falnál" cfmmel H. Gy. könyvében. 
66  Azonos szabályokkal „Nemzetesdi"  (V. nemzetes, v. bolgárháború, valamint Ákus-

bákus, Lukba-labda cimekkel) T. I. füzetében és H. Gy. könyvében is. Szerbül Zentán 
Úgy játsszák: „Neka bije, neka bije.. 

68 Alapgondolatában azonos változatát 1. „Kiszorítós méta" névvel T. I. füzetében Is. 
" Bigézés, Piljckézés, Dólézás, Peckelés névvel egyik legáltalánosabban Ismert já-

tékaink közé tartozik. L.: M. Gy. könyvében, T. I. füzetében Is. 
68 Másik Igen elterjedt sportszerű  népi játékunk. L.: M. Gy. könyvében, T. I. fü-

zetében Is. 
66 Azonos, Ill. Csócsara-macsara névvel vö.: T. I. füzetében Is. Kuss ki disznó néven 

az Üjfaluban a süttülülljnek egy forditott változatát Is játsszák. Itt egy luk Van. Azt 
őrzi a kanász a bottal. A többiek botjaikkal igyekeznek a lukba terelni a labdát, míg 
a kanász azt elfelé hajtja. Akinek sikerül belehajtani mégis, az lesz az Új kanász. 

87 A „Mondd, hogy. . ." Újfalusi sora, melyet mi nem mondtunk. 

-  Nadrág. 
-  Tele sz. . tam Vedd rád! 

-  Nyakló. 
-  Vastag sz. . . aL lakj Jó'! 

-  Kecske. 
- Sz. . .  k nLlcëd este. 

-  Denevér. 
- Nëkëd  p1811 az egér. 

-  Paróka. 
-  Öleljën mëg a róka. 

-  Tót. 
- Tolod  az ajtót. 

- Tjveg. 
- FfIcás  a füled. 

-  Vonat. 
—SZ ... sa  fogad. 

-  Magyar Szó. 
- S . . .  be rúglak elalszó! 

-  Citrom. 
- Szítad  a f... om. 

-  Nyárfa. 
- ZőcZ  takony a szádba. 

-  Délelőtt. 
-  Szaladj a f... előtt. 

-  Délután. 
-  Szaladj a f... után. 

-  Pipiske. 
-  Neked sz.. . k sititbe. 

- víziló. 
-  Öregapád tiz kiló. 

- Tizenkett Ő . 
-  Ló s ... ibe hanyatt fekv ő . 

- Tizënhárom. 
-  Szidd a f... om pipaszáron. 

-  Foghagyma. 
- Kúdússz ...  a fogadra! 

-  Gereblye. 
- Ördóg  bon a fejedbe! 

'  Az 10rjfalu csúfolódó anyaga (e könnyedén gy űjtött illusztráció alapján) nem 
mondható szegényesnek: 
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Alajos, Három kiló gatya f... 

András, Kukorica hajtás! 

Anna, Verebeknek anyja! 

Antal, Megütlek egy kanttal! 

Antalka,  Nem sárga a sz... hanem tarka! 

Ádám, Macska ül a hátán! 

Benedek, Na utánad eredek, 
Olyan pofont eresztek, 
(Hogy) soha el nem felejted! 

Béka, béka, brekeke, Vizes lett a Bercike! 

Béla, Béla Béluska, Mit hozott a Jézuska? 
Sárgarépát, gyökeret, A nyakdra kötelet! 
(V.: Meg egy darab kenyeret!) 
(V.: Karácsonyfát, kötelet, Avval húzd a menyedet!) 
(V.: Három döglött verebet, Nyakadba egy egeret!) 
(V.: Tücsköt, bogarat, Mindënf éle madarat!) 
(V.: Cukrot, bogarat, Mindenféle szamarat!) 

Bözse, Bözse,  büdös bögre, Savanyú máriás, macska tojás! 

Dani, Dani dagasztani, Hónap viszik akasztani! 

DömeDöme Dömtele, Vanë esze? Van fene! 

Dúsó Dúsó, Dusica, Lëesëtt  a bugyija, 
Sokat szalatt utánna, Mégsë vëtte magára! 

Elemér, Nëkëd sz.. . k az egér! 

Endre, Bëf... ott a ker'be! 

Endre, Belesz. . . a tejbe! 

Feri, Szád a takony veri! 

Gyura, Gyura  tambura, Birka sz... a gyomrodba! 

Gyura, Gyura  tambura, Három éves kankutya! 
(V.: Két krajcáros kankutya!) 
(V.: Lëszö té még nagy kutya!) 

Gyurka, Sül-ë mán a hurka!? 

A kecskének legelni kell, Ibinek Jóskát szeretni kell! 

Ilka, pilka,  Két szem szilva, 
Ën  eszem a szilvát, Fene eszi llkát! 
(V.: Jó enni a szilvát, Kiköpöm a magját!) 

lIka, Pilka,  Két szem szilva, 
Megetted a subiekot, Nem nyöl ki a bajuszod! 

Illés, T... e pë... e pillés! 

Ilona, Végig f...  5 az ina! 

Imre herceg, A luka meg perceg! 

Imre, Sz. . .s az inge! 

Imriske,  Három lábú kiscsirke! 

Iván, Lovagol a libán, Estére a lányok után! 

Jakab, S... émbe a nyakad! 

Jancsi bácsi, csi-csi-csi, Kennek tojik a csacsi! 

Paradicsom paprika, Ettől hízik Jancsika! 

János, T... e pé... e mákos! 
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Jóska, Jóska,  totóska,  Tojjál  ëgyet  a padra,  
Maj' mgëszëd  hónapra, 
Ha nem  ëszëd tédcl -e'  Maj mëgészëd réggel!  

Jutka, Kell-e neked csutka?!  

Kari,  Kari,  Kakari,  Disznó s ... It vakari!  

Klárika az udvaron, Korcsolyázik  tyillcsz... on!  

Lackó, fickó, Göndör disznó! 

Lackó,  packó,  Pipadohány zacskó,  
Rágyújtott  a pipára,  Mëgégëtt  a szakálla! 

Lajos, Keze-lába  sz. . .  os! 

Lajos, Lajos, latyakos, Tied Lett egy gatya f... 

Kemencébe Van a kalács, Megbolondult mán a Lukács, 
Kivesszük a kalácsot, Helyrehozzuk Lukácsot! 

Marcsa, Egy kiló harcsa! 
(V.:  Legényëket tarcsa!)  

Misa, Csupa pisai 

Mis!, Misi,  Misike,  Egyik lába kicsike!  

Pali, Pali, pa-pali, Tehén 5.  . . it kinyali! 

Paola, Kap'ki  a  sz.. .  t alóla! 

Pista, Madár S . .. It  nyissa! 

Pista, Pista p1  lárista,  Belesz..  .  a  kanálisba,  
Akkorát is mint egy rosta, A fejire bontotta! 

Rozi, Rozi, rossz kocsi, Van-e nálad jobb kocsi, 
Ha nincs nálad jobb kocsi, Akkor rosszon tollak  Id! 

Roza, Roza  rossz kapca, Teletojták vidd haza! 

Sanyi, Sanyi sapka, Mit eszik a macska?  
Tücsköt,  bogarat, Mindenféle  madarat! 

Sándor, Kenyérhajon táncol, 
Galuskáért nyekereg, Szép lány után  keseerg!  

Tivadar, A bilibe zivatar! 

Zsiga, Lábad alatt csiga, 
Vigyázz rája, Mert az Isten állatkája!  

Vezetéknévvel: 

Csizik! Barkasz... al hízik!  

X Y rongyos z sidó, Van-e nálad  pirositó,  
Ha nincs nálad  pirosító, Nem Is vagy te rongyos zsidó! 

Lakatos, T ...  e  pë...  e maszatos!  

Homolya,  Minek ész a  nyovolya?! 

Pajoga, Tyúkot  visz a faluba, 
Ha nehéz leteszi,  Fösdhöz  vágja, megeszi!  

‚ 13JIalusi  variációi:  

Híd  alatt mosnak, Nyakad közé f ...  nak!  
(Híd  alatt  szitának,  Nyakad közé p ...  ának!) 

Már  felnőtt  korban erre a mintára hallottam gépnél cséplőmunkások között, azo-
nos dallamon:  

„Embërëk,  Itt a p ...  a  hempërëg!"  
„Asszonyok, Itt a nagy f... b ... atok!"  
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78 Fogadjunk, Fogd a  16sz. ..  t, Lovazzunk! 

11 Haragszik, Disznó s .. . bü  mosakszik! 

7' Két kerek ű  leppentyil,  Benne  ill  egy nagy  tety ű ! 

‚  Tej, Túrú, tej-föl,  Mosmán Juli kejj  fől, 
Az Imre mán kopogtat, Össze-vissza csókolgat!  

‚  T. I. füzetében Is. 

78 Még  lëszŐ  mondva, Ki  lësz ő  dobva, A szemét dombra, 
Ott lesző  pulyka, Fő  lësző  fújva!  Gyünnek  a verebek,  
Kicsípják  a beledet! (V. I.:  . . .  egerek  ...  kirágják  .. 

Egyenes, egyenes, görbe, görbe, Nyald a S . .. ém  körbe, körbe! 

7' Két  szélrű  fakanál,  Közepibe  aranyszál! 

77  Féreverilc  a dobot,  Főhizzák  a hadnagyot,  Hadnagyuram,  haptákba... 

78 Dob-dob, dobolok!  Gyertëk  ide bolondok! 

7'  Zentán egész a második világháborúig nagy számú zsidó élt. 1910-ben számuk 
(1328) megközeliti a szerbek számát (2020) a város 29 666 lakosa közül. A zsidók a legkü-
lönbözőbb foglalkozást űzték, de elsősorban kereskedelemmel foglalkoztak. A legszegé-
nyebbek voltak az ún. „házaló zsidók". Ezek közül némelyik kocsival Járt településr ől 
településre, házról házra. A csúfolódó vers els ő  két sora ezt idézi. Jellegzetes Jelenség 
volt a mi vidékünkön az ún. „tollas zsidó", csupa-pehely kocsijával. Elnyújtott, orr-
hangon való énekével hívta magára a figyelmet, hasonlóan a b őrös zsidóhoz. 

81 Zentán és határában az Id őnként megjelenő  vándorcigányokon kívül  S a polgá-
riasodott muzsikus cigányokon kívül két településben (Keceli telep, és Kevi mellett) 
néhány száz cigány élt 5 él ma is. A két háború között nagyrészt koldulásból éltek. 
Speciális sorsuk külön néprajzi tanulmányt érdemelne. - A vers utolsó 4 sora kiolva-
sóból kerülhetett ide. 

81 Hasonlóan a házaló zsidókhoz, akik kereskedelemmel foglalkoztak, tipikus je-
lensége volt a Tiszavidéki városok, falvak utcáinak egész a II. v.h. kezdetéig az „ab-
lakos tót", meg a „drótos tót". Az ablakos tót ablaküvegezéssel, képüvegezéssel, a 
drótos tót pedig megrepedt cserépedények összedrótozásával foglalkozott. (Az edény 
külső  felére feszes dróthálót font.) Kés őbb, mikor a nagy cserépedények helyét a zo-
máncozott bádogedény foglalta el, a drótos, v. fazekas, v. foltozó tótok a kilyukadt 
bádogedényeket foltozták be s tették újra használhatóvá, mindössze néhány paráért. 
Jellegzetes hanglejtéssel és kiejtéssel, énekelve adták tudtára az utcának jöttüket. Ha 
szükség volt rájuk, a gyerekeket futtatták utánuk az asszonyok. 

82  Április szamara,  Főnézétt  a toronyba,  
Mëgnézte,  hogy hány Óra, 
Fél tizenhárom,  
Csiri-biri  kan veréb, 
A bolondot  űzcl  odébb! 

8S Csere-bere  fogadom, Többet vissza nem adom, 
Amíg élek enyim lesz,  Hóttam  után tied lesz! 

84  - Adjá  pacsit!  
- Csókódd  még a csacsit!  

- Batya. 
-  Tele van a gatya!  

-  Szomszéd.  
- Ker'be  a  sz. ..  nyom' Szét!  

- Eskem-veskem,  
—Nyal' Ici a  s ... em! 

-  Marha!  
-  Harapj a  sz . . .  bal  

-  Majom!  
- Kabbé  a  sz.. . om! 

Osszetettebb  dallamú csúfolódó egy generációval eibbi id őkből maradt a mi ge-
nerációnkra. Mi már nem mondtuk. ‚csak tudtuk". 

214  



um  Ě j Ir  Ij rI 
Ka -  r.  - ka'm! J(a. - 	- kám! 

- okj ba - no  -  fok!  

5zi - 	cZ iiëg  a 	1... o  -  mai, 1n  - ncd më6  a. 

le, 	?e  -  e  -  le, 	Vui-jk  e  - gsz - sŁ - gëc-  r!  

Azonkfvül,  hogy szláv (szerb) dallam, folklór szempontból egyéb érdekességei Is 
vannak. Ennek elemzése azonban túl menne ennek az Irásnak meghatározott céljain. 

REZIME 

IGRE  U NAŠOJ ULICI 

Cili autora ove studije  bio je da prikaže igre u jednoj ulici, gra đu koja 
se sakupijala u toku jedne generacije, a zabeležene na osnovu li Čnih seĆanja. 

Ono što je zaboravio, autor je dopunio uz pomo ć  nekoliko odeljenja škole 
sa periferije grada, gde je sakupljao gra đu. 

Senta je ravničarski grad  na obali Tise, koji broji oko 22-23 hiljade 
žitelja. 

Materijal prikazan  u ovome radu iznosi igre dece manjeg uzrasta na 
ulici kao i sportske igre odraslije dece, obuhvataju ći 87 igara, od kojih su 
neke prikazane u više varijanata. 

U materijal ove studije unesene su i rugalice, uzre čice I melodije ma-
njih igara - kazalica, a igre vezane za ples i pesmu bi Će predmet druge 
studije. SakupljaČ  ove monografske zbirke stavija naglasak na originalnu 
terminologiju, a saopštava ih P0 pravilima opšteg fonetskog na čina pisanja. 

SUMMARY 

PLAYS IN OUR  STREET 

The author's aim is to present plays in a street. The material was gathe-
red during the period of one generation and Is based on author's memory. 
In order to compiete his personal experience the author made complementary 
compiiations in some ciasses of the school situated in the outskirts of the 
town. 
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Senta  Is a lowland town on the bank of the Tisa, inhabited by 22-23 
thousand people. 

This paper presents plays young children play in the street and games 
of older ehiidren, thus comprising  87 plays. Some of them have been pre-
sented in several variants. 

The material of this paper also contains satirical poems, proverbs and 
tunes of miner plays. However, plays connected to dance will be the subject 
of another paper. The collector of this monographical collection puts an em-
phasis on the original terminology and reports them according to the rules 
of the general phonetic transcription. 
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Tripolszky  Géza  

SZIiVEGVALTOZATOK  
EGY DALLAMRA 

Nehéz volna meghatározni, hogy milyen körülmények hatására kezd 
az ember valami iránt érdekl ődni. M ivolt az, ami a pásztorok élete, pon-
tosabban a juhászok folklórkincse felé terelte figyelmemet? Bizonyára 
az is hozzájárult ehhez, hogy hét-nyolc évvel ezel őtt több juhász- és 
betyárdalt vettem föl azóta is term ő  nótafámtól, Mangurás Ferencné 
Nagy Annától. Mangurásné évtizedeken át birkanyíró volt. Járta a bács-
kai és bánáti legelőket, kiváló hallásával gyorsan rögzítette a szöveget 
és dallamot, amelyet aztán tiszta hangon tovább adott. Nem mellékes 
körülmény az sem, hogy nagyapjától, a Ráday kezén is megfordult híres 
zentai juhásztól tanulta az els ő  nótákat. 

Egy esztendővel ezelőtt juhászok után nyomoztam Oromhegyesen'. 
Nem volt nehéz rájuk találni, hiszen a fél falu pásztorkodással is fog-
lalkozik. A szerencse úgy irányította utamat, hogy egy juhászdinasztiára 
leltem. Néhai Balázs Józsefnek két fia, István és Imre folytatja apja 
mesterségét. Csak Pista bácsi családjában, fiait ás vejeit számítva, nyolc 
juhász van. Az első  találkozáskor még nem volt világos előttem, hogy 
milyen forrásra bu&kantam. Azóta szalagok teltek meg, de a gy űjtésnek 
még nincs vége. Az eddigi anyag adta az ötletet is: gy űjtsük Össze és 
adjuk Id egy népes juhászcsalád foiklórját. Míg a kötet elkészül, bizo-
nyára érdemes lesz belőle anyagot közölni. 

A juhászok s általában a pásztorok népdalkincsér ől különböző  ér-
tékelést adnak a szakemberek. Solymossy Sándor Így vélekedett a pász-
toremberről: „A hosszú tétlenség, a táj egyhangúsága benyomásokat alig 
ébreszt benne, lelki életét elfásítja, érzelmi világa emiatt kezdetleges" 2 . 

Ez a jellemzés nagyon egyoldalú, ezért inkább Katona Imrére hivatko-
zom: „Az életformának megfelel ően, a nóták az átlagos riépdaloknál jóval 
archaikusabbak, ugyanakkor az élményanyag szegényesebb: a líra meg-
lehetősen egyhúrú! A pásztordalok költ ői kifejezőeszközei szinte meg-
egyeznek díszítőművészetük motívumaival: ezek között szerepelnek Pl. 
a legelő  és az állatok, a Nap, a Hold és a csillagok, a mulatozások, ösz-
szeütközés hatóságokkal, vágyódás e távollev ő  kedves után stb." 3  

Esetünkben a díszítöművészet nem adhat eligazítást. Talán éppen 
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ezzel világíthatunk meg bizonyos jelenségeket. Mindenekel őtt ki kell 
mondanunk, hogy vidékünk pásztorának nincs díszít őművészete. Ez a 
tény meghökkentő, de kénytelenek vagyunk tudomásul venni. Megnyug-
tató magyarázatot nehéz lesz erre találni, valamit mégis elmondhatunk. 
Bár a pásztorkodás egész vidékünkön elterjedt foglalkozás volt, nagy 
kiterjedésű  legelőket csak a Tisza hal partján, Torontálban találunk, 
Bácskában pedig a naagyarkaniizsai járáson. Ez utóbbinak jó részét fel-
törték ugyan, de még ma is elég legel őt talál itt a juhász. A század 
elején viszont gulyák, ménesek Is legeltek még rajta. A juhászok Ka-
nizsáról  és  a falvakból, a tanyaközpontokból terelik ki a nyájat a já-
rásra. 

Ez a hó elolvadása után mindjárt megtörténik, s a jószág kint ma-
rad egészen az év végéig, a következ ő  havazásig. Oromhegyes juhászai 
még egy-két évtizeddel ezel őtt is családostul, jószágostul vonultak ki a 
legelőre. Nagyon érdekes állattartást folytattak. A juhokon kívül kite-
relték a lovat, marhát ós disznót, s őt baromfit is tartottak itt száz-
számra. Mindenkinek jutott munka, de a család jövedelme is jóval na-
gyobb volt. A mi juhászunk nem hegyi pásztor, aki nyugodtan sétál a 
nyáj után. Ezer gondja van. Lppen életmódja folytán tehetjük fel a kér-
dést, ami egyben válasz is: mikor ért rá vidékünk pásztora faragni? 

A díszítőművészet hiánya viszont nem utal feltétlenül lesz űkült lel-
kivilágra, szegény élményanyagra és színtelen folklórra. A pásztorembert 
kötötte ugyan a legel ő, de termékeit értékesítenie kellett, meg a bevá-
sárlást is meg kellett ejtenie. A járásról Zentát fél nap, Kanizsát alig 
néhány Óra alatt meg lehetett közelíteni. Vidékünk juhásza meglehet ősen 
mozgékony volt, élményanyagban tehát semmiképp sem lehetett hiánya 
Állításunk igazát persze csak akkor bizonyíthatjuk, ha a pásztorembei 
teljes folklóranyaga kéznél lesz. Abban az esetben kiderül majd az Is, 
hogy folklórjuk, elsősorban népdalkincsük gazdag és változatos. Juhá-
szaink ismernek balladákat, rabénekeket, panasz-, szerelmi, bor- és ka-
tonadalokat. Gazdag tárházuk van természetesen az életformához kötött 
juhásznótákból és betyárdalokból. (A két utóbbi vidékünkön Is össze-
fonódik. Betyárt és juhászt mint társadalmi típust nálunk sem lehet el-
választani.) 

Az eddig összegyűjtött anyag és az ismert körülmények azt bizo-
nyítjáik, hogy a juhászokból lettek a betyárok. Zenta híres betyárt ne-
velt: Renkó Kálmánt. De igen nagy volt azok száma is, akik mindkét 
foglalkozást űzték. Szép István juhász például megjárta Ráday börtö-
nét. Az élelmes juhász mindig kerülte a csend őrt. Hiszen a tilosban le-
geltetéstől a nyáj elhajtásáig csak egy lépés választ el. 

De térjünk vissza a népdalkincshez. Mindössze egy dallamot muta-
tunk be, több szövegváltozattal. Ismeretes, hogy a szöveg és a dallam 
vándorol, egy szöveg különböz ő  dallamhoz kapcsolódik, de egy ismert 
dallamhoz különböző  korú és tartalmú szövegek is tapadhatnak. A dal-
lamot és szöveget mégis legtöbbször egységesnek érezzük. A juhászda-
loknál érdekes jelenséget tapasztaltunk: egy-egy kedvelt dallamhoz 
olykor nagyon sok szöveg tapad. Az 1966-iban megjelent népdalgyűjte-
ményünk címadó dala is ilyer 4 .  Ötfokú, régi dallam ez, vidékünk leg- 
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elterjedtebb -pásztordala, ahogyan mondani szoktuk: a „legjuhászabb" 
nóta. A gyűjteményben közölt versszakok száma harminchat. (Azóta is 
szaporodott.) Hasonló példát mutatunk most be. Az említett kiitetben 
jelent meg a következ ő  juhásznóta: 

KÖRNYES  KÖRÜL ZÖLDELLENEK A  HËGYEK 5 ... 

Szabadon 

Körnes  körül zöldellenek a hëgyek, 
A juhászok kifelé igyekëznek, 
Minden fel ől zöldellenek a hëgyek, 
A juhászok kifelé igyekëznek. 

Jaj, de sokat áztam, fáztam, fáradtam, 
De sok üres istállóra találtam, 
Nem találtam alám való paripát, 
Elloptam a komiszáros pejlovát. 

Esik a hó, esik a havas eső, 
Mind szétverte a juhom a rossz id ő ! 
Jobb lett volna Le feküdnöm, aludnom, 
Mintsem a zsandár kezébe akadnom! 

A dalt Mangurás Ferenenét ől, a biikanyíró Annus nénitől vettem sza-
lagra. Ő  viszont a „híres" nagyapától tanulta. Három versszakot tudott, 
ezek logikusan követik egymást. A zöldellő  hegyek kicsalják a juhászo-
kat a legelőre. A második versszakból kiderül, hogy itt nem a pásztorok- 
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jámborabb típusával van dolgunk, mert a harmadik versszakban már 
csendő kézre akad a lótolvaj. 

Balázs István oromhegyesi juhásznál négy szövegváltozatot vettem 
fel, mindegyiket a fenti dallammal. Az egyiket maga a családf ő  éne-
kelte: 

- Bujtár  pajtás, nyergeld  lë  a szamarad, 
Vasban  tëszëm mindjár  a két karodat!  
-  De én addig el nem  mék  a  nyájamtul,  
Még a számadóm ki nem jön a  csárdábul!  

Káplár uram jogi a szí  jkancsikát, 
Végigvági bujtár  bodor  subáját. 
-  Káplár uram,  mëg në  üssön ken többet,  - 
Bizonyára mondom,  lëveröm  kendet! 

Erre szóra azt feleli a káplár:  
-  Hová való születés vagy te bojtár?  
- Kiskún  megye, hova  jaz  én hazám,  
Ëgy  pusztában  nevelködtem  föl árván.  
Ëgy  erdőben  nevelködtem  mind a gomba, 
Loptam lovat kilencéves koromba. 

Hasonlít az első  változathoz. Juhászbojtár a h ős, aki a csendőrkáplár 
kérdésére azt ig elmondja, hogy már kilencéves korában lovat lopott. 
Az efféle dicsekvés elég gyakori; kilenc-tízéves kort emlegetnek. 

Bicskei Mihályné Balázs Ida •a következ ő  betyárdalt énekelte: 

Bogár Imre nem nagy nemzetb ől való, 
Nem köll annak  selyempaplany  takaró. 
Mer  bëtakarja tizënhat  szél subája, 
A  szeretőjit  is  odavëszi  alája. 

Bogár Imre  jaz  ha  bëtyár  is, de nem csalja, 
A Szép  asszont  még a  lánt së sajnájja.  
Öleléssel, páros csókkal  kínájja,  
A nagy subáját csak szép lány alá  hasznájja.  

Bogár Imre vidékünkön a jókép ű , hetyke betyár hírében állt, nem csoda 
ha a fenti diiegekvő  szöveget az ő  nevéhez kötik. Lejegyeztem egy mon-
dát Bogár Imre akasztásáról. A hiedelem szerint a híres betyárt a Zenta 
határában levő  Akasztófa dűlőben kötötték föl, miután nem sikerült 
egyet sem elkapnia a lányuk által felé dobált és szabadulást jelent ő  
zsebkendőből. Hasonló szöveget találunk a Magyar népdalok cím ű  kiad-
ványban, más betyár nevéhez kötve: 

A Savanyú nem úri nemb ől való: 
Nem kell néki selyempaplan takaró. 
Nem kell néki a babája dunyhája, 
Beéri a tizenhét szél  gatyája6 . 
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Bicskei  Mihályné  ás Balázs Mátyás együtt énekelték a következ ő  több-
versszakos betyárdalt:  

Bëtyár  alatt szépen ropog a tarack, 
Szegény gazda éjjel-nappal dolgozgat. 
Még a paraszt hányja-veti erejét, 
A bëtyárok elhajcsák az ökrejét. 

-  Kelj föl bérës, regge korán hajnalba! 
- Nincsen ökör, gazduram, a járomba. 
Akkor a gazda Csapi fére kalapját, 
Van is ottan hegyen-völgyön imádság. 

Ha ja pusztába ennyi bëtyár nem volna, 
Parasztgazda imádkozni nem tudna. 
Mëgtaniccsák a bëtyárok a szolgát, 
De még jobban imádkozni a gazdát. 

- Parasztgazda  elloptam hat ökrödet, 
Eladtam a bécsi kereskëdőnek. 
Még a paraszt az ökrejét keresi, 
A huncut bëtyár a csárdából neveti. 

Aszondja a bécsi nagykereskëd ő : 
Mikor viszëm a pakszust mán az ökrökrü. 
Ahhoz sem köll sem nótáris,  sem bíró, 
Bëtyárbul is van elég passzusíró. 

Lëírtam  a szőrit, szarvát, jeggyejit, 
Beleírtam a saját gazdája nevit. 
Lé is írtam sz őrit, szarvát, jeggyejit, 
Hat sorjával a saját gazdája nevit. 

Elloptam a parasztgazda Bimbóját, 
Ara viszëm am őre ja nap lëjár. 
Ara viszëm am őre ja nap lëjár, 
Mer ara ja gazdája mán úgyse jár. 

Ejnye, pajtás, de fehér a tenyered! 
Tán lopásoddal keresed a kenyered? 
-  Loptam annyit a Sötét ég homályába, 
Jó bort iszok, még élek ez világba. 

Bëtyárlegény  bujdosik az erd őbe, 
Asse tudja lë van-e vagy föl benne. 
Falevél a dërëkajja, párnájja, 
A gyöngyharmat a takaródzó dunnája. 
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Csak ki van csapva mind az ökör, mind a ló.  
-  Gyere haza, te akasztófáravaló! 
Gyere haza akasztófáravaló, 
Mer hat zsandárral kerestet a főbíró! 

A fenti szöveget  átitatja  a dicsekvés. A pusztán él ő  pásztor is többre 
tartotta magát a parasztnál. A betyár a  rangiétrának  még magasabb 
fokán áll. Kérkedik az ellopott  örköxkkel,  s habár nincs pontos össze -
függés  és sorrend a versszakok között, •a végén megtudjuk, hogy hat 
zsandár keresi a tolvajt. Itt is idézhetünk rokon versszakot a Magyar 
népdalokból: 

Parasz(t)gazda keresi a hat lovát; 
Van is  a.kkó  hegyen -vőgyön  imádság! 
Ügy  széthányja-veti  minden  erejit,  
Ha lefekszik, alig  tanálja helyit!7  

Az ötödik változatot szintén Bicskei  Mihályné  énekelte szalagra. Ez a 
szöveg eltér az előbbiektől. Azok  epikus-lírai  dalok voltak, de az egyik 
vagy másik elem még egy dalban is változott. Most egy balladát köz-
lünk, amelyben az epikai elem az uralkodó. 

Fátyol Imre nagy  bëtyár vót  a faluba, 
Szeret ője  vót  más szép asszonykája. 
Szép  Vittuskát  a zsandárok is szeretnék, 
De az nem egyezett, hogy a betyárok  mëgverjék.  

Zsandár mondja:  -  Jaj lesz neked, te betyár, 
Mert csak egyszer léped át a babád kapuját! 
A piros  vérëd  kiontom én a földre, 
Hogy a szeretődet én ölelgethessem meg. 

Mesés volt a szép menyecske csodára, 
Derék, piros-barna kacér orcája. 
Aki látta gusztust kapott mind  rájja,  
Mer göndör haja leért az ina hajlására. 

Azt mondja a szeret ője a betyárnak:  
-  Vigyázzék ken, mer lesbe áll két zsandár majd!  
-  Jó, hogy  montad,  Szívem legszebb virágja, 
Fokosommal fejbe ütöm azokat. 

Alig várták, hogy az udvarra kilépjen, 
Hatlövetű  fegyverrel l őtték őt meg. 
Piros vérbe összeesett azonnal, 
Szeret ője hajnalig rá volt  borúva.  
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A szép menyecske megbeszélte a zsandárral, 
Hogy në vallja bë, hogy mé lett a halála. 
Azt mondják, hogy csak az utcáról behozták, 
A zsandárokat fokossal medgtámadták. 

Fátyol Imre felesége odaért ríva, 
De ü se tudta mi történt az urával. 
Assem  tudta, hogy az ura betyár volt, 
De gondolhatta, mer otthon háni nem szokott. 

A juhásznóta dallamán tehát balladát is énékeltek. Érdemes megfigyelni, 
hogy dallam ós szöveg miként találkoztak. 

Bicskeiné  nagyapjától, Balázs Józseft ől tanulta a dalt. Azt Is hal-
lotta tőle, hogy megtörtént esetr ől van szó: Fátyol Imre ott élt a alu-
ban, s ugyancsak odavaló volt a szeret ője, Százi Vittuska. A menyecskét 
a zsandárok is kerülgették, majd a betyárt lel őtték. Feltételezhet ő , hogy 
a történet hiteles. A Fátyol családnév ma Is ismert a környéken. Talán 
ponyvaballadáról van szó? A régebbi, csiszolt szövegekben ilyesmi nem 
fordulhatott elő, hogy „Mesés volt a szép menyecske csodára", vagy: 
„Aki látta, gusztust kapott mind rájja". De a ponyva eredete ellen szól 
a szokatlan szerkezet, s a közhelyek hiánya. Nagyobb a valószín űsége 
annak, hogy a szöveg falusi versfaragótól származik. Az eléggé érthe-
tetlen összefüggések bizonyára nem romlás, hanem nehézkes verséaragás 
következményei. Az ismert daliamhoz való kapcsolódás nem különleges 
jelenség. Tudjuk, hogy a lírai dalok és ,a balladák dallamai között nincs 
nagy különbség. Az idézett dallamhoz lírai és epikus szöveg kapcsolódik. 
Mindent összevetve, a dallam ismert és kedvelt lehetett, s a versfaragó 
ehhez kötötte 'kissé nehézkes, de szabadon alakított elbeszélését. 

Befejezésül ia közölt szövegek formai sajátosságáról kell még szól-
nunk. Természeti kezdőképet az első  változatnál találunk: „Környes 
körül zöldellenek a hegyek, A betyárok kifelé igyekeznek". A második 
sor érthetően követi a kezdőképet. A harmadik és negyedik viszont az 
elsőnek és másodiknak az ismétlése, fokozása. A negyedik változat az 
ellentétes összehasonlítás ragyogó példája: „Betyár alatt szépen ropog a 
tarack, Szegény gazda éjjel-nappal dolgozgat". A betyár sétálgat, a gazda 
meg verejtékezik. 

A versszakok négysorosak, a sorok 11 szótagból és 3 ütemb ől állnak 
(4 4 3), a sorok végén párosrím van. Ezek volnának az általános 
szabályok, de elég gyakori ;a kivétel is. Az utóbbi f őleg a sorok szótag-
számánál tapasztalható, és kimondottan egyéni jelleg ű. Balázs István 
sosem véti el  ,a szótagszámot, de lánya, Bicskei Mihályné nagyon gyak-
ran toldja meg a sort egy, sőt két szótaggal. 

A nyelvjárásról azt kell megjegyeznünk, hogy Oromhegyesre az 
ö-zés jellemző . A közölt szövegekben azonban ennek alig találjuk nyo-
mát, az ë-zés gyakoribb, de van e-zés is. A gy űjtők már megszokták, 
hogy az adatközlők a kiejtésben nem következetesek, és hegy a dal-
szöveg eltér a mindennapi beszédt ől. 
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Bodor Géza 

A ZENTAI CSATA 
A SZAJHAGYOMANYBAN 

Zentán  és környékén él egy történelmi monda a zentai csatáról. 
A majd három évszázados eseményt a történetírás mellett a hagyomány is 
őrzi, és a lakosság nagy része napjainkban is ismeri, korra és társadalmi 
helyzetre való tekintet nélkül. A gyűjtők figyelmét ugyan nem kerülté 
el, de nem közölték egyetlen változatát sem. Mint mondára, tudomásunk 
szerint, mindössze négy írásban történik utalás, illetve töredékes közlést. 

A zentai csatáról szóló monda variánsainak egész sorával találkoz-
tunk ez év januárjában, mikor vidékünkön gyűjtöttünk dr. Kása László-
va12. Ezekből a változatokból szeretnénk közölni néhányat, kib ővítve 
Balog István diákjai által begy űjtött anyagával 8 . 

Ez az írás adatközl ő  jellegű, egyelőre nem kívánunk belemélyedni 
az elemzébe, ezzel iis csupán illusztrálni szeretnénk - a zentai népdal-
kiadványok mellett - vidékünk gazdag szellemi néprajzi anyagát. 

1. 

Mazalló-Zapletán  Károly, 82 éves,  
Zenta-Mazalló  falu,  1972. 4  

„Az apámtú hallottam án eszt a zëntai esatárú. Az án apám annyit 
mondott, hogy a Sárgapartná 5  fő  vót állítva az ágyú. Ott vót az félszëm ű  
hadnagy, az luzsén. A huszárok mëg hármassáva vótak sorba. A törö-
kök mëg kötötték át a hídat a Tiszán. Mág sok török vót ideát. Akkó 
az uzsén... Mëg vót mondva, hogy l őni nem szabad. Ëgyet së, sënkinek 
së a mi részünkr ő . Hadd mënnyënek. Látták, hogy sok török van a hí-
don. Akkó az Ëuzsén előtte ;a hídat a Porongyná 8. A huszárok még néki 
a töröknek. Oszt lëvagdosták mind. A túsó fele mëg nem tutta, hogy 
ideát e van szakasztva a b őrhíd. Tódútak át segíteni, bele a Tiszába. 
Utóbb mëgát a Tisza vize a sok embërtü, azér van Hóttisza." 
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2.  

Andruskó  Flórián, 62 éves,  
Zenta,  1972. 

„A zëntai hagyománykha így van, hogy anak idejên, amikó itt az 
a zëntai csata történt, az  Ëugén  herceg rëdëletët adott ki, hogy a hu-
szárok forgassák mëg a lovak lábán a patkót visszafelé és ez még is 
történt. Az Oroma Ďrú7  lëmëntk Bábkához8, ami/kó átjöttek a törökök 
aszt állapították mëg, hogy a magyarok emënkűtek Magyarország felé, 
illetve Szegednk, és a magyarok pedig lënt vótak Bátkáná. 

Mihánt mëgviratt eszt  az ő  higgyukat, amit má este xnögépítëttek 
és átjöttek rajta a szekerek, és rniihánt a nap f őket, azonnal a második 
lövésre etaláta ëgy ëgyszëm ű  tüzér. Azonnal mëgkezd ődött a csata. Úgy, 
hogy a magyarok alig birták lëverni azokat a törököket akik mán ideát 
vótak, mer asztán török nem birt átjönni, mer a híd e vót l őve, de ojan 
köze előve a híd a parttú, hogy aszt hitték, hogy aszt má kilábójják a 
katonák. De ott vót a fojónak a fojása, elég méj vót és nem birtak a 
törökök azon körösztűlábónji.. Egész nap hajtották a katonákat a bánáti 
ódarú a bácśkai ódara, de bizony partra nem jutott  sënki së, mire ész-
revëtték, hogy baj van .ideját mán akkorára a magyarok gy őztek. A ma-
gyarok mög átúsztattaka Tiszán... a huszárok és ezavarták üket. Já-
zován vót nékik a főhadiszállásuk, ott vót a basa. A feleségét Zóvának 
híták, és mikó mékhallotta, hogy evesztëtték a csatát, ekezdëtt jajbozsé-
kolini a török basa, hogy: Jaoj, Zova! Evesztëtttik a háborút! Err ű  maratt 
Jázovának Jázova9 . 

A hídon ideát maratt az összes kocsi, fölszerelés még este átkészí-
tëtték persze a törökök, mint ahogy ismeretës, az ű  hárëmhölgyeiket, 
és a csata után bizony nem vót nëkük idejük a háremhölgyeket vissza-
vinni. A hárëmhölgyek mind ittmarattak Zëntán, és ezëknek a lëszár-
mazottaibú vannak asztán a mi asszonyaink... nagyrésze. 10  

Azé neveszték esztet a b őrhídat bőrhídnak, mer ez oj an finoman 
összeállított bőrzsákokbú vót, hogy a víz në mënnyën bele. 

Ezëket  így tudom ta hallottak után." 

Gere  István, 62 éves,  
Zenta,  1972. 

„Az én nagyapámtul így hallottam: A törökök átjöttek a vízen Bát-
kárjá és Sárgapartná... Ladikon szétnésztek, síkság vót. Másnap, mikor 
átgyüttek bë vót erdősítve... Füszfákat vagdostak és lëszuikáták. Kér-
dëszték a vezetőt, hogy: Jó hejën hosztá ját bennünket? Aszt monta: 
Jó hejën. Hát, aszt mongya: Tëgriap, mikor átgyüttiik akkor még ez 
síkság vőt, mos még pedig erdőség. Utána a területtyükr ű , ahun tartósz-
kotbak vőt nëkük a lágëruk, mëgindútak, hogy átgyünnek Porongyná, 
átkötik a bőrhídat. Átkötték a b őrhidat; a magyar Eugén hercegnek ka- 
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tonáá  öt csoportba vótak szétosztva, várták az eseményëket. Mikor oda-
érnek a törökök a Tiszánk ia felire vagy ehaggyák, akokr el ő tték. A hí-
dat Eugén herceg lövette le Ögy félszëm ű  és félábú vezérre. Aszt monta, 
hogy: A fejed lé lëssz vágva, hogy ha nem tanálod el a hidat. 

A katonák Paphalomná", Oromparton, Mákosba", Sárgaparton és 
ott mingyá a Porongyná átal voltak szétosztva. Siker űt, ellőtték a hidat, 
• törökök mingyár a vízbe... A túsó felirül hajtották a törököket erre 
• felire, emezék fel ő  még lőték még kaszabáták űket. A törökök teste 
elfokta a Tiszát, mer a Tiszának nem vót ekora fojása... és visszaverték 
a törököket. 

Mikor visszamësitek a törökök, akkor bëdëntek még ebbe ja z ű  ki-
induló pontyukra, még ëtyszé aszt monta a török vezér, a basa, hogy 
mégëtyszër elniëgyünk, átkelünk a Tiszán, Szögedné. Nëkigyüttek a Ti-
szának, a Tisza t őtésin mëntek Szögednek. Ezalatt az id ő  alatt kaptak 
ágy nagy jegessőt, s nem vótak fökészűve úgy, ahogy köllött vóna, 
akkor visszafordútak mëgint az ű  kiinduló hejüikre, és aszt monták, hogy 
most má nem mënnek tovább, mert még az Isten is segíti 'a magyarokat, 
nemcsak a vezérák. Ezök emëntek vissza, a magyarok még ia török hul-
lakat etemették a Porongyon, és Eugén hercegnek állítottak ottan ágy 
szobrot." 

-  Hogy épitëtték a hidat? 
„Fenyőböl, fábul, mindënféle léhetőt, ijen  ágakat raktak erre a fe-

nyőkre, hogy át birjanak gyünni lovasok és a gyalogosok." 

4.  

özv.  Kalmár  Jánosné 
Gere  Julianna, 77 éves,  
Zenta,  1972. 

„A törökök mikor elvëtték a Magyarországot, aikkóa annyira ülclösz-
tök űket, hogy akarták áthajtani a Tiszán, hát ott még b őrhíd vót a 
Tiszán. Poronty... - tudod të, emlékszesz arra - ott l őték el a bőr-
hídat, oszt annyi török belepusztút a Tiszába, hogy efkták a Tisza vizit, 
annyira gyüttek át a Tiszán." 

-  Ki lőte el a hidat? 
„Vakpl;attyantósnak híták,  én ia zén apósomtú sokat hallottam. Vak-

plattyantó... kint Pívárhalom 13  pedig iaz nem köze van oszt igënyëst 
belelőt a hídba. 

Ez ta ... szóva bëjöttek a szerbek, akkor kiszétték a fákat és a tö-
rökök mëktutták és vissza kölött állítani a zerd őt... a  ...  mer  ...  tö-
rök... na, hogy mongyain no... törökuralom... törkök akarták aszt, 
hagy lögyén örök emlíkű  az a Porongy, hogy ottan mindég erd ő  lëgyën 

mer az az ű  emlékük, hegy akkó rnënnyi halott... mënnyi nép 
belehalt a Tiszába, oszt nem engedik ám hogy etékazójják aszt a részt, 
aszt a Porontyot... a törökök nem engedéjezik, hogy kiszëggyék a fákat, 
mer mondom kiiszëtték osz rnëktudattâk, vagy nem tudom hogy tutták 
még a törökök, csak ejöttk és vissza köllött állítani a zerd őt." 

227 



5.  

dr.  Bodor István, 62 éves,  
Zenta,  1972. 

„A törökök mëgindútaik a Duna mentén, illet őleg a Tiszán túl Ti-
telné a bánáti ódalon főf elé. Emezëk iis, a magyax mëg  a zosztrák vegyes 
hadsereg szintén főgyüttek utánuk ugyë, vagy mellettük f őfelé. Itt a 
török sereg Zëntáva szënibe Csóka alatt úgy látta, hogy majd itt jó lësz 
az átkelés, sík terület, hát itt csináltak az úgynevezëtt Poronty sziget 
vagy Eugén sziget tájékán csináltak ögy pontonhídat, ijen b őrhídat, ijen 
bőr törnlőkbül össz'eëszkábát hídat ős mëkkeszték a zátvonulást. A ma-
gyar—osztrák sereg pedig itt Mákosparton hejeszkëdëtt el. De nem bo-
csátkosztak harcba mingyá, hanem mëgvárták még jó csomó hadsereg 
ugyë a jó csomó katonaság átjön. 

A mende-monda szërint az ágyújil a magyar—osztrák hadseregnek 
kint vótak Föisőhegy14  mögött. Mikó asztán ëgy jókora hader ő  átvonút, 
akkor kezdëtt támadásba a magyar sereg és mëgfutarnodásra késztette 
a seregët. Ezëk ugyë rohantak vóna, mënek űtek vóna vissza, szëmbeta-
lákosztak ezën a hídon ugyë a zutánnuk jöv őkke, szekerekkel, katonák-
kal, lőszerre, satöbbi, nem tutták ëgymást Lkiker űni, sőt a bánáti ódalon 
űszték, hajtották a janicsárok a hadsereg többi részét, hogy: Gyerünk, 
gyerünk! Maj visszaverjük a támadást! és valószín ű, hogy mikó a leg-
nagyobb tumultus lëhetëtt, vagy elszakatt a híd, lëszakatt a nagy súj 
alatt, vagy pedig tényleg ugyë Jen ő  herceg ëggyik lövedéke etaláhatta 
és kettőbe szakatt és az enibërëk kocsistú, lovastú fúladosztak bele a 
Tiszába. És arú Is hajtották űket, bánáti ódarú a Tiszába, err ű  mëg 
a Jenő  herceg hajtotta, a seregei hajtották a Tiszába úgy hogy elrekett 
valósággal a Tisza, sziget keletkëzëtt ia közepin, ami hát ugyë mosmán 
osz azóta csak •az a Poronty sziget maratt. Hát így mesélik a... eddig 
szól a szájhagyomány." 

összegezésül szeretnénk felhívni a figyelmet a monda közölt válto-
zataiban előforduló főbb és érdekesebb motívumokra, gazdagítva azokat 
a diákok által begyűjtött, majd negyven variánsból kiválogatott ada-
tokka115 . 

A hagyomány szerint hol a törökök, hol a magyarok (az osztrákokat 
ritkán említik) vannak túlerőben, és ennek megfelel ően támad vagy me-
nekül a török sereg. Legtöbbször Bánátból jönnek Bácskába és ritkán 
fordítva, céljuk néha Zenta elfoglalása. II. Muisztafa szultán, mint ve-
zérük csak elvétve szerepel, és akkor Is vagy vízbe fullad, Vagy elesik. 
Hogy átkelhessenek, az adatközl ők szerint minden esetben, b őrhidat köt-
nek át a Tiszán, Porontynál. 

A magyar sereg és az ágyú helyét legtöbben konkrétan megjelölik, 
de nem egybehangzóan - a környék majd minden partos részét meg-
említik: Paphalorn, Tresnyevác melletti domb'°, Fels őhegy (vagy azon 
túl), Pívárhalom, Orompart, Mákos, Bátka, Sárgapart. Az ágyú minden 
esetben öt kilométernél távolabb van a csata színhelyét ől. Aki a hidat 
ellövi (rendszerint első , esetleg második lövésre) minden esetben egy- 
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szemű, Pattantyús Mihálynak, Vakplattyantósnak, vagy csak félszem ű  
tűzérnek, hadnagynak vagy kapitánynak nevezik. A félszem űséghez rit-
kán féllábúság Is párosul. Személyét sokszor azonosítják a magyar ve-
zérrel, aki többnyire Eugen herceg (aki ilyeikor szintén félszem ű), eset-
leg Félszemű  Batyán vagy Battyányi. Igen elterjedt motívum, hogy nem 
szabad lőni, azaz Eugen herceg levélben parancsot kap a visszavonulásra. 
Mivel megszegi a parancsot, de a csatát megnyeri, a császár aranybi-
linjesbe vereti. 

A híd ellövésével a török Sereg két részre szakad. A bácskai oldal-
ról a magyarok szorítják a Tiszába, másfel ől pedig, nem tudván, hogy 
a híd leszakadt, jönnének át, vagy hajtják őket. A változatok mindegyi-
kében rengeteg török veszik a Tiszába; a holttestekb ől sziget képződik, 
vagy „Utóbb mëgát a Tisza vize a sok embërt ű , azér van Hóttisza", más 
adatközlő  szerint száraz lábbal át lehet kelni a folyón. 

Szeretnénk megemlíteni még néhány érdekes motívumot, amelyek 
csak egyes variánsokban fordulnak el ő : 

A magyarok a lovak lábán megforgatják a patkót, vagy kivágott 
fűzfákat szurikálnak le a partra az ellenség megtévesztésére. 

A törökök emlékül a csata színhelyét beerdösítik és nem engedik 
kivágni a fákat. 

Jázova  nevének és a zentai „rossz n ők" eredetét magyarázó motí-
vumok. 

A tűzért Eugen herceg azzal fenyegeti meg, hogy levágja a fejét, 
ha nem találja el a hidat. 

A csata után a törököket jéges ő  és az ahhoz kapcsolódó babonás fé-
lelem téríti el a további harcoktól. 

Egy változatban a vereség után visszavonuló maradék török sereg 
Teklánál áll meg, ahol a szultán egy fában Mária képet vesz észre, amit 
összetöret. Másnapra hó esik, bár augusztus van, és többen megfagynak. 

A monda egy másik variánsa szerint a törökök végül vérrel írják 
fehér papírra, hogy többé a magyarokra fegyvert nem fognak. 

A zentai csatáról szóló monda ianyagát ezzel a rövidke közléssel 
közel sem tartjuk kimerítettnek. Ezúttal a variációgazdagság bemutatása 
volt az egyedüli célunk. 

A diákjegyzetek, bár nyomravezet ő  szerepük igen fontos, a tudomá-
nyos igényeket nem elégíthetik ki. A változatok magnetofonszalagra való 
rögzítése (és ennek alapján feldolgozása) Zenta (és nemcsak Zenta) egyéb 
történelmi, helytörténeti és más mondáival együtt egyel őre még előttünk 
álló feladat. 

JEGYZETEK 

Nagy Lajos: Szenta, városok, falvak... néprajzi és történelmi vázlatok, II. kö-
tet, Jugoszláviai Magyar Könyvtár, Szubotica 1933, 122-128. old. 

Szeli István: Kukucska világa, Iskola és néprajz, Ilíd 1953, 632-637. old. 
Fábri  Jenő : Szenta a török uralom alatt, Grada za monografiju Sente, 8. sz., 

Senta 1967, 34-37. old. 
Dudás Gyula szerk.: Bács—Bodrog vármegye egyetemes monográfiája, I. kötet, 

Zombor 1896. 309. old. 
Segtségét  ezúttal is köszönöm. 
Itt köszönöm meg a rendelkezésemre bocsátott anyagot. 
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Zapletán  Károly családja a Mazalló ragadvány nevet azért kapta, mert néhány 
generációval visszamenőleg festők voltak. Mazalló-Zapletán Károlyról, mint els ő  tele-
pesről kapta a később kialakult falu is nevét, 

A Sárgapart a csata történelmi szinhelyét ől kb. 7-8 km-rel délre es ő , magas 
Tiszapart-rész. 

A Poronty partmenti sziget a Tiszán, közvetlen Zenta alatt. Itt állították fel a 
törökök a hidat (Fábri Jen ő  I. m.). 

Az Orompart a Tiszától 5-8 km-rel nyugatra es ő , keleti részén partos dombvo- 
nulat. 

Bátka  akkoriban Bácskához, a Tisza szabályozása után Bánáthoz tartozó, Zentától 
kb. 5 km-rel délre es ő  terület. A Zenta határában a török által elpusztított hét falu 
egyikének helye, állítólag földvára is volt. (Fábri Jen ő  I. m.). 

Bánáti falu. 
°  A gyűjtést megelőző  beszélgetésben az adatközl ő  a zentai oldalon rekedt hárem-

hölgyekből származtatja a zentai „rossz n őket", szalagra azonban nem mondta. 
Egy Tiszavidéki szólás szerint „zentai kurvát és kanizsai kubikost a világon min-

denütt lehet találni". 
‚ Paphalom  település Zentától 6-7 km-rel északnyugatra. 

Mákos Zentától délre fekv ő  Tiszapart-rész, kb. 2-3 km-re. 
13  Pívárhalom Zentától nyugatra, Fels őhegyen túli magaslat. 
14 Falu Zentától 5 km-re. 

A tanulók által leirt anyagot nem tartottuk alkalmasnak közlésre, csak egyes 
motívumokat említünk meg, melyeket külön nem jelölünk. 

16  Tresnyevác  falu Zentától északnyugatra (légvonalban 8-10 km.). 

REZIME 

SENČANSKA BITKA  U USMENOJ TRADICIJI 

Vojska Evgenija Savojskog bitkom kod Sente  1697. godine kona čno je 
izgnala Turke iz Bačke. Među stanovništvom Sente i okoline i do danas živi 
legenda o sen ćanskoj bici. 

Jezgro legende:  
U bici učestvuju Turci i Mađari. Turci grade most od kože preko Tise. 

Dok oni prelaze preko njega, Ma đari ih napadnu. Jedan jednooki Čovek  p0-

gađa most sa udaljenosti od 5-6 km. Most se ruši, ve ćina Turaka se utapa 
u Tisi, a njihovi leševi zagra đuju reku. 

Oko ovog jezgra isprepli ću  se elementi legende i na taj na čin nastaje 
mnoštvo varijanata. Autor nastoji da prikaže bogatstvo varijanata ove le-
gende na taj naČin što navodi pet varijanata i što sumira podatke koje je 
zabeležilo 40 đaka. Članak ima karakter davanja podataka. 
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Bóna  Júlia  

NËPHAGYOMANYOK* 

Sziavóniai  nyelvjárású 
falvak 

NÉPI HIEDELEM: 

Gyertások (=  szentjánosbogár) is voltak. Nem jó azután járni, 
mert bevezetnek a vízbe (Haraszti). 

„A szarka fëlment az epörnyeîaóra osztá ot csörgöt. Oszt asz 
monta Ferenc vendég jün". (Egyéni jelleg ű . Haraszti.) 

Ha távoli nesz közelről hallik, akkor télen hideg lesz, nyáron 
pedig ez esőt jelez. Ha a napkelte, napnyugta, piros, az szelet jelez. 
(Szentiászló. Ismert Kanizsán, Zentán is.) 

Ha vetik a mákot kifúvik (= kifújják) a szájukat, hegy meg ne 
pukasodjon (= férgesedjen) a mák, és szép legyen. (Haraszti.) 

Fogytával kell meszelni, hogy ne legyenek bogarak. (Haraszti, 
Rétfalu.) 

Az ágyas asszony a szúnyogháló alatt volt, nem nézhetett ki 
alóla, s nem Is beszélhetett. (Haraszti.) Elavult. 

Amikor sütötték a &isiyércsét (= kenyér), vagyis miel őtt betették 
a kemencébe háromszor csucsorgatak (= csucsorítottak) a szájukkal, mi-
közben a kenyeret felemelik •a lapáton s megbillegetik kicsit. (Haraszti.) 

A koma hoz a fiataloknak egy pohárba bort. El őször a fiú iszik 
belőle, utána a lány, majd a kocsikerékhez osapják a poharat. Ezzel 
megpecsételik a szerelmet. Üjabban csak a lakodalmi mulatozás jeleként 
törnek a magyarok poharat, azt is ritkán. (Haraszti.) Elavult. 

Ha tavaszkor megérkeznek ,a gólyák, akkor aki el őször észreveszi, 
ne nézze, ha csak egyet lát, mert abban az évben pártában marad, 
Ilyenkor Igy is járjia a mondás: Mit mutogatod, ha egy van, akó muto-
gasd, ha kető  van. (Haraszti, Szentlászló.) 

Kikérés: Régen, mikor kikérés céljából átlépték a lányos ház 
küszöbét, a szabad t űzhelyen piszkafával (Harasztiban így mondták: zsa-
zsaggal), megkeverték a parazsat. A szöveg ilyenkor: 
Koma: Van-e eladó Iányik? 

Koma: Van-e eladó lányik? 
Legény: Akarsz a felesígem lenni? 
(Szentiászló, Kórógy, Haraszti). 

*  A gyűjtés első  részét 1. a  LITK  7. számában. A tájnyelvi szövegeket, kifejezéseket 
nagyolt fonetikával közöljük. (A  szerk.)  
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Beme  Örzse kerék alakjában gurult a szér űn és feste meg kint 
a teheneket, tartja a Szentiászlói szájhagyomány. Azóta maradt fenn a 
mondás: „Fordij kerék maj raód virad" (Szentiászló). 

Szemverés: Ügy állapítható meg, hogy valaki szemveréses-e, 
hogy faparazsat kell dobni a vízbe, ha alámerül, szemveréses. Hogy el-
múljon róla a szemverés, ilyen szöveg járja: 

Atyának, Fiúnak, Szentléleknek 
Süveg ala, konty ala, véka ala. (Szentiászló). 

Ennek a mondásnak kórógyi változata: 

Süveg alá, konty alá, párta alá. 

(Ismert Rétfalun is, és Harasztiban.) Ld. változatát. 
A gyermekágyas asszonynak szüléskor feje alá foghagymát és 

bicskát tesznek. Ha véletlenül ki kellett menniök, vittek magukkal a 
zsebükben, hogy ,a rosszak ne férhessenek hozzá. (Szentiászló). Elavulóban. 

Ha halott van, nem jó állni a küszöbön. Nem jó varrni sem (Ha-
raszti). 

Jeles innepek (= ünnepek) előtt (Karácsony hetében leginkább) 
„babonyászkodtak". Ilyenkor harangszó után nem volt jó járkolni 
(= járni) az utcán. A téteményeket (Így is: öntés), ilyenkor tették le a 
keresztúton. Ugyanis, ha valakinek sebje, varja volt, az megfürdött, vagy 
megmosta és a piszkot kidobta a keresztútra. Aki átlépte, megkaphatta. 
(Haraszti). 

Gábri Mári nenéről  azt tartották, hogy asztala alatt föröttek a 
patkák (= kacsák). (Haraszti). 

Gyönyörű  bacsi és Mári nene, jártak fel patka (= kacsa) képibe, 
tartja a haraszti szájhagyomány (Haraszti). (Elavult.) 

Olykor Így is mondják: Megnyomkota a patka. (Haraszti). 
A kisbabát bedugják kicsit meleg kemencébe, közben mondják: 

Béteszem, kitészöm.  
(Van aki hozzáteszi:) 
Hogy minden jót fölvegyen 
És minden rosszat kitégyön.(Szentlászló. Elavult). 1 

Változata Harasztiból: 
A kisbabát a lapátra teszik és bedugják a kemencébe. Az anyja 

pedig meztelenül körülszaladja háromszor a házat s beszól az ablakon: 

Anyámasszony  mit főz? 
(A válasz bentrő l:) 
Agghúst. 

Azzal a gyerekkel csinálták, akiről azt hitték, váltott. Mosoni bácsival 
is Így tettek, mikor megszületett. 
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El kell lopni a szomszédék mosogatórongyát, akkor meggyógyul 
a baba. 

Karácsony estyén az asztalra abroszt terítenek (hétköznapokon 
kopaszon hagyják). Az ételmorzsát nem dobják t űzbe, hanem az asztalon 
hagyják, s tesznek 1-2 diót is oda, 1 fej fokhagymát. Mindez ott van 
a karácsonyi ünnepek alatt, nem dobják ki a morzsát se. A hulladékot 
karácsony után acskóba gy űjtik, és a jószágnak,  embernek jó. (Haraszti, 
Kórógy.) (Elavult.) Változat Zentáról: a karácsonyi morzsát, foghagy-
mát stb. elteszik karácsony után az asztalfiókba. 

Karácsony estyén szapuba kiesi buzát, zabot, rozst, árpát, babot, 
kukoricát tesznek s az ott áll az asztal alatt az ünnepek alatt. A jószág-
nak adják, ha megbetegedett. (Haraszti, Kórógy, Szentlászló, Rétfalu.) 
(Egész Bácskában Is ismert.) 

Halál: A tükröt leta'karják töröIköz ővel, vagy 'megfordítják, ha 
halott van a háznál. (Haraszti. Az egész Vajdaságban ismert.) 

A hajszálak és köröm eltevése: A nép már nem tudja adni ér-
telmét annak, hogy a hajszálat és a körmöt miért nem jó széthagyni. 
Az idősebbje azonban ma Is nagyon vigyáz arra, hogy fésülködés után 
a hajszálakat ne hagyja szerteszét. Leginkább a kályhába dugják. (Ha-
raszti. Az egész Bácskában ismert.) 

23a. Harangszókor nem szabad kisbabát föröszteni (Szentl'ászló). 
Ha valaki valamit eszik és úgy megy be a lakásba, elszaporodnak 

a bogarak. (Szentlászló, Rétfalu). 
Ha valaki sebes, három özvegyasszonytól babot kell kérni, meg-

főzni mosogatóvízben. Amikor holdfogyta van, csütörtökön keresztútra 
kell önteni. Elmúlik. Azt is tartja a szájhagyomány, hogy ha valaki 
Ilyen öntésen átmegy, megkapja. (Szentiászló, Haraszti). 

Szeniverés  ellen: Kisbögrébe vizet öntenek, abba 3 X 3 darab 
parazsat dobnak s mondják: 

Kalap alá, konty alá, kita alá. 

Maid  három helyen isznak a bögréb ől. A szélnek vetik arcukat, homlo-
kukat, nyakukat, megmossák bel őle, három cseppet a küszöbre csepeg-
tetnek és naplenyugta el őtt kiviszik valahova nyugat felé és ott kiöntik. 
(Haraszti. Változatát id. Kórógy.) 

Szentiászlón  szemverés ellen igéretfüvet f őznek s abban fürdet-
ték meg a kisbabát (a feln őttet íz), ha azt hitték, hogy valaki megverte 
szemmel. 

Nagy betegségkor Szentilona asszony f űben fürdetik a beteget, 
mert az választófű , vagy meggyógyul vagy meghal - tartják.: 

Boszoxkánynanôk:  A szentiászlói Panni szülér ől azt 'beszélik, .hogy 
még a nyújtószöget is fejte. A juhászok kifordított bundában a követ-
kező  'szöveggel védekeztek ellene: 

Hát há te nagy ördög vagy, 
én még nagyobb vagyök. 
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A kicsi mellé nem igen engedtek idegent, csak a legközelebbi 
rokonokat. 

A gyerekágyas rnenyeoskének, amíg a szülés után fekszik, úgy-
nevezett paszita-t (= paszita étel) visznek a rokonok, néha szomszédok 
is. Még élő  szokás, amelyhez az a hiedelem kapcsolódik, hogy a szül ő-
asszonynak jó segíteni. (Mind a négy faluban.) 

„Szép cselédnk Szép munkája. Szép asszonynak Szép a lánya" 
- mondják. (Kórógy). (Nd). 

Akinek a lábát megsöprik, az nem megy többet férjhez (illetve 
nem nősül). (Haraszti, Rétfalu. Zentán is ismert.) 

Ha egy falatka kenyeret hagynak evés után, azt mondják, va-
lakije éhes maradt. (Haraszti. Ismert a Báckában is.) 

Ha a kotyos ( kotlós) kukorékol, kárvallást jelent (Haraszti). 
Ha viszket valakinek a füle, es ő  lesz (Haraszti, Rétfalu). 
Luca napkor és Karácsony hetében nem jó este kimenni az ut-

cára, mert rámegy az öntésre (= tétemény). (Haraszti, Szentiászló). 
Luca napján az asszony bemegy a tyúkólba, megnézi a tyúkokat, 

mikor visszamegy, ráül az ajtó küszöbre és háromszor odaüti s mondja: 
„jjet&k, tojatok". 

Ha hallják a legels ő  égdörgést, meg kell, hogy heverkőzön (meg-
hentörögjön), hogy ne fájjon 'a deroka. 

Luoanap:  Ezen a napon ember kell, hogy megpiszkálja zsazsag-
gal (= piszkafa) a tüzet, hogy a tyúk jó tojó legyen. 

Amikor kikérik a lányt, a koma is megpiszkálja zsazsaggal a 
tüzet, a lányos házban. (Mind a négy faluban). 

Ha azt akarják, hogy a tyúkok ne járjanak a kertbe ki, akkor 
karácsony estéjén, harangszókor az asszonynak ki kell menni a kertbe 
és a takarítóját (= kötény) billegetve végig kell járnia a kertet és mon-
dani: Hiis, his, his. 

Szeplő  ellen: Ha valaki szepl ős és fecskét lát, rá kell nézni és 
mondani: 

Fecskét látok 
Szeplőt haónyck. 
Mújon  el rúlam. (Haraszti, Szentlászló). 

Termő  órájában el van rendölve, hogy milyen lesz a kicsi (Ha-
raszti, Kórógy). 

Pünkösd forgószerdáján az emberek nem szántottak, hogy baja 
ne essen a jószágnak (Haraszti). 

Karácsonykor összesöpörték a sarokba, csak karácsony után vit-
ték ki a szemetet (Haraszti). 

Húshagyó kedden nem dolgoztak az emberek, nem szántottak. 
(Haraszti). Ha a gyerek sokat sír, akkor ackóba beleraknak tömjént és 
a nyakba akasztják (Kórógy). 

Lucanapkor  a fiúgyereket küldték, hogy szurkálja meg a tyúko-
kat, hogy tojjanak majd sokat. A mondóka, amivel útrabocsátják a gye-
reket 
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Ama nyi, 
adom ezt a botot a kezedbe, 
szurkáld  meg a tíkokat. (Haraszti). 

Holdfogytávsi  kell meszelni, mert ha újholdkor meszelnek, bo-
gár lesz a házban (Haraszti, Szentiászló). 

Mikor közeledik a holdfogyta, a meszellővel meghúzzák a szoba 
két szembeni sarkát, azután a másik kett őt, hogy ne legyen bogár (Ha-
raszti). 

Ha megbotlik valaki, ilyen szöveget gondolnak vagy mondanak: 
Itt van az öregapám kincse elásva. (Haraszti. Bácskában is ismert.) Fél-
polgári. 

Lucanapján  nem varrtak, hogy a tyúkok jó tojók legyenek. Azt 
mondták, bevarrják a tíkok (= tyúk) seggit, ha varrnak. (Haraszti). 

Amíg a halotta szobában van, a szemetet csak a sarokba söprik. 
Amikor viszik a halottat a temetőbe, a szemetet abba az irányba dobják, 
amerre elvitték a halottat, hogy ne járjon haza. (Haraszti). 

Sánta Pistát az ostorhéj (= csatorna) alá tették a ház elé, és meg-
rontották a rosszak, tartja a Haraszti szájhagyomány. 

A lánynak való igézetfű  fehér, a fiúnak való piros. Ezt meg-
főzték, s ha megigézték Őket, megfürödtek benne. (Haraszti). (Elavult). 

Ha megijedt a gyerek, ólmot öntenek rá. A gyereket a bölcs ő-
ben letakarják egy zsákkal, s .a szíve fölé teszik a tányért, amibe tiszta 
víz van, s beleönttk az ólmot, amit el őbb olvasztanak a tűzön. A kifor-
málódott ólmot a feje alá teszik. (Haraszti, Kórógy). 

Egy nagy nanó van et Harasztiba, Efendics naná, asz mondik 
boszorkaóny. (Haraszti). 

Ha csak egy gólyát lát meg valaki, akkor páratlan marad. A 
nagylányoknak és legényeknek, ha csak egy gólyát mutattak nekik, Így 
illet mondani: 

Mit mutogatod, 
la egy Van, akó mutogasd, 
ha kető  van (Haraszti). 

A menyasszony fejére koszorút tettek, err ől lelógtak a színes 
pántlikák és eltakarták az arcot, hogy ne lássák a menyasszonyt. Ma 
már nincs ez, csak koszorút tesznek a menyasszony fejére. A szokáshoz 
kapcsolt hiedelem értelmezése: Azel őtt szégyőtek a menyasszonyok. (Fel-
jegyezte Balassa József is.) 

A menyasszonynak, mielőtt elindult a fiús házhoz, kicsi meténg 
koszorót adtak régen, amit az szétszaggatott s bedugta a férfi csizmá-
jába. Bajelhárító értelme mellett azt tartották, azért mert a férfit ől kell 
hogy függjön ezután minden, mennyi család lesz stb. (Haraszti, elavult). 

A fiús háznál a napa (anyós) és ipa (= após) várta a fiatalokat. 
Régebben a kapuban várva a fiatalokra, a napa megcsókolva a meny-
asszonyt, egy kanál mézet is adott neki. Egy türet vásznat is leterítettek 
a fiús háznál a kaputól a házig, s azon mentek a fiatalok. Ezt a vásznat 
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a legközelebbi rokon felgöngyölítette s a menyasszonynak adta aján-
dékba. (Balassa József is feljegyezte). (Haraszti). (Elavult). 

Amíg szeneshaóz (= szabad tűzhelyű  konyha) volt Harasztiban 
kb. az  1890-es évekig, az Is szokásban volt, hogy a menyasszony, amikor 
a fiúsházhoz ért, az akna (szabad kémény) alá állt és felnézett, hogy 
neki Is olyan feketeszemű  kicsije legyen, mint az akna füstös fala (Ha-
raszti). 

Kórógyi  változat: E helyett a szabad t űzhely előtt söprűt adtak 
az érkező  menyasszony kezébe, hogy majd szorgalmas legyen és Szép 
gyereket Is adtak az ölébe. 

A fiatalokat a fiúsháznál, amikor a szobába vezették őket, nem 
az asztalhoz ültették, hanem a szobaajtó mögé, ahogy ők mondták a 
szörnétbe, hugy szégyöjenek. Csak vacsora után ültették az asztalhoz. 
Már csak emlékezetb ől ismert szokás, és bajelhárító értelm ű . (Haraszti). 

Amíg a lány csókolgatott, a fiú megült a sarokban, amikor a 
lány befejezte az apolgatást (= csókolgatást), mindkett őjüket a tükör alá 
a főhelyre ültették, hogy ne szégyöjenek. (Csak szájhagyományként él ő  
hiedelem.) 

Ha valaki idegen vizet iszik a házban, akkor le kell hogy üljön, 
mert különben belefúlnak a tojásba a kiscsibék (Kórógy). 

Amikor először hall valaki békasírást és sok bolha van a ház-
ban, akkor ezt szokták mondani: 

Gyeretek Id baihák  
Sírnak a békak. (Haraszti). 

Szent György napkor szántani sem volt szabad. Nem jó mosni 
sem ezen a napon, mert a forgószél elvitte a vásznat. 

Amikor a halottat a koporsóba teszik, aki fél, ilyenkor ráül a 
halott ágyára háromszor. (Szentlászló). 

A szülőasszonynak harangszó után nem szabad beszélni. (Szent-
lászló.) 

Ha a gyereket magára hagyják, a söpr űt felfordítva odatámasz-
tották a sarokba. (Szentlászló.) 

Szülés után, amikor templomba ment az asszony, a templom kü-
szöbéről port vett fel, hazavitte, rongyba tette. tgy mondták, hogy olyan 
áldott jó lesz a kisbaba, mint a por. (Haraszti). 

A foghagymától fél a rossz, ezért az ágyat, ajtófélfát megiskölik 
( niegixelik), hogy elhárítsák a rosszat. (Haraszti). 

A gyerek párnája alá tettek foghagymát, bicskát. (Harászti). 
A gyerek, ha megijed, ólmot öntenek rá. A kiesett forma meg-

mutatja, hogy állattól vagy embert ől ijedte-e meg a baba. (Haraszti). 
A szépasszonyok táljába nem jó belelépni vagy feld űteni. Illés 

Pikó Estör neni szerint, ő  belelépett s ezért elkezdett száradni a lába. 
(Haraszti). 

Ha fütyülésféle hangot adott a t űz, az volt a hiedelem, hogy 
pöröl a tűz és veszekedés jele (Zenta). Ismert a szlavóniai nyelvjárást 
beszélő  falukban, Zentán, és egész Jugoszlávia magyarlakta területén. 
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Változat: (Harasztiból) Ha fütyülés féle hangot hallottak a t űz-
helyből, háromszor belepöktek (= köp), azt mondták: Menyjen a szom-
szédba. 

Lucanap:  A katolikus magyar lakosság Jugoszlávia egész terüle-
tén pogácsát süt. Van aki tollat tesz bele. Ha megég a toll, az abban az 
esztendőben vagy legelébb meghal (Haraszti, Zenta). 

Van hét ég egymás fölött. (Haraszti). 
A Holdban Krisztus ábrázatja van. Mert ábrázat van benne. (Ha-

raszti). 
Asztat ma is halom, hogy mondik, álmodik vele (a halottal). Ta-

laókozik, aki hazajar. Ügy zörgetöt mindönt. (Haraszti). 
Amikor a cselíd meghal, amíg el nem temetik, a lélek mind kö-

rüle száldogál. (Haraszti). 
Találkozott, akit boszorkánynak tartottak a faluban, akik mar-

hákat is rontottak. Akkor meg van neki tével a rossz. Azel őtt jobban 
tutak rontani. A tudományt örökölte. A füves aszont is boszorkánynak 
tartik. A táltost is, akir ől azt tartják, hogy foggal jüt a világra. A bo-
szorkány élő  lélek, asszony, embör, boszorkánynanó. Megtete a roszat, 
ha valaki ártot neki. Nem tudni, mir ől ismerhető  meg. Megronthatik a 
tejet is, hugy nem bírnak fejni. Volt et egy kocsmaros, oszta anak is 
a tehene meg volt rontal. Elment, vaógott egy tüvicskös botot (tövises 
botot) és megveregette •a marhaót el őről, utóról. Jó lett. (Elavult). (Ha-
raszti). 

Kologyvárt (Kórógy) mindöröké őrzöte  a kígyó. Mások hiedelme 
szerint: seregéjös kígyó. (Haraszti). 

Körül kell menni a kút körül háromszor, és csoportal (= csutka) 
meg kell keresztelni háromszor az arpaját, és a kútba kell dobni a 
csutkát. (Haraszti). 

Változat ugyancsak Harasztiból: Sarlóval odamegy a kút fölé és 
learatja, háromszor vág a szeme mellett a sarlóval. (Haraszti). 

NÉPSZOKÁSOK: 

A tűr-be (= tőr), mikor megvetik, tesznek kukoricát, odamegy a 
varjú, már meg is van. Mondóka err ől, amit a gyerekeknek szavalnak 
az öregapák: 

Csipp, csipp  róka. 
Varjú lába 
Apó tarisznyába. 

Szántás közben szokták megvetni olykor a t űrt. (Elavult). 
Lakodalom: A menyasszonytánc el őtti szöveg: Régen nem volt 

menyasszonytánc. Hatvan éve van. A koma a következ ő  verses szöveggel 
vezeti be a menyasszonytáncot: 

Kórógyon:  Kedves vendégeink, hála az Istennek. Hugy megmutasok 
mas (= most) ma mindön embörnek, Hugy nem lett hejaóba, amijér faú-
ratunk, mer völegényünknák szép menyasszont hoztunk. Et van a meny- 
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asszony, Megmotasok tehat. Mindenki táncolhat vele egypár naútat. De 
maj megfizeti a cip ője árát. Mer mas a lábbelit drágájér csinyálik. Kí-
ványok nagyon jót a vendégseregnek. Nyoszolyó lányoknak, cifra vöfé-
nyöknek. Rózsaszínű  menyecskéknek, bárson színű  öregeknek. Mas ma 
cigány húzad a szokot riótaódat. Mulasunk egéségére .az Új házaspárnak. 
Ezután a koma els őnek átveszi a menyasszonyt, hogy eljárják a meny-
asszonytáncot, s ezt mondja: 

Szép csikó, jó csikó 
Akinek kell eladó. 
Nem ojan draóga 
Szaóz forint az ára. 

(és pénzt dob a tányérba, miel őtt táncba vinné a menyasszonyt.) Min-
denki, aki akar, eljár a menyasszonyal néhány tánclépést, és pénzt tesz 
a tányérba. (Szentiászlón, Harasztiban is ismert, de csak bevezet ő  hosz-
szabb szöveg nélkül a menyasszonytánc.) 

Sült étel felkínálása után lakodalomkor ilyen a szöveg mindig: 

Maj  ha megszomjaznak, bort igyonak raúja. 
Csak el ne tévesszék, hol az üveg szaója. (Kórógy). 

Gyerekek éneklik Kórágyon, Szentiászlón: 

Mennek a legények, meg meg állnak 
Megverik az ajtót: Ki volt? 
Barna legény vót (tgy is: Gál Józsi volt) 
Gyere ki szívem Krisztinám 
Nyisd ki az ajtót. 

Lajkodalomba,  a torta felkínálásakor ilyen a szöveg, amit a v ő-
fény mond: 

Ne hagyok el öreg apaink szokaósit. 
A vacsora után együnk még valamit. 
Ezön cukor is van, ami aszt illeti. 
Dió is van bene, bárki megnézheti. 
De erszényét mindön embör készítheti. 
Mer ennek az árát mindönki megfizeti. 
Hugy  szegény szakácsnénk a levest keverte, 
A főző  kalanyal a födőt leverte, 
Ahugy  az hertelen a t űzbő  kivette, 
Bizon a job kezét Szegény megégette. 
Mas  szegén szakácsnénk ű  nagy kalányaval 
Kezét forgati szörnyű  fájdalmába. 
De még ami nagyobb, saónta is laóbara, 
A födő  raóesöt a lába ujára. 
Tehát jó uraim bugyelárist nyisanak, 
Kis bankót, nagy bankót tányéra rakjanak. 
Elént vorvosaógra pénzt neki agyanak, 
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Hugy  mérges sebén hamar gyógyíjon. 
Uraim, nízök ütet könybrületesen, 
Méltó, hugy Őrajta a szívünk megesön, 
Hugy  kapjon, duktornak kontót fizethesen. 
A számára mindönki baór tíz dinárt vessön. (Kórógy). 

A menyasszonytáne utáni népdal: 

Halod-e te menyasszony, 
Van-e nálad job aszon. 
Ha nincs nálad job aszon, 
Nem is vagy te menyaszony. (Haraszti). 

Lakodalom: Szentiászlón az első  tál levest a menyasszony hozta 
be régen. Harasztiban ételkínáló rigmusokat nem mondtak, amikor hoz-
ták be az ételeket. Kórógyon igen. (Elavulóban). 

Lakodalmi kurjantások Kórógyon: 

Lakodalom, ha jólakom, 
Nálunk is lesz, ha akarom. 
Férhő  adom a laónyomat, 
Megnősítem a fiamat. 

A sziavónai nyelvjárást beszél ő  falukban novemberben kezd ődtek 
lakodalmak és ádventig tartottak. 

Lakodalmi hívogató Kórógyról: 

Szerentsés jónapot  kívánok ez háznak, 
Azt üzente gazda uram, 
Gyöke Pál, keddre vacsorara, 
Szerdára ebédre 
Tiszta szívbűl várt vendégei 
Legyenek az ő  asztalánál. 

(Illett nekik diót, birskörtét, tojást adni. Mind a négy szlavóniai nyelv-
járású faluban Igy volt.) 

Lakodalmi kurjantásk Harasztiból: 

Aki minket megitél, 
Vakuljon meg az idén. 
Ne az idén, hanem mos, 
Vakuljon meg mint a kos. 
Jaj de sokan nyíznek minket, 
Algya meg az Isten űket. 
Sárga répa, petrezselyem, 
Menyaszonyunk földig selem. 

Találós  kérdések lakodalomban: (Szentlászló, Haraszti). Amelyik 
találós kérdést nem fejti meg a koma, büntetik: cigarettát vagy mást kell 
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adnia. Amikor vége a lakodalmi kérdésfeltevéseknek, viheti a menyasz-
szonyt a lakodalmi nép kíséretében a fiús házhoz. 

Elkészülés esküvőre: A lányok szerdán viszik árulni a rozma-
ringot a lakodalmas népnek: pénzért és csókért. (Szentiászló). 

Menyasszonykeres ő  mondóka a lányosháznál: 
A templomi esküvő  után, amikor a menyasszonyt a fiúsházhoz vin-

nék, eljön a vőfény, megkopogtatja az ajtófélfát s így kéri ki: 

Elrepült egy fehér galamb a szentegyházbú, 
Amit mi a szeretet láncával összekötëtünjk. 
Az egyiket megtaláltuk, 
A maúsikat keresük, mer úgy tudjuk, 
Hogy ide szaólt bé. 

Odavezetnek szülikét, lányokat s kérdik: Ez volt-e? A végén így mondja 
a vőfény: Ne huzavonyuk az id őt, mer este lesz ránk. Erre el ővezetik a 
menyasszonyt és a lakodalmas nép kíséretében viszik el a fiúsházhoz. 
(Kórógy, Szentiászló). Van amikor elmarad ez a szertartás, helyette be-
zárják a kaput, s mikor jön a vőfény, meg kell fejtenie a leckét (= ta-
lálós kérdés). 

A lakodalomban régen az utolsó étel, amit a lakodalmi népnek 
felkínáltak, a kocsonya volt. Ilyenkor kiabáltak: Kitoló, Kitoló! (Szent-
lászló). Kontyolás: A koma fésüli a lányt. Kerek kontyba teszik a haját. 
Szetitlászlón közben így éneklik: 

Jaj de csinos menyecske lesz ebb ől a lányboúl, 
Kerek kontyot fonatok a hajából. 
Esztendő re elveszem, 
A másikra elveszem, 
Harmadikra hazafelé kergetem. 

Mondják így is: 

Most felvetted a kontyot, 
Vedd fel a gondot. (Haraszti, Szentiászló). 

Lakodalmi lánybúcsúztató Szentiászlóról: A csók után lesz majd 
Szép menyecske szó is. (A menyasszony esküv őre indul.) 

Örömében a könny szeméb ől kicsordul, 
Most sír örömébe, kés őbb bánatába, 
Mert nem lesz többet itt a szül őházába. 
Siratja böltsőjét, csecsel nevel őjét, 
Anyikaj  át, apikájat és testvérét. 
Ne feledkezzél meg apádrúl, anyadrúl, 
Ne feledkezzél meg dajkádrúl. 
Jó nagyanyikádról se, ki nem akarja 
látni még a muzsikát së. 
Most Isten eltesse az Új párt s az összes vendégeket. 
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Mikor lakodalomban csókólja egymást az Új pár, így mondják: 

Szem (= sem) fúró, sem kalapács, 
Pucu dudó (Szentlászló). 

Változat Harasztiból: 

Sem kaszaltam, Sëm kapaltam... 
(Igy is: Ma kaszalok, hónap gyűtök.) 

Evésre biztató lakodalomkor, Harasztiban: Egyétök a lévcsét 
(= leves), hojan jó! (Haraszti). 

Lakodalmi menetet nézőket toborzó állandó szövegformula: 
Gyeretök, menyönk nézözik űket, mas menek a lakzisak. (Haraszti). 
Változat Zentáról: Gyerünk nézni a lakodalmat (Igy is: a lakzit). 
18a. Apró ajándékokat elosztó szöveg a lakodalomban: Szakaztóab- 

roszt napanak!  Ez a szegény menyecske hozott a napának abroszt, mer 
nincs tekenős abrosza. Keszken ő  testvérnek: Azért, mert nem tugya az 
orát  mibe szíjni! (és átadják a keszkeny őt (= zsebkendő). (Szentlá.szló, 
Kórágy).  

Lakodalmi hívogató szöveg Harasztiból: 

Azt üzente 
Marcsit Esván, gazda uram, 
Keddre vacsorára, szerdára ebédre 
Jó, hivatalos vendégi legyenek 
az ő  asztalánal. Amen. (Változatát lásd Kórógyról). 

19. Lakodalmi ételköszöntő  pecsenyére, Kórógyról: 

Mas  hozok sülteket, 
Számtalan sok félét. 
Ezér  köszörűje mindönki 
meg kését, hugy éne csorbicsa a tányérja szélét. 
Nincs párja étkek közt 
a jó pöcsönyének, 
Mer vidárnságot okoz 
az elmének. Osapáink 
minek vótak ojan vének - 
boral  meg pöcsönyével éltek (Kórógy). 

Becsinált levesre: 

Kedves vendégeink, 
Et a jó becsinyált. 
Szakácsné aszonyunk 
Engöni ina megkinaút, 
Igazán jóú étel, 
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Retkuti  a párját, 
Latom, hugy kijetök 
má  régön suhítik (= kívánják) (Kórógy). 

La1k•odalmi  játék Szentiászlóról: 
Neve kútbaesőcske. Valakit a székre ültetnek. Beleesett a kútba, ki 

húzi ki? - kérdi a másik •és felszóllít valakit, hogy csókkal váltsa ki. 
Amikor kiváltja, odaül a helyébe. (Szentlászló). 

Nyers sűtőt (= sütni való tök): régen a lakodalomban leütötték 
a szárát, kilenc lyukat fúrtak bele és beleillesztettek kilenc gyertyát. Az 
éj folyamán ahogy elégőben voltak a gyertyák, elénekelték: 

Addig a házadból ki nem mégy 
Míg kilenc száll gyetya el nem ég. 
• tizedik is mar félbe ég 
• szerelöm  mégse volt elég. 

Amikor a gyertyák elaludtak, a fiatalokat elkísérték lefektetni (Elavult. 
Haraszti). 

Összekötő : Az összekötőt (= eljegyzés) odaadónak is mondják 
Kórógyon és a papnál tartják. A múlt század végefeléig szokás volt 
ilyenkor írásbeli moringot (így is: házassági egyesség-et) kötni (A jegy-
zőkönyvekből való adat), amelybe be volt írva, milyen kötelezettséget 
vállal a házasságban a férj. A papnál ilyenkor a legény egy forintot 
adott a lánynak régen, a lány pedig selyem jegykend őt a fiúnak. Ma 
jegygyűrűt szokás adni. Ma nincs szokásban az összeköt ő , amelynek neve 
Kórógyon még: áldomás, volt régen, így is: gyíröl ő , Szentlászlón így is: 
elkendüzés. Csak a paphoz mennek fel összeköt őre, de otthon nem tart-
ják ma. A pap ezután három vasárnapon át kihirdeti őket. Ebben az 
időtájban a menyasszony lánypajtásaival kimegy a temet őbe meténgöt 
(= borostyánt) szedni, amivel majd a komabotot is díszítik, és régen 
koszorút is kötöttek bel őle. 

A hozományt parasztkocsin vitték. Ma már el őre elviszik az 
„ágyat" (= hozomány). Régen a hozomány ez volt: kulup (régifajta, ágy-
féle), kócsag (= szarkofágra hasonló ládaféle kelengyének), téka (= a 
szenesházba való edénytartóféle) és türet vásznak, keszkeny ők, törölkö-
zők stb. (Mind a négy faluban egyforma.) 

Szülés: A gyermekágy fölé régen szunyok'álót (így is: szunyog-
hálót) erősítettek. A kisbabát baóbótekenyőbe, később pedig bölcsőbe 
helyezték el. (Mind a négy faluban egyforma.) 

Régen az egész disznó szalonnáját meghagyták egészben. Nyár-
sal feszítették ki a szalonnát így a padláson. A szabadkéményben füs-
tölték. A kakasüllőhöz volt erősítve az egész szalonna egybe. 

Farsang: Húshagyó keddet tartottâk. Nem dolgoztak ezen a na-
pon. Ezen a napon régen leginkább káposztát f őztek hússal és sütöttek 
levelesket (osőrigét). (Haraszti). Elavult. 

Maskura: Kb. 30 évvel ezelőtt farsangban még felöltöztek. Pa-
pirosokat kilyukasztottak, azt kötötték szemükre, szájukra vagy egész 

242 



arcukra. Mások beszurkozták (= bekormozták) magukat. Énekeltek, tán-
coltak. (Haraszti). Elavult. 

Göcstartók:  Régen karó volt, mint ágas letömve, többágú, ezt 
nevezték göcstartónak. A szeneshaóz (= szabad t űzhelyű  konyha) előtt 
volt az udvaron. Arra tették a g&s őket ( tejes köcsög). 

Változat Zentáról: A tejes köcsögöket a gangkerítés vagy kertkerítés 
léceire aggatták, esetleg ágasra, amely a gang vagy kiskert mellett volt. 
(Zenta). 

Karácsony: A gyerekek régen jártak áldani ,a karácsonyt. Vittek 
magukkal tarisznyát, s amit kaptak, abba tették. ]Énekelték: 

A nemös Betlehönmek vaórosába. Gyermek születött sz űztől a ve-
laógra. Örömet hoza Adaóm árvaira, maradékira. Az Istenek szent an-
gyala menyből alászala. És a pásztorokhoz juta: Nekijek e képen szóla: 
Menyből jövök mast hozaótok. És ime egy nagy jó hírt mondok. Vagy 
örömöt hirdetek. Mejen örvend ti szívetek. Megszületet Jézus. (Haraszti). 

Karácsony első  napján a fiúgyereket (unokát) elküldték a ro-
konsághoz „polozsaknak". Ama nyi jün a mi kicsii polozsakunk. Oda ne 
menyön, mer tíkszart tesznek a fejébe. Ha lány ment, akkor mondták, 
csak fiút vártak. A polozsaknak menő  fiúgyerek verse: 

Eljüt  a karacsony 
Ehetném ícalaócsot 
Megsült a disznóhús 
Jól érzöm a szagaót 
Néköm agyaók  az utolsó boncaót. 
(Illett megajándékozni a gyereket). 

Husvéti locsolkodási  formula: 
Jere  ki --- hívják a fiúk a lényt. 
Hagyam  a, mögyök ni! - feleli a lány. Kimegy és meglocsolják. 

(Haraszti). 
Farsang: Farsangba tíkot (= tyúk) vágtak ha egy volt is, hogy 

miért, nem tudják magyarázatát. (Haraszti). 
Üjév:  Disznóhúst volt szokás sütni, mert a disznó bétúr (a sze-

rencsét), meg babot is szoktak f őzni, hogy annyi sok pénzük legyen mint 
a babszem. (Haraszti). 

Sirató rigmusok (így Is: jaj szó): A temetőben szokás volt jajszót 
mondani. A család legközelebbi hozzátartozója tette ezt. Jajszók Ha-
rasztiból: Hét monyastól félt ő  jó parcsaúm, drága jó uracskaúm... 

Rétfaluból: Édös uram jaj de ill őt niikó billögöt, ki csinyáli bé a 
lyukat ami csöpögöt. 

Kórógyból:  Jaj édös anyikám kejék Iced föl, mer mëgijed magába. 
A haldoklónak olykor Így szokták mondani: Ha meghalik kap egy 

jajszót. Ha fáj akor becsületesen megsiratik. (Haraszti). 
Halál: Kórógyon nem hideg ágynak mondják a ravatalt, mint 

Harasztiban, hanem hideg asztalnak. 
Köszönésformák: Ha nagyon megrakosznak búza- és szalmahor-

dáskor, Így köszönnek: Jó szerencsével! Felelet: Agyon Isten! (Haraszti). 
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Hraşżti k5zônés4 föna,  ha mennek a  f&dr:  Lehet, lehet? Fë11ett 
Muszáj lehetni! 

38.. PrkiikiálŤtó: Kórőgyon még nemrég is s żokás volt, hogy kiabál-
ják a iážyť  a gyerök1el. Ezt leginkább akkor tészik, amikor sz őlő t őriz
nek, pudárkodnak, más.alkalombäl is, ha lány.vagy fiú párosan halad 
ët  előttük A 	öveg-e 	- 	-. - 

Ó gyere, gyere Borka Ilonka 
Páröd apiros paprika 
Hájon veled Móka Janka 

Szovegváltozata ugyăncsaík Korogybol 

Ógyere, gyèreMartin Illés'.: 

Szeretoje Toth Erzsike 

Csak a középső  verssor szövege vá1tozk minduntalan. Példák: Párod az 
Ibolya; vagy: Párod a viloja levele; stb. 

Munkakötés ideje: Régebben Szent Mihály és Szent György nap-
kor a pusztai kocsisck megkötötték a mun-ka şzerz&dést a gaz-dákkal. (Ha-
raszti). 

Új kenyérkor: Aratás után, amikor meg őrölték az Új lisztet s 
megsütték belőle az első  kenyeret, akkor úrvacsorát vettek magukhoz, 
ezt nevezték új kenyérkornak (Csak a jegyzőkönyvekben.) 

Új borkor: Amikor október elején régen leült az újbor, úrvacso-
rát vettek magukhoz. Ezt nevezték új borkornak. (Csak jegyz őkönyvek-
ben élő  adat.) 

Fonóházak. A jegyzőkönyvekből tudni, és az öregebbek is em-
lékeznek, hogy régen voltak fonóházak, ahova télen eljártak a falubeli 
fiatalabbak fonni. Novembeitől februárig jártak ide. (Haraszti). 

43., A Grádáci vízben, régen télen baltával felvágták a jeget, a halat 
kézzel vagy merítővel meg lehetett fogni. (Raraszti). 

44. Gyermekijesztgetők: A kicsi gyerekeket olykor ijesztgették. Ilyen 
á1andsult szövegformák vannak: 

JüD, a .gga. Jün a vérösfogú a padrúl. 
Elviszen Dromo (= lólábú ordognek tartják). (Haraszti) 

45 Nyomtatas loval Megnyestek a foldet, ahol nyomtattak Lesopor-
féW. Volt-iikorrněg kellett locsolni. A sżírő  kerek volt. Az ember állt 
a sziro kozepen es hajtotta a lovakat Csigavonalas járatás volt szókás-
bań.}ét-hrorn  kocsi  "vét is leraktak a szír őbe. A lerakást a középen 
këdtëk T4b:sjkévét 'i leraktak a szír őbe. Tóbb sor kéve került egy-
másra. Ügy mondták erre: bě gyaltunk. Négy lóval nyomtattak. 1900-t ő 1 
fnr, cépeitek.  196.14ől már.kombájnt használnak.. (Haraszti). 

Változat Kishegyesr ől: 
-. 	Ä érőn nmattak; Minden - évben Új szérőt sitiálbak irek volt 

zérő. Elegyêiiesítették,  füvet nyesték. :.Volt úgy,hoy megloesólták 
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a szérőt. -Aki- jól elkésżftette, ô1yan.vlt,..mint a tükör. A 'közepéni.kezd-
ték  rakni a, kévéket; amiket. kioldoztak, mikor rakták. Ügy mondták ez ť, 
hogy beágyaznak. A kalász felfelé volt mindig. Leginkább 'négy lóval 
nyomtattak. A lóhajtó az ágyás közepén állt, aki hol rövidebbre, hol 
hosszabbra fogta a kötőfék szárát. (Elavult)....: 

NÉPI GYÓGYMÓD:  

1 Aral-iyer. Tisztán kell tartani es tiszta zsírral kexuii (Haraszti) 
2. A paulindvori Márics apóhoz jártak a harasztiak, ha eltört va-

lamijük. (Haraszt',),.  
3 A kisbabának jo, 4& megrágcsálják a komenymagot es adnak 

neki (Szentiászló). Zentán is ismert. 
•4 Sebre: Kevés liszthez hozzákevernek tejszint és. ráke$k a sébre. 

(Haraszti); 	•' 	... ' ... 	 . 	 . 	 .......... . 

Kolerától a foghagyma jó, és a pálinka. Grippt ől, köhögés 'eilexi 
ai vöröshagyma 'te. (Haraszti, . Szentiászló). Ez utóbbi Zentán is ismert. 

Torgyik:eHen:jó,'ba à szederindafekete gýöl ćerét cukros fehéj<, 
borba felfőzik. (Szentiászló).  

Várhas  ellen régen cigórékávát használtak az öregek emlékezete 
szerint. (Szentlászló). 

Nagy betegségben Sze4ti1óita" äss źony fűben fürdetik a beteget, 
mert azt választóf űnek tartják. (Szentlászló). 

•  9. ‚Kelés  ęlięn: Méžt kenitek .a doháriylevélre, ráteszik. a• 3celé śre -s az 
kifakad (Szentlászló), vagy zsírozott lapu levelet, Harasztiban. Változat 

utixcirő l  és újvidék Telepről: 'Az útilapura zsírt ker ek,. ăz jó rá. Vál-
tozat Zentáról: Vöröshagymát sütnek s ráteszik, áttói kifakad. 

lO Vęsebántal'niak, gyontorbántaliiak,  arany&; szíver ősítőnek jó, ha 
fehér cicafarok virágból 'teát f őznek. ;(Szęntlászb5, Haraszti). .‚ 

1.1. -A fekete gavéz tövét .reuma ellen használták: (Haraszti).". 
Apróbutorjányt tudclgyulladás  ellen használtak (Haraszti) 
'Aż  ökörfarokot  megfőzték. és ráültek. (Haraszti).:  .." ‚ •. 
12. A harasztiak szerint aÍívek'('= fű), szombaton nyugszanak, ezért 

ezen a napon nem szedik. Vannakfíves ‚ass żonyak, 'akik értenek a fűhöz. 
13 A. gombának, .áhogyHarásztiban,mondják: csöpörkének több .faj 

táját' ismer-ik: Szögf ű  csöpörke, vörösbélű  csöpörke, szilvafa csöpörke, 
diófacsöpke, nyúlgomba, varganya, paprenyacsa, szentg'yörgynapi gom-
ba, kékszínű  csöpörke. (Haraszti).  

14. A :farkasalmafa gyümölcsét jószágnak is adták; (HarasztÍ) 
.Apróbútorján żiai  mossák a sebét, ha megfőzik. Vesebaj ellen teának 

főzik. (Haraszti, Rétfalu). 
15 A zs.ombékon vana.,távé 1  amit búza, árpa, szőlőkötrii használnak 

még ma is. Sásból és gyékényből is fontak kötelet. A rekittye vessz ővel 
pedig a kukQrisä: szárát kötötték. (Haraszti). •: ' 

Sás, gyékény, nádat az épöletek lerakására iasználtak...A rékity-
tyét meg. kosár és kerítés" fonásra, és: körülfonásra 'használták (Haraszti, 
Szentlászló,Kórógy).  

Népi orvoslási mondóka: Ha valakinek fájt v ąlarniije (pl. feje) 
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megkenik, vagy ahogy még mondják, maszéro1ják(= megimaszíroz) kám-
foros pálinkával. Ha kész, hüvelyk és mutatóujjukat odadörgölik az aj-
tófélfához s mondják: 

Ide ragadjon át a fájás, ide. (Haraszti). 

A esatai gazt a malacok szeretik. (Haraszti) 
A levendula moly ellen jó. (Haraszti). 
A fehérérem jó gyomorfájástól. (Haraszti). 
A pereverágot (= kamilla), akácverágot, hársat teának f őzik. (Ha-

raszti). 
Az ezerjófűvel igézni lehet. (Haraszti, Szentlászló). 

A tűzgyökeret, gyírőgaz gyökerét a disznók fülébe dugták, ha lázuk 
volt. (Haraszti). 

Ha pálinkával bekenik az egész sebet, nem hólyagzik fel. (Ha-
raszti). Változat Zentáról: Ha kisebb égési sebet bekennek olajjal, nem 
hólyagzik fel. 

A mindig bepisilő  gyereket átküldik szülei sójé a szomszédba. 
A szomszédasszony ilyenkor tüzes söpr űvel megpaskolja a gyereket. Azt 
tartják, hogy ettől leszokik. (Haraszti). 

NÉPI TUDÁS: 

(Ellesett  beszélgetés): A fődet víz tarti. Nem forog a f őd. (Ha-
raszti). 

A rétfalusiak még joban mondik az a betűt mint mi - mondják 
a harasztiak. (Haraszti). 

Azelőtt megvettek egy daróckankót (= díszes, fehér sz őrposztóból 
férfi kabát), meghaltak bel őle. (Haraszti, Kórógy). 

Matyó apó tisztáján, amely Lanka és Paulind'vor közt van a Ha-
raszti határban, kézzel lehetett fogni régen pontyokat. Amíg a Valkó 
(= Vuka) folyó szabályozása nem történt meg (1900 évek el őtt), alig le-
hetett megközelíteni ezt a tisztást (Haraszti). 

Szájhagyomány őrzi, hogy Harasztiban a Dombok nev ű  határ-
rész, ahol régen szilvás volt, majd szöll ővel ültették be, amíg Adamovics 
Iván földesúré volt, azt harmadik barázdára adta ki a harasztiaknak 
megdolgozni. (Minden harmadik sor az uraságot illette. (Haraszti. Száj-
hagyomány és irattári adat.) 

Ha az első  zörgés kopár erdőre zörög, akkor bő  termés lesz, ha 
meg zöld erdőre dörög (= amikor már leveles a fa), akkor rossz termés 
lesz. (Haraszti). 

Amikor leesik az eső  s az bugyborékos, akkor mondják, hogy 
hetes eső  lesz, egy hétig is eleshet. 

Változat Zentáról: Ha esik az es ő  s a víz bugyborékos, azt tartják 
még lesz nagy eső . (Zenta). 

Ha már márciusban befogja a vizet a himbár (vízi virág), ott a 
hal nem szeret tanyázni. Még azt is tudták, hogy az ilyen év es ős lesz. 
(Haraszti, Kórógy). 
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Tudás saját nyelvjárásukról: A fiatalok joban fordítik el, ira&s 
szerint beszélnek. Mi öregek nem. (Haraszti). A harasztiak jobban mond-
ják az a (illabiális a) betűt ás a rétfalusiak (Kórógy). A szelaszloiak ki-
csit ojan pejpösen beszélnek. Pl. szem, 'sem', ész, 'és'. (Haraszti). (Meg-
jegyzés: Más szlavóniai nyelvjárást beszél ő  faluikban is megvan ez utóbbi 
jelenség, csakhogy megkövült formában, már nem él ő  jelenség, mint 
Szentlászlón.) 

Régen, kb. 100 évvel ezel őtt a földet még fütyszójé is lehetett 
kapni. (Haraszti) 

Változat az Üjviidéki Telepről: Egy dohányzacskójé is lehetett elei-
ben a Telepen földet kapni. (Üjvidék—Telep). 

Mikor tavasszal •a kökényfa kileveledzik, a kakukk elkezd ku-
kukolni (= kakukkozni) és árpaheteakor némul el. (Haraszti). 

Vízi madarak: A Haraszti határában Is lakók vagy egy ideig ott 
tanyázók: vöcsök, a vízben él, bújik le, fel. Kulas varjú: = fehér Varjú, 
elviszi a csibéket. Réti kakas: = az orra piros, különben feketés alap-
színű, de a szárnya belső  részén van kevés fehér. Tojása vörös szepl ős. 
Csörgő  réce: = vadkacsa, amely kr-kr-t mond a leveg őben. Zele = bak-
kacsa. Szacskó = szárcsa, fejeteteje fehér. Sivojka: = fjú, fjú 'hangot ad. 
Gacs = gém. A Palaa mocsár vízeiben éltek, mondják. (Haraszti). 

Ha a Holdnak udvara van, esőt jelez. (Haraszti). 
A régi öltözködésről: Népviseletük a kebél volt 1890 tájáig. Dí-

szes férfi szürkabát a fehéralapú, úgynevezett daróckankó volt. Az asz-
szonyok curakot viseltek régen télikabát helyett. (Haraszti, Kórógy, 
Szentlászló). 

A 'gaz a fődnek édös gyereke, a vetés mostoha gyeröke. Egy 
szántás egy kinyér, két szántás 'két kinyér, három szántás három kinyér 
(az öregek szíves mondása). (Haraszti). 

A tyúkoknak minden 'héten egyszer korpa közé ecetet és papri-
kát sóznak, hogy jól legyenek. (Haraszti). 

A Palacsa mocsárban szittyó, rekittye, nád olyan nagy volt, hogy 
még farkas is volt. (Haraszti). 

GYERMEKMESK,  JÁTÉKOK, MONDÓKÁK STB.: 

Hol volt, hol nem volt, még a harminchetedik országon Is túl volt, 
ahol az a tarka, farkatlan vadkan túr. Egy tenger volt ott. Volt ott 
a tengerbe egy iszonyú vastag nádszál. Annak a tetején volt egy iszonyú 
vastag fenyőszál, annak a tetejében volt egy vastag tölgyfa. Annak a 
tölgyfának volt 'hetvenhét Vastag ága. Minden ágon volt hetvenhét szok-
nya. Minden szoknyán volt hetvenhét zsebecske, minden zsebben volt 
hetvenhét könyvecske. Ebb ől a 'könyvből szedem elő  én az án mesémet. 
Most számold össze kicsikém, hogy hány könyv volt. (Kórógy). 

Más Zentáról: Egyszer volt agy ember. Szakálla volt kender. Felmá-
szott a fára. Közel volt a tenger. Beleesett az ember. 

Gyermekmondóka: Ha rászállott valakire a 'katicabogár, ilyen szö-
veg volt: 
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Katicabogárka,  
Szállj el, szállj el 
Jönnek a tatárok. 
Sóús kútba vetnek. 
Onan ki se vesznek. 

Ha mégsem száll el a versmondás alatt a kezükbe veszik és Újra mond- 
ják a szöveget vagy elrepítik. (Haras?ti az egész Bácskavidéken ismert.) 

Játékszöveg: 

Ali 
Táti 
Szortyi 
Pili  
Síkmező  
Kerekerdő ... 
Kuci, kuci, kuci  
(Megbizseregtetik a gyerek fejét). (Kórógy). 

Gyermekjáték szöveg: Körbe állnak, lépegetnek és éneklik, a kör 
közepén pedig kislány van: 

Bársonyi buj aócska 
Ugorj a Dunába 
Fésülködj él meg 
Mosakogy meg 
Törölközél  meg 

(a kör közepén lev ő  mindezt csinálja, majd más megy a helyébe). (Kó-
rógy). 

Változat Zentáról, de más játékhoz kapcsolódik: 

Hinta, palinta 
Karácsonyi kis Zsuzsika 
Ugorj a Dunába. 

A felnőtt hintáztatja a kisbabát az egyik lábán és közben mondja ezt 
a verset. (Zenta. Máshol a Vajdaságban is ismert.) 

A pipacs bimbóját nyitogató gyermekmondóka: 

Sër-e, bor-e, pálinka-e 
Rózsaszínű  panntlika-e? 

(és nyitogatják a szirmokat, a fehér magot bel őle pedig megeszik). 
Vers a Török fiúcska című  népmeséből: 

Csicsaja, bubaja  
Szép török fiúcska 
Valamikor nekem is volt 
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Ilyen. Szép, kicsi fiaúcskám 
Elvitte a török 
Nagy Törökországba 
Szép, piros hajnalba 
Eleimbe jüne 
Most is megismerném 
Karja fehérjéről 
Fehér szemölcsér ől. (Kórógy). 

Névrecsúfolók:  

Sándor, József, Johák 
Jünnek a gagój ák (Haraszti). 

Sándor, József, Benedek 
Zsákba hozzák a meleget (Szentlászló). 
(Zentán is ismert). 

Mondóka: 

Kicsi vagyok én 
Maj  megnövök én. 
Mind a tidő  a fazékból 
Kidagadok én. (Haraszti). 

Kiolvasó: 

Egyed, Begyed, szokol ki 
Ábel, Fábel domovi 
Ikusz, Píkusz, ponpolikusz 
Puf. (Szesitlászló).  

(és a kiolvasó kicsit megérinti a gyerekeket nialatt kiolvas). 
Mazgázni: Gyermekjáték  neve. Vonalat húznak, az a vár, és 

mindegyik csinál egy lyukat, és dobja a botját. Aki a legközelebb dobja 
a várhoz a botját, az dobja a mazgát kétoldalt kicsit hegyezett kissebb 
fadarab). A mazga elütését pörkölésnek mondják. (SzentlászlÓ). 

Mondóka: 

Menrtek  a legények 
Meg megállnak 
Megverik az ajtót. Ki volt? 
Barna legény vót. (Igy is: Gál Józsi volt.) 
Gyere ki szívem Krisztinám 
Nyisd ki az ajtót. (Kórógy). 

(Megjegyzés: Leginkább gyermekek és fiatalok mondják.) 
Tréfás szöveg á munkanem meghatározásra: A felfogás szerint 
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vannak munkák, amiket csak férfi végezhet. A szöveg, ami ilyenkor 
járja: 

Férfi: Te nem tudod, hany szömr.e kel mecni a sz őlő t! 
Asszony: Két szömre, tdbbre nem lehet! (két szemmel nézzük). (Ha-

raszti). 
13. Pudár kiálitások: Ös7ikor eljárnak a sz őlőbe szőlő t őrizni. Aki 

őrzi a szőlőt, azt mondják púdárnak. Kiálitásaik lehetnek: 

Hes  el, hes el serege maciar 
Én vagyok a púdár. (Haraszti). 

Változat: 

Hes  el, kes el serege madár 
Gyene Etelka a pudár. (Kórágy). 

Változat: 

Serege a rigóra, haj, haj. (Haraszti. Egyéni jelleg ű  csak.) 

SZÁJHAGYOMÁNY ÉS IRÁSBELI ADAT: 

1. A mai Szent László templomát a régi katolikus templom kövei-
ből építették. Ezt a templomot Vespacianus császár idejében építették, 
i.e. 97-ben. Szájhagyomány: Alagútja volt a régi templomnak a Vuka 
folyó alatt a Palacsa mocsár felé. (Szeritlászló). 

NÉPI ÉLET: 

A kert végéből a szalmát bérhével hordták be. Amikor a búzát, 
szalmát hordták, bürfát (= vendégoldal) tettek a kocsira. A szalmát a 
tetején nyomóval er ősítették le és elöl meg hátul kötéllel meger ősítették. 
Ma széna és szalmahordáskor bürfa helyett sz őlőkarókat böknek a ko-
csioldalba leginkább. (Haraszti). 

Jegyzőkönyvi adat: 1847 április 6-án kelt iratból tudjuk, hogy 
szoktató (= kisdedovó) is volt Rétfalun. Tavasztól őszig működött. A 
négy elemi osztályt nemzeti osztályok néven tartja számon az okirat. De 
ebben az időben kezdik népiskolának is nevezni. (Okiratmásolatból a 
haraszti református jegyz őkönyvből.) 

Tűz: Mikor nem kellett a t űz, betakarták hamuval. A hamu alatt 
„ételődi-k" (= parázslik) csak, nem ég el olyan hamar. Igy mondják: 
Csak ú múl el a hamu alat az a parázs. (Elavult.) Üjabban nem takarják 
le hamuval a parazsat. (Haraszti). 

Víztartás: Dügenyben meg fekete oserépkorsóban tartották régen 
a vizet. És kevesebbet kancsóban. (Haraszti). 

Változat Zentáról: A vizet régen kantában (pléh leginkább) tartot-
ták. Ma leginkább kannában. Kevesebbet kancsóban. A kantákat a vá- 
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lukon régen Úgynevezett fából való abranyicá-n vitték, ha vízért men-
tek. (Zenta). 

5. 1859-től Illés Pikó Ijés Harasztlból Lombardiában katonáskodott. 
Kántor József szentiászlói lakos is Veronálban és más olasz városokban 
volt katona. Kántor József kezeírásával maradt is fel egy füzet, amely 
népdalokat, trufát, stb. tartalmaz. (Haraszti, Szentiászló). 

Adatközlők: 
Illés Kuruc Julis, 71 éves, 
Illés Pikó Estör, 70 éves, 
Pozsár Csószó-Ferene, 62 éves, 
(Haraszti), 
Beczéné,  59 éves. 
Becze Birike,  20 éves, 
(Kórógy), 
Kántorék és Gyöke Pál, 
70 éves (Szentlászló). 
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Matijevics  Lajos  

ĚGETO ROZALIA  
SIRATÓJA 

„A nép egyszerű , írásos kultúrával nem terhelt fiai még ősi íratlan 
kultúrájukbói örökölték e szabad spontán kifejezésének szükségét és 
jogát. Századok fejlődése, nevelése tudta csak lassanként elhallgatatni 
az egyéni jajszót" - mondja Kodály Zoltán. 1  Ám hogy néha mégis fel 
színre tör a mély csendességből a hangos, szavakban, mondatokban vagy 
néha egész strófákban kifejezett fájdalom, arra bizonyítékaink vannak. 
Igy például a halottak elsiratása is ősidőkig vezet bennünket vissza, de 
sok helyen még ma is ragaszkodnak e hagyományhoz. Ezért a sirató-
költészetet több ismert és neves néprajztudós, irodalomtörténész és nyel-
vész külön figyelemmel és előszeretettel tanulmányozza. 

A népnyelvi ás néprajzi hagyományok után kutatva, felhívta figyel-
müiket a telecskai iskolaigazgató 2  Égetõ Rozáliára, a hetvenhét eszten-
dős özvegyre, aki hagyományaink igazi őrzője, a telecskai nyelv kiváló 
tolmácsolója és népköltészetünk sajátos el őadóa Többek között egy 
siratóéneket is tud. Féltve őrzött siratóját maga szerkesztette édesanyja 
halálakor, azóta is dédelgeti, akárkinek el sem mondja, hiszen jól tudja 
maga is, hogy Igazi siratóéneket tartogat az utókor számára. Olyan fel-
becsülhetetlen kincs ez a számára, amit csak térdre borulva adhat el ő  
azoknak, akik vele éreznek, akik értékelik, és akik felfogják eredetiségét. 
Ennek a nyegyvenötsoros lírai költeménynek a jelent őségét nemcsak 
abban kell keresnünk, hogy vidékünkön eddig  alig  találtunk néhány 
lejegyzett siratót8, hanem szövege is, dallama Is arról gy őz meg bennün-
ket, hogy (még idejében) hiteles népköltészeti alkotást sikerült megmen-
tenünk és rögzítenünk. 

A sirató két részből áll, az énekből és az ezt követ ő  prózai szö- 
vegből. Szerzője szerint a kettő  elválaszthatatlan, mert ugyanúgy kell 
tolmácsolni, ahogy a valóságban megtörtént, ahogy a valóságban eggyé- 
forrt... Tulajdonképpen líra és epika váltja egymást észrevétlenül, amikor 

gető  Rozália átéli a fájdalmát ás felszakad bel őle az örökös, gyógyítha- 
tatlan seb, amelyet az anya elvesztése okozott tiszta gyermeki lelkének. 

Maga az ének egyszer ű  hangvételű , a cselekmények Is leegyszer űsí- 
tettek, mentesek a búcsúszavaktól, a részletes esemény-mondásoktól. In- 
kább a kétségbeesés, az árván maradt kétségbeésése kíséri Végig nehéz, 
több egymás utáni jajszóval az elsiratást. A testvéreket ugyan odahívja 
a koporsóhoz, de ezt inkább megszokásból teszi, a siratásban, a fájda- 
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lomban szinte önzővé válik, egyedül csak saját bajának tekinti a végzet 
hatalmát. 

A temetés utáni események el őadásában azonban már mindannyiunk 
nevében szól. Feloldódik, mondatai valamivel hosszabbak, s azokat az 
érzéseket, amelyeket az énekben a hangjával, dallamával sikerült érzé-
keltetni és szomorúvá tenni, e részben a dráma eszközeivel adja tud-
tunkra olyan erővel, hogy a balladák világába jutunk. 

Kétségtelen, hogy felbecsülhetetlen népköltési értékr ől, tiszta, min-
dennemű  külső  behatástól megőrzött, őszinte emberi siratóénekr ől van 
szó. Dallamának egyszerűsége is ezt bizonyítja. De népnyelvi szempont-
ból sem marad a többi telecskai szöveg mögött. F őleg a település hang-
tani sajátságaira figyelhetünk fel. Ezek is az eredetiség, a hitelesség 
mellett szólnak. 

Ha másból nem, legalább néhány sajátos igénk használatából követ-
keztethetünk arra, hogy vidékünkön még mindig szokás a halott elsira-
tása4, hogy születtek és születnek siratóénekek, eddig azonban nem fi-
gyeltünk fel szépségükre és értékükre. Éget5 Rozália siratója egyben 
figyelmeztetés is valamennyiünknek. 

A SZÖVEG 

„Jaj, jaj, kedves  édösanyám,  
Aranyos, jó anyám, 
Jaj, de elhagytál bennünket árván. 
Hatan elmaradtunk tő led, 
Kedves  édösanyám.  
Jaj, csak még egyet szóljál hozzánk, 
Kedves  édösanyám.  
Jaj mi lösz mivelünk, 
Aranyos, jó anyám? 
Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj nekünk, 
Kedves  édös  jó anyám. 
Hova menjünk? 
Merre menjünk? 
Te tudod, az árváknak nincsen pártfogója, 
Nincsen senkije Se. 
Az egyik pofon veri, 
A másik elrúgja, 
Kedves  édösanyám.  
Jaj, jaj, jaj minekünk 
Kedves,  édös,  jó anyám.  
Gijertök  ide, kedves  testvérjeim  a  koporsóhon!  
Öleljük mög édös,  kedves, jó anyánkat, 
Aki  itthagyott  bennünket. 
Kedves,  édös,  jó anyám, 
Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, 
Jaj, mi lösz velünk, 
Aranyos, kedves,  édös,  jó anyám?  
G'yertök testvérjeim,  
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Szóljatok  anyámhon!  
Ne hagyjon itt bennünket, 
Kedves  édös  anyám! 
Vigyél el bennünket! 
Mit csinálunk itt magunk? 
Nem  lësz  aki  megf űsül,  
Gondot visel rám, 
Jaj, jaj, jaj, jaj, 
Kedves,  édösanyám.  
Aranyos, jó anyám, 
Vigyed el magaddal 
A hat árváidat! 
Jaj,  në  hagyjál magunkra, 
Kedves  édösanyám!  
Jaj minekünk, 
Mi lesz velünk? 
Aranyos, Jó  édös,  kedves anyám!" 

144  JjWflCfl.O6O  
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„Ez Így is vót. Itt marattunk bizon hatan árván. És taztán, hogy ve-
töttük az árpát, kapáltunk, szëgény ő  is vetötte, mëg hát mink Is gye-
rökök. Az olyan hirtelen gyütt, ahogy elvetötte az árpát, az ki is kelt, 
de hirtelen möghalt, csak elesött és mökhalt. Apám Amerikába vót kint, 
mink mög, hat gyerök, ott vótimk, és itt marattunk. Ríttunk. Mindön-
felé jártunk, kimönttink a kertbe. Hát ezt anyám csinálta, ezt is édös-
anyám ásta. Vót egy kis es ő  így hajnalba, és akkor mögláttuk a lába 
nyomát éppen ott az árpában. Ez édösanyánk lába nyoma! De mit csi-
náljunk vele? Azt mondta az öcsém: „Hozok én egy téglát, és azt tögyük 
rá, akkor nem múlik el, tovább láthatjuk. Csókolgattuk, csókolgattuk a 
lába nyomát, mert nem tudtunk hová lönni. És ha más gyerökök mond-
ták, hogy édösanyám, befogtuk a fülünket, ne is halljuk, mert mi nem 
birtuk mondani: édösanyám. Ott ríttunk anná a kis gödörnél, ott csókol-
gattuk azt a kis földet, édösanyánk lábnyomát.” 

JEGYZETEK 

1  Siratók, Budapest, 1966. 9 .old. 
Itt mondok köszönetet Fekete József iskolaigazgatónak segftségéért. 
Sülyös Palkó Jánosné, Illés Júlia (84) Haraszti, - Kiss Lajos gy ű jtése, 1960; 

Gyöke Illésné, Kántor Mária (76), Szentiászló, Kiss Lajos gyűjtése, 1957. - Siratók, 
Budapest 1966. 343-349. old. 

4A Vajdaságban a következ ő  igékkel találkozunk a halott elsiratásának a kifeje-
zésére: elsirassuk, siratjuk, esirjuk magunkot, zsalizunk, jajszóval sírunk, ríkatunk. 

A sirató dallamát Horváth Valéria egyetemi hallgató kottázta le. 
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KÖNYVEKR Ő L  



Barabás Jenő  

A MAGYAR 
NĚPRAJZTUDOMANY 
BIBLIOGRAFIAJA 
1955-1960. 

Szerk.  Sándor István. Budapest 1971. 739. Akadémiai Kiadó. 

Az egyre gyarapodó néprajzi publikációk számbavétele, az anyag-
ban való tájékozódás mindinkább nehezül ő  feladat, márpedig a modern 
kutatás növekvő  igénye megköveteli, hogy gyorsan értesüljünk a friss 
termésről, maradéktalanul tekintsük át a régebbi eredményeket. Ez az 
igény hozta létre az Internationale volkskundliche Bi.bliographie-t, amely 
évről-évre összegezi az európai néprajzi kutatás termékeit. A gyarapodás 
méreteit jól kifejezi az a szemmel látható tény, hogy e vállalkozás há-
ború előtti évfolyamai vékony füzetek voltak, a maiak testes kötetek. 

Bármennyire hasznos is egy ilyen kontinentális kör ű  vállalkozás, 
nem pótolhatja a helyi és nemzeti néprajzi bibliográfiákat, nemcsak azért, 
mert anyaga válogatott, megszűrt. Az alapvetően nemzeti keretekben 
folytatott néprajzi vizsgálatokban az igazán hathatós segédeszközt a nem-
zeti bibliográfia jelenti. Ez a felismerés kapott hangot az 50-es évek több 
nemzetközi konferenciáján, ahol az atlaszok és lexikonok mellett a bib-
liográfiák készítését jelölték meg els őrendű  feladatként. 

A gyakorlati szükség s a nemzetközi igény egyaránt hozzájárult 
ahhoz, hogy Magyarországon is tervbe vegyék a néprajzi bibliográfia 
készítését. Bár a Magyarság Néprajza I—IV. kötete, a Néptudomány 
Kézikönyve egyes füzetei, az Ethnographia immár két s a Néprajzi Ér-
tesitő  egy mutatója jelentettek némi lehet őséget a bibliográfiai tájéko-
zódásra, de ez semmiképpen sem elegend ő , hisz jelentős időszakok, vagy 
témakörök kimaradtak az .amúgyis szemelvényes átfogásukból. Az MTA 
Néprajzi Bizottsága kezdeményezésére Sándor István kidolgozott egy 
olyan tervet, amely több kötetben a kutatás kezdetét ől napjainkig a tel-
jes magyar néprajzi kutatást felöleli. A kivitelezés feladata is Sándor 
Istvánra hárult, s a most bemutatásra kerül ő  kötet ennek a vállalkozás-
nak a második légcsője. A gyakorlat szabta szükségnek megfelel ően elő-
ször a napjaüÝkhoz közelebb álló korszakok anyaga került összegezésre, 
s ezeket követik majd a régebbi id őszakokat magukba foglaló kötetek. 
Ennek megfelelően jelent meg 1965-ben a Magyar Néprajztudomány 
Bibliográfiája 1945-1954, amely a sorozatnak talán az V. kötete lesz. 

Mostani :kötetünk tehát szerves folytatása az el őzőnek s része egy 
nagyobb műnek. Elvei, szempontjai, kivitelezése lényegében megegyezik 
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előzményével. Gyűjtési köre 3 pontban meghatározott. Magába foglalja 
a magyar népre és általában Magyarországra vonatkozó néprajzi publi-
kációkat s ezek ismertetéseit. Tartalmazza a magyar kutatóknak más 
népekkel, Vagy általános néprajzi kérdésekkel foglalkozó m űveit. Vége-
zetül a külföldi kutatóknak Magyarországon kiadott néprajzi munkáit. 
Az anyaggyűjtés elég széles mederben folyt, az önálló 'kiadványokon túl-
menően több mint 400 periodikát tekintettek át, annak ellenére, hogy a 
napi és hetisajtót csak kivételesen vették tekintetbe. Figyelemmel kí-
sérték Viszont a társtudományok (történetírás, irodalomtörténet, régészet, 
földrajz stb.) néprajzhoz kapcsolódó cikkeit is. 

A bibliográfia belső  tagolódása nagyjából a szokásos néprajzi rend-
szerhez igazodik, nem térve el lényegesen 'sem az Internationale volks-
kundliche Bibliographie, sem a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattára 
(EA) beosztásától. Kisebb eltérések természetesen azért adódnak, ezek 
egyik-másika vitathatatlanul szerencsés javaslat, másdkra lehetne ellen-
érveket hozni, de ennek itt sok értelme nem lenne, hisz tudnunk kell, 
hogy egy ilyen kérdésben több elfogadható, s őt több jó megoldás is lé-
tezik. Az egyes nagyobb egységeken belüli tagolás már a rendelkezésre 
álló anyagból adódik s így szükségszer űen többelvű . Pl. az állattartáson 
belül nagyobb egységet képez a pásztorélet, egyes tájak állattartása, 
egyes állatfajokkal foglalkozó irodalom, az állatorvoslás, más népek ál-
lattartása, a domesztikáció kérdése s majdnem mindegyik még további, 
értelemszerű  alcsoportokra bontva. Az egyes egységek végén még utalá-
sokkal találkozunk, ezek felhívják a figyelmet a más egységekbe sorolt 
olyan tételekre, amelyben ide kapcsolódó anyag is Van. Az építkezés 
egységei: elvek, módszerek, összefoglaló m űvek, a lakóház, a házbeli élet, 
gazdasági épületek, egyéb épületek, az építkezés technikája, történeti kér-
dések, műemlékvédelem, más népek építkezése. A kötetben a 36. f ő  cso-
port a hitvilág, amelynek további tagolása így alakul: elvek, módszerek, 
magyar néphit (ennek nagyobb alegységei: magyar ősvallás, varázslók, 
hiedelemalakok), varázslás, gyógyítás, jóslás, vegyes babonák, mitológia, 
vallástörténet, ritusok, kultuszformák, vallási mozgalmak a gyarmato-
kon. A népköltészet több f ő  egységben széttagoltan jelentkezik, népköl-
tészet, népdalok, énekmondók, eposz, ballada, monda, legenda, népmese, 
anekdóta, trufa, elbeszélések, népi írásbeliség, munkásfolklór, irodalom 
és népköltészet, ritmusproblémák. Pl. a mondán belüli nagyobb egységek: 
általános kérdések, gy űjtemények, babonás történetek, történeti mondák 
(25 alegységgel), földrajzi, természetmagyarázó és névmondák, vándor-
témák, más népek mondái. 

A bibliográfia tagolása tehát tematikus, az eligazodás ilyen alapon 
lehetséges. Sok esetben azonban mégsem ilyen egyszer ű  a tájékozódás, 
mert speciálisabb igények esetén több egység anyagát kell átnézni. Olyan 
bibliográfia persze nem is létezhet, amely készen nyújt mindenféle cso-
portosítást, s e kötet is az utalásokkal próbálja áthidalni a többféle kap-
csolódás szükségességét. A használhatóságot a csatolt szerz ői mutató 
mindenesetre nagyban növeli. További mutatók, beleértve még a föld-
rajzi mutatót is, túlzott igényt jelentene. Ennek célszer űsége inkább majd 
az összes kötetek megjelenése után jelentkezik. 

A bibliográfia összesen 7365 tételt tartalmaz, szemben az els ő  kötet 
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6020 tételével. Ez a két szám már önmagában is jelzi a magyar néprajzi 
kutatás méreteinek növekedését, figyelemmel arra, hogy az els ő  kötet 15, 
ez pedig csupán 6 évet fog át. A különbség még növekszik azzal is va-
lamennyire, hogy megitélésünk szerint az újabb részben a szelektálás 
erősebb. Ez a válogatás természetesen csak arra a határterületre es ő  
közlésekre vonatkozik, amelyet az irodalmias, riportszer ű , élményjellegű , 
féltudományos publikációk jelentenek, f őleg a napi sajtóban, publiciszti-
kai jelleggel. Viszont a tételszám értéklésénél azt is figyelembe kell 
venni, hogy nem csekély számú a társtudományok néprajzzal érintkez ő  
cikkeiből a válogatás, mindkét kötetben. 

Nézzük meg azt is, hogy a Magyarországon kívül él ő  magyarság nép-
rajzi kutatása milyen módon és mértékben szerepel a kötetben. A cél-
meghatározás szerint a gyűjtőkör erre is vonatkozik, s így természetesen 
nemcsak a szomszéd országok ilyen vonatkozású publikációit adja a kö-
tet, hanem távolabbi országokban folyó ide kapcsolható kutatásokat is 
áttekinti. Igy a feldolgozott lapok között p1. ott van a kolozsvári Nyelv-
és Irodalomtudományi Közlemények, a bukaresti Művelődés, az újvidéki 
Híd, a Pozsonyi Irodalmi Szemle és A Hét és a bloomingtoni Journal of 
American Folkiore. S nem is jelentéktelen az innen el őkerülő  néprajzi 
termés. Csak példaként említve igen Szép számmal szerepelnek olyan 
jeles kutatóknak a közlései, mint Kós Károly, Faragó József, Molnár 
István, Penavin Olga, Bóna Júlia és mások. Mindez azt jelenti, hogy a 
bibliográfia teljes? Ezt aligha mernénk állítani, ilyenfajta ni űnél a tel-
jesség elérhetetlen. Mindenesetre az els ő  kötetre vonatkozó szépszámú 
kritika nem említett jelent ősebb hiányosságot az anyaggy űjtésben, s a 
második kötet is szemmel látható hasonló gondossággal készült, ami a 
szerkesztő  hozzáértését és gondosságát mutatja. Mindenesetre ez a bib-
liográfia nélkülözhetetlen és alapvető  segítséget jelent a magyar nép-
rajzi kutatásban. 
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Sárosi Bálint 

JUGOSZLAVIAI  MAGYAR  
NÉPDALKIADVANYOK  

Az érdeklődők és érdekelt szakemberek köreiben nem ismeretlenek, 
s így a Szó eredeti értelmében vett ismertetésre nem is szorulnak a 
mintegy jó évtized óta örvendetesen megindult és gyarapodó jugoszlá-
viai magyar népda]Jkiadványo'k. Ismertetésük részben különben is meg-
történt már. (Tóth Ferencnek e folyóirat 7. számában megjelent Két  
zentai  kiadvány c.  népköltészeti szempontú ismertetését azonban a jelen 
írás már csak azért sem ismétli, mert ezúttal figyelmünket a kiadványok 
zenei részére koncentráljuk.) 

Soroljuk fel a témául választott gy űjteményeket: 

Király Ernő : Magyar népdalok. Novi Sad, 1962. 
Dr. Burány Béla: Zentavidéki népballadák. Zenta, 1964. 
Dr. Burány Béla—Fábri Jenő—Tripolszky Géza: Száraz kútgém, 
üres válú (Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zentán és vidé-
kén). Zenta, 1966. 
Dr. Burány Béla és Fábri Jen ő  gyűjtéséből, Tripolszky Géza 
szerkesztésében: Két szivárvány koszorúzza az eget (142 népdal 
Zentán és vidékén). Zenta, 1969. 

Nem „tekintélyes", még csak nem is „igényes" külsej ű  könyvek 
ezek, mégis nagy dolog, hogy létrejöttek s szakadatlannak igérkez ő  sor-
ban csatlakoznak hozzájuk újabbak. Sokan sejthetik, de talán nem min-
denki tudja, hogy létrehozásukat nem divat sugallta, nem is valamiféle 
szakmai kényszer er őszakolta ki, hanem a szó legnemesebb értelmében 
vett műkedvelői buzgalomhól születtek. Már ez a körülmény is arra ser-
kenti a recenzenst, hegy mondanivalóját ill ő  elismeréssel kezdje. 

E gyűjtemények egyikében sincs az ötvenes éveknél korábban gy űj-
tött anyag. Igy belőlük megközelítően hiteles átlag-képet kapunk a ju-
goszláviai magyarság napjainkban még nagyjából érvényes népdalisme-
retéről (ami mennyiségben és min őségben körülbelül megfelel - Erdély 
egyes részeit és a moldvai csángókat kivéve - a nyelvterület többi ré-
szének). Nézzük meg egyenkint, zeneileg mi van bennük. 
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Király Ernő  50 népdalból álló gyűjteménye els ősorban gyakorlati 
céllal válogatott összeállítás, „kis része annak az anyagnak, amit Vaj-
daság, Szlavónia és Baranya területén gy űjtöttem" - olvashatjuk a be-
vezetőben. E dalok tehát „mintegy kerseztmetszetét adják" egy minden 
bizonnyal sok százra tehet ő  gyűjteménynek. A gyűjtő  rövid, koncentrált 
bevezetőben ad olvasóinak gyakorlati és elméleti tájékoztatást: a stílus-
rétegekről, a legjellemzőbb formákról, hangsorokról, tempóról, ritmusról, 
a szövegek témájáról; tanácsot ad a hangszeres kíséretre vonatkozólag. 
A dalokat olyan sorrendben közli, hogy ezen belül az egy-egy el őadásra 
felhasználható csoportok is együtt legyenek; e csoportokra is felhívja a 
bevezetőben a figyelmet. Mutatóival (hangnem, forma, szótagszám, zá-
róhang, adatközlők) és a dallamok érezhet ően hiteles, bár a gyakorlati 
célt könnyebben szolgáló egyszerű  lejegyzésű  közlésével a tudományos 
tájékozódást is megkönnyíti. Merész, s már ezért is dicséretes kezdemé-
nyezése, hogy a dallamok fölé Írt akkord-jelekkel az egyszer ű  kíséret 
harmóniáira is javaslatot tesz. 

A füzet tartalmában talán csalódik, aki ettől az ötven dallamtói az 
évszázadok visszhangját hordozó ősi magyar népzene élményét várja 
(bár akad benne szép öreg históriás jelleg ű  dallam 15, lásd a 10. sz.); 
csalódhat az is, aki a képviselt tájak szembeötl ő  egyéni karakterét keresi 
e kis antológiában. Hiszen e dalok javarésze más területeken is ismert 
újabb stílusú népdal; s ő t akad közöttük néhány olyan is, ami az újabb 
stílusba sem érett még bele eléggé. (Ezekre maga a kiadvány szerz ője 
is felhívja figyelmünket a bevezet őben.) A népdal életének mai realitá-
sait ismerve, a magam részér ől az általános helyeslés mellett Csupán 
annyiban nem értek egyet a szerz ővel, hogy, a népszer űsítésre való te-
kintettel, egy-két kimondottan nóta-csárdás íz ű  dallamot kihagytam 
volna (29., 30.), vagy nyomatékosabban felhívtam volna rájuk a gy űjte-
mény használóinak figyelmét. Ugyancsak kihagytam volna a 22. sz. dalt, 
melynek dallama romlott. 

A Zentavidéki Népballadák jegyzeteib ől kiderül, hogy ez is váloga-
tás - természetesen már a sz űkebb műfaji korlátok miatt is kisebb és 
töredékesebb gyűzteményből. Nyilvánvaló célja a hagyománymentés: a 
Zenta vidékén még él ő  balladák, balladás történetek, hírversek dallam-
mai történő  hiteles közlése, a tudomány számára hozzáférhet ővé tétele. 
Jegyzetei is, a helyszíni megfigyelések, valamint bibliográfiai adatok 
közlésével, a tudományos célt szolgálják. Dr. Burány Béla orvosi hiva-
tása intenzív gyakorlása mellett végez népdalgy űjtést, jegyez le dalla-
mokat és szövegeket, állít össze kiadványt, ír hozzá jegyzeteket. Körül-
ményeit azonban nem kell mentségül emlegetni, mert a népdalgy űjtés 
kimondottan zenei követelményeit is megbízhatóan teljesíti. Neki, mint 
„kívülállónak" nincsennek szakmai gátlásai, nyugodtabban leírja és kiiga-
zítás nélkül közli, amit adatközl őitől hall. & éppen az ilyen „fésületlen" 
közlésből derül ki egészen konkrétan, amit általában tudunk: hogy az 
Újabb balladás réteg (nagyjából ezt a réteget képviselik a Zenta vidéki 
balladák) meglehetősen vegyes stílusú dallamokkal párosul; s hogy ez a 
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dallamvilág is már menyire az emlékezet perifériájára került - tÖre-
dékessé vált, megkopott. Burány a jegyzetekben f őleg a szövegekkel fog-
lalkozik, s ezért talán-nem fölösleges ezúttal felhívnunk a figyelmet a 
gyűjtemény legjellemzőbb zenei sajátságaira. Az itt-ott el őforduló régebbi 
és újabb stílusú dallamok mellett aránylag nagy a száma az idegen jelleg ű  
dallamoknak: a 4., 5., 6. dallam nótás jelleg ű  (az 5. sz. dal Simonffy:  Hej, 
az én szeretőm... dalának változata), a 10., 14. és 20. német jelleg ű  (a 14. 
Bihari szerzeményére, a  Bercsényi  nótájára is emlékeztet). Felt űnő  a rom-
lott dallamok nagy aránya is. Két, eredetileg ereszked ő  szerkezetű  dallam-
ban a romlás oka dallamtörés: a 13. sz. dallam els ő  tíz hangjának, a 15. sz. 
dallam első  hét hangjának kellene oktávval magasabb régióban mozognia, 
hogy az eredeti forma helyreálljon. A 16. sz. dallam nem egyéb, mint 
kissé variáltan megismételt féldallam. (Egy teljes változatát 1. a Száraz 
kútgém... kiadvány 17. lapján.) A 12. sz. dallamról már csak a változatok 
nagy számának ismeretében tudjuk, hogy kontamináció - egyébként 
itteni formájában is elfogadható szerkezet. (Az itteni els ő  sort alapul véve, 
az eredeti szerkezet: A A 5  A5k  A). A kottákban előforduló három kisebb 
sajtóhibára is felhívjuk az olvasó figyelmét: a 7. sz. dallam els ő  kottasora 
végére ismétlőjel kell, a 17. sz. dallamnál (valószín űleg) elmaradt egy ke-
reszt előjegyzés, a 18. sz. dallam első, második és negyedik sorában - bát 
ez nem értelemzavaró hiba - a második ütemvonalnak két negyed érték-
kel előbb van az igazi helye. Két rutin-kellék hiánya nem nagyon t űnhet 
fel még a zenész-olvasónak sem, mert e kellékek a népdalkiadványok 
nagy részéből ugyanígy hiányoznak: egyik a tempo-jelzés légalább 
megközelítő  metronomszámmal -‚ a  tonus finalis,  azaz az énekes hangja 
szerinti eredeti végzőhang jelzése, aminek alapján nagyjából következtet-
hetünk az énekesek hangmagasságára, hangterjedelmére. 

Nem szabad szó nélkül hagynunk e füzet figyelemre méltó ékességeit, 
a balladák tartalmára egyszer űen, modernül és találóan utaló illusztrá-
ciókat - Bálint Pál munkáját. 

A Zenta környéki juhásznótákat, betyárdalokat, balladákat tartal-
mazó „Száraz kútgém, üres válú" c. füzet f ő  célja szintén a tudományos 
tárgyilagosságú hagyománymentés. 38, dallammal lejegyzett, darabja - 
amihez további dallamtalan szövegek és néhány, a jegyzetek közt bemu-
tatott dallamváltozat is csatlakozik - „alföldi vagy délalföldi ńépdal-
kincs - helyenként az egyetemes európai balladakincs szerves része mind. 
Rohamosan fogyó hagyatéka a múltnak" -- mint d ŕ . Burány Béla a jegy-
zetek bevezetőjében Írja. Valóban, a füzet karakterét zeneileg is leginkább 
a néhány jellegzetes alföldi  parlando-dallam határozza meg. 

A dallamokra különösen érvényes, amit ugyancsak a jegyzetekben 
olvashatunk: „Dokumentációként jegyeztük le Őket: ezidőben, a mi vidé-
künkön, Ím, Így énekelték." Hogyan is? 

Aki a helyszínen nem hallotta a dalokat, az éneklésmódot csak hangzó 
kiadványból ítélhetné meg pontosan; mert az el őadás szépségét, hagyo-
mányhűségét, kopottságát vagy egyenesen romlását a vázlatos kotta nem 
árulja el. Elárulja Viszont a dallamszerkezet teljességét ugyanúgy, mint 
romlását, töredékessé válását. És természetesen pontosan tájékoztat a jel-
lemző  változatokról ugyanúgy, mint az idegen hatásról, nótával való keve-
redésről, stb. A címadó dal dallamának jellemző  voltát mutatja a ráéne- 
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kelt sok és sokféle szöveg. (Maga a dallam emellett két helyen is szerepel: 
a füzet elején, a pásztordalok között és az 53. oldalon a Fehér László bal-
lada dallamaként). Ugyanígy jellemz ő  szép régi dallamok a 29. (Fürdik a 
holdvilág. . .)'  33.  (Kikindai urak...) és a 80. (szöveg nélkül) oldalon levők. 
A jegyzetíró maga is felhívja figyelmünket ezeknek a hajdani históriás 
énekkel való közeli kapcsolatára. A két el őbbi dallam nem egyéb, mint a 
harmadiknak felére csökkent változata. A Zenta vidéki nép tehát ma még 
ilyenekre is emlékszik. (A régi dallamkincsre jellemz ő  példákat a füzetben 
1. a 11., 12., 17., 18., 34., 36. és 73. lapon.) E gyűjtemény ugyanakkor a 
népi emlékezetnek a hagyomány pusztulásával együtt járó kihagyásait is 
kegyetlen hűséggel dokumentálja. A 13. oldalon levő  dallam nem is régi, 
hanem újabb stílusú dallamból vált torzóvá. (Feltételezett ép formáját 
úgy rekonstruálhatjuk, hogy az utolsó dallamsort els ő  sornak is meg-
tesszük, a második sort oktávval feljebb transzponáljuk, a harmadik sor 
első  négy hangját oktávval, a következ ő  három hangot kvinttel, további 
hét hangját pedig kvarttal szintén feljebb transzponáljuk; a romlás tehát 
- meglehet, hogy csupán az énekes nem elégséges hangterjedelme vagy 
csak ügyetlenül megválasztott kezd őhangja miatt - dallamtörés ered-
ménye.) A 30. oldalon levő  dallam A A Av B formája szintén romlás kö-
vetkezménye. Az 55. old. dallama - egyéb változataival összehasonlítva 
- szintén, ha nem is kimondottan romlás, de bizonyos kopottság jeleit 
mutatja. A „Dobos Gábor" dallama (60. 1.) viszont még arra sem nyújt 
elegendő  támpontot: miből romolhatott ilyenné; vagy csak ügyetlen im-
provizáció-szerű  egyedi alakzat? 

A múlt századi népies műdal mindenhova behatoló nyomaira ugyan-
csak ezúttal is ráakadunk. Jellemz ő  példa az 58. oldalon lev ő  dallam 
(eredeti leggyakoribb szövege: Temet őben láttalak meg legelőbb), mely - 
különösen harmadik sorának a népzenét ől idegen, nehézkes fordulatai 
miatt nehezen megmagyarázható okból - ugyanúgy nyelvterület-szerte 
elterjedt, mint p1. Simonffy Kálmán „Hej az én szeret őm, ez a kicsi 
barna. . ." szövegre írott, már fentebb is említett, dallamának változatai. 
(E füzetben 1. :a ,Szegvári Juliska" dallamaként, a 45. lapon.) Az „Esik es ő , 
csak úgy szakad" népies-dal-íz ű  dallamáról (39. 1.) a jegyzetíró is meg-
jegyzi: „Cigány szövege is van". Valójában inkább a magyar nyelvterü-
leten élő  cigányok népzenéjére jellemző  ugyanúgy, mint a „Heje, heje, 
heje. . ." bővített szekundos dallama is (41. 1.; megjegyzend ő  azonban, 
hogy különösen a múlt századi cigányzenészeink játékára Oly jellemző  
bővített szekund el őfordulása a cigány népzenében ugyanolyan ritka, mint 
a magyarban). Távolabbi idegen (német) fogantatású dallamra is akad 
egy példa e füzetben: a Kilenc betyár dallama (68. 1.). 

Ha mindehhez a magyar népzene un. új stílusába sorolható dallamo-
kat Is számba vesszük (15., 37., 62., 64., 66., 70., 71., 74., 90. lap), zeneileg 
nagyjából át is tekintettük az egész füzet tartalmát, mely, mint csepp a 
tengerből, egymagában is meggyőző  hitelességgel tárja elénk a (ma még 
élő) magyar népzene képét. 

A füzet jegyzeteiben a kiegészítő  helyszíni adatok mellett általáno-
sabb vonatkozású tájékoztatást els ősorban a népköltészeti érdeklődésű  
olvasó talál. Petrik Pál egyszer ű  rajzai szervesen illeszkednek a füzet 
tartalmához. 
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A Két szivárvány... gyűjtemény megjelenésével tulajdonképpen már 
Zenta és környéke népdalmonográfiáj ának vázlatos körvonalai bontakoz-
nak ki. Míg az előbbi publikációk zeneileg is elsősorban a régi rétegekre 
irányítják figyelmünket, addig e gyűjtemény Zeta vidéke népzenéjének 
újabb rétegével ismertet meg. A benne lev ő  142 dalnak majdnem kéthar-
mada sorolható az un. újstílusú népdalok közé. Ha majd (el őreláthatólag 
hamarosan) kézben tarthatjuk az előszóban igért katonadal-gyűjteményt 
is - ami ugyancsak szinte kizárólag újstílusú népdalok gyűjteménye -‚ 
e két kötet együtt az egész magyar újstílusnak is gazdag leresztrnetszete 
lesz. Hiszen az új stílus az egész magyar nyelvterület viszonylatában is 
feltűnően egységes; dialektusterületek szerinti határozott megoszlást 
aligha tudunk benne majd kimutatni. (Inkáb csak árnyalatokban kimu-
tatható, adatszer űen még nem tanulmányozott, dialktus sajátságok ter-
mészetesen az Új stílusban is vannak. Ilyenek alapján sejteni lehet, hogy 
a Két  szivárvánV...  dalai - a közvetlenül érintkez ő  alföldi területet 
most nem számítva - jobban húznak Erdély, f őleg a Kalotaszeg felé, 
mint p1. a Dunántúl irányába.) Az e hötetbe foglalt újstílusú és a vele 
érintkező  vegyes népzenei anyag hasznos tanulságokat ígér a népi dallam 
életútjának megértéséhez (s nyilván a szövegéhez is - amir ől azonban 
nálamnál hivatottabbak nyilatkozhatnak). A legf őbb tanulságot ezúttal 
talán a következőképpen lehetne megfogalmazni; az Új stílus, mint a 
magyar népzene legfrissebb rétege, elvben nem merült még ki (bizonyos 
perifériálisabb területeken - p1. Erdély egyes részein - a gyakorlatban 
sem). A hagyományos paraszti életformának hirtelen véget vet ő  ugrás-
szerű  társadalmi fejlődés olyan pillanatban találta ezt a réteget, arrzikor 
ez saját törvényei szerint nem jutott még el a stagnálás állapotáig, még 
gyarapodhatott volna. Ezt a mozdulatában megmerevített Új stílust az 
érett dallamok tömege mellett található, különböz ő  fokon asszimilált 
vagy éppen csak az asszimilálandók közé be ďogadott egyéb dallamok 
(leginkább nótacsárdás-félék) viszonylag nagy száma mutatja. Ezúttal 
Burány Béla többet foglalkozik a jegyzetekben a dallaznokkal. Egyebek 
között a 44., 84. és a 103. oldalon lev ő  dallamok összefüggésére figyelmez-
tet. E dallamot - mert azonos dallameszmének különböz ő  megnyilvá-
nulása a három - akár példának is vehetjük az el őbb mondottakhoz. 
Bármelyiket nézűk a három változatból, egyik sem teljes érték ű  újstí-
lusú népdal: útban vannak a nótacsárdástól a népdal felé, de az asszimi-
láló népi ízlés még birkózik velük. A határozottabban megjelölhet ő  zenei 
elemek tekintetében a n&pdallá válás útján közülük az els ő  jutott a leg-
tovább: formailag szabályos újstílusú népdal. Friss jövevény mivoltát vi-
szonylag nagy szótagszáma (tizenötszótagos sorok) önmagában még nem 
árulná el, de első  ütemének leplezett szekund-szekvenciája, valamint az 
első  és második sor között észlelhető  leplezett tere-szekvenciás viszony 
(bár szabályos tere megfelelés csak a sorok els ő  négy hangjáig van) még 
idegenségről tanuskodik. A második dallam els ő  és negyedik sora elején 
levő  kromatika  (cis-es szűkített tere) már önmagában is elég az asszimi-
lálatlanság megállapításához. Az utolsó dallam els ő  sorának végén a 
VII-es kadencia (f  hang) a hagyományos népi ízlés er őteljes érvényesü-
lését jelzi; viszont a dallam egyebekben (leginkább az utolsó sor funkciós 
harmóniához igazodó dallammenetében) őrzi még a nótacsárdás emlékét. 
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Ezúttal a nagyjábólj szerkezet (a dallamsorok egymáshoz való viszonya) 
sem felel meg az újstílus követelményeinek. 

A dallam, életének tanulmányozására éppen a nem tiszta esetek, az 
átmenetek (nótából népdalba, idegenb ől magyarba, jóból tökéletlenbe 
vagy fordítva) a legaikalmasabbak. A szokatlan szerkezetet a hagyomá-
nyos közízlés minden úton-módon megpróbálja a megszokott formákhoz 
csiszolni. Az „Árpájuk van, mégis zabot vetnek" szövegkezdet ű  dallam 
három. változatára (14., 96., 97. lap) szintén a jegyzetek figyelmeztetnek. 
A hagyomány szempontjából mind •a három változat tökéletlen. Közülük 
az első  - megrögzött háromsoros forma - máshol is, úgyszólván az 
egész magyar nyelvterületen népszer ű . A kétsorossá szűkült és a négyso-
rossá újra kiegészült változat viszont talán inkább csak Zenta környéki 
dokumentuma a háromsoros szerkezetbe való bele-nem-nyugvásnak. E 
dallam életének korábbról is érdekes története van. Bartók A magyar 
népdal c. könyvében e történet fontosabb állomásait a következ őkben je-
löli meg: eredete a „Kertem ialatt faragnak az ácsok" (manapság inkább: 
„Túl a Tiszán faragnak az ácsok") kezdet ű  közismrt népies dal (nótacsár-
dás), amit a szlovákok is átvettek, majd a szlovákoktól az itteni elvariáló- ' 
dott háromsoros változat került vissza a magyar népdalkincsbe (1. Bartók 
összegyűjtött írásai I., Budapest 1966. 174.) A háromsoros dallam azonban 
minden népszerűségé mellett sem elégíti ki maradéktalanul a szimmetriá-
hoz - négysorossághoz - szokott magyar népi ízlést. Innen a további 
alakítgatásra irányuló buzgó kísérletek. 

Teljes - bár a vitatható, vagy részletesebb indokolást kívánó esetek 
miatt felületes - áttekintés kedvéért soroljuk fel a „Két szivárvány. . 
fiak azokat a dalait, amelyek az asszimiláltság különböz ő  fokán mintegy 
láncot alkotnak az idegen világ (f őleg nóta) és az érett újstílusú népdal 
között (a megfelelő  oldalszámokkal jelölve a dalokat): 11, 16, 21, 25, 27, 32, 
33, 42, 44, 48, 49, 61, 69, 83, 95, 103, 106, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 
134, 137, 138, 139, 143, 148, 150, 153, 156, 157, 166, 169. Hangsúlyozandó: 
ezeket a dalokat Bartók is bevette volna magyar népdalgy űjteményébe. 

A 3-4 korábbi réteget képvisel ő  dallamtól eltekintve, akár a gy űj-
temény alcímében is szerepelhetne az „Új stílusú" jelz ő . (A „régieket" 1. 
a 9., 10., 144. és 151. lapon; közülük az els ő  talán kopott forma, de az is 
kiderülhet róla, hogy cigány dallam.) E szerint a „Két szivárvány.. 
az eddig megjelent magyar népzenei kiadványok között egyike a legtöbb 
újstílusú népdált tartalmazó kiadványoknak, s e körülmény jelent őségét 
is kiemeli. 

* * *  

Miközben a dallamok néprajzi értékét, stílus szerinti hovátartozását 
mérlegeljük, újból és újból felvetődik a kérdés: elegend ők-e ehhez a már 
beváltnak hitt, mindenki által viszonylag 'könnyen alkalmazható formai 
kritériumok? Példákat úgyszólván bármelyik magyar népzenei kiadvány -
ból hozhatnánk, de a konkrét közelség kedvéért maradjunk a jelenleg 
tárgyalt kiadványoknál. A fentebbi hosszú számsor nagyobb részben 
olyan dallamokra utal, amelyeket Bartók az ún. C-osztályba sorolt volna 
(A-osztály •a régi stilus, B-osztály az új stílus, C-osztály a vegyes 
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vagyis sokféle, népzenén belüli és részben népzenén 'kívüli, stílushoz tar-
tozó - anyag); de akad közöttük B-osztályba sorolható is - holott érez-
zük rajta, hogy még nem igazi Új stílusú népdal. Érzéssel természetesen 
nem lehet tudományos osztályozást végezni, s ebb ől adódik az általános 
bizonytalanság. Azonos „külsej ű" dallamok között értékrendet meghatá-
rozni, csak apró részletekig 'kidolgozott stíluskritériumok alapján tud-
nánk; ezek kidolgozásával azonban tartozik még a magyar népzenetudo-
mány. Természetesen nemcsak az új stílusról van Szó; a régi stílusnál is 
szükség van az eddiginél differenciáltabb mértékrendszerre. Különben 
nehezen boldogulunk olyan esetekkel, mint a Király Ern ő  kiadványában 
található 22. sz. dallam. Király - a szokásos formai kritériumok alapján 
jogosan, ezt is az A-osztályba sorolja. De hol van ez a dallam attól a 
zenei világtól, amit az igazi régi stílusú dallamok képviselnek? Ha zenei 
anyagát jobban szemügyre vesszük, kiderül róla, hogy még csak nem is 
egyetlen dal kopott változata, hanem heterogén elemekb ől lazán összeállt 
- véletlenül a régi stílusú dallamok vonalát követő  - képződmény. 
Utolsó sora p1. nem egyéb, mint egy Új stílusú magyar népdal „idetévedt" 
része. Hasonló 'példákat más kiadványokból is nagy számmal idézhetnénk. 

Ha már a könyvismertetés sz űkebb keretéből általánosabb problémák 
területére léptünk... Ma, 1972-9ben, a paraszti hagyomány pusztulásának 
végső  stádiumában, a mikrobarázdás lemezek és a hangos film tömeggyár-
tásának korszakában nyugodtan nevezhetjük anakronizmusnak azt a kö-
rülményt, hogy a népzenekutató az él ő  népdal élményét' (a viszonylag 
igen kis számú népzenei hanglemezt ől eltekintve) még mindig többnyire 
csak vázlatos kotta segítségével közvetítheti a mai érdekl ődőhöz és az 
utókorhoz... Ez ügyben - nem elégséges vigasz, hogy ma már a népzene-
gyűjtők is többé-kevésbé 'korszerű  magnetofonokkal dolgoznak, s így az 
utókor - ha sikerül addig a szalagokon lev ő  felvételek minőségét meg-
őrizni - elkészítheti majd a teljesebb hangzó melléklettel is felszerelt 
kiadványokat. Mert annak az utókornak talán már legalábbis népzenei 
hangosfiknekre lenne igénye. 

Szerencsére mindenre figyelve, s az éppen adott eszközöket jól fel-
használva, a legfontosabb dolgokat - bár 'kevésbé érzékletesen - han-
gosfilm nélkül is korszerűen rögzíthetjük, közvetíthetjük. 

A század elején a népzenegy űjtő  fő  törekvése az volt, hogy megtalálja 
és bemutassa: zeneileg mi mindennel rendelkezik a nép. A részletes fel-
fedezés feladatának teljesítése egész életre szóló b őséges feladatot adott 
még olyan nagy egyéniségeknek is, mint amilyen Kodály és Bartók a 
magyar népzenekutatásban. Nekünk már nem a felfedezésben, hanem a 
feltárás (általuk ugyancsak elkezdett) részletmunkáiban kell a nagy el ő-
dök nyomában haladnunk, s ez gyűjtőmunkánk módszerét ugyanúgy 
meghatározza, mint anyagközléseink jellegét. Napjainkban még sok min-
dent rögzíthetünk a 'gyorsan fogyatkozó hagyományból, amire eddig nem 
volt még idő, energia, lehetőség, s amire később talán már sohasem lesz 
lehetőség. A magnetofon mellett sűrűn kattogtatjuk fényképez őgépeinket 
és szakadatlanul jegyzetelünk, hiszen népzene címén nemcsak dallam-
típusokat és ritmusformulákat keresünk, hanem egy teljes kultúra zenei 
képét igyekszünk megragadni és hitelesen rögzíteni. Ezért öröm, ha a pub-
likációban a 'közölt anyag mellett ilyenféle megjegyzéseket is találunk: 
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„Mikor még divatos nóta volt, a végén tánc alá is muzsikálták... Ezt a 
balladát énekesünk Füstös Róza libapásztorlánytól tanulta a huszas évek-
ben” (1. .a Zenta vidéki népballadák jegyzetei közt). E két jelentéktelen-
nek látszó adat többet ér talán, mint Ugyanott a fáradsággal összeszedett 
bibliográfiai utalások. Mert bel őlük megtudunk a gyűjtőtől valamit a dal 
életéről, amit más úton nem tudhatnánk meg (míg p1. az  irodalmi appará-
tust összeállíthatja az a valaki, aki majd ezt a baladát is felhasználva - 
sokkal előnyösebb könyvtári lehetőségek között - antológiát vagy össz-
kiadást készít). A „tánc alá" kifejezésnek egyben terminológiai jelent ő-
sége is van; Szatmárban a botoló tánc zenéjét nevezik „bot alá" való 
nótának. 

Népdalkiadványainkban a tempó-jelzésre három kifejezést haszná-
lunk:  tempo giusto, parlando  és rubato (ez utóbbi esetleg magyarul is: 
szabadon). Még jó, ha a  giusto  mellett legalább megközelít ő  metronorn 
szám is szerepel, de a két másik jelzés minden további részletezés nélkül 
szokott ott állni a kotta bal sarka fölött. Ezekr ől pontos fogalmat csak élő  
előadásból kapunk - megközelítő  pontosságú tájékoztatást pedig csak a 
nagy fáradsággal készült és nem könyen olvasható lejegyzés nyújthat. 
De az adott körülmények között is mennyivel többet tudhatnánk külön-
böző  tájak és a tájakon belül különböző  előadó egyéniségek  parlandó-j áról 
és rubato-járói,  ha ,a gyűjtők és publikálók eseterikint legalább rövid jegy-
zetben jeleznének róla annyit, amennyi szóban is jelezhet ő . Nekünk ma 
még természetes, hogy általánosságban és nagyjából érezzük ezeket a 
tempókat; de annak, tegyük fel, iaki soha nem hallott magyar népdalt él ő  
előadásban, még ha ismeri is a nyelvet, alig mond valamit a „parlando" 
kifejezés. Mert a parlando-éneklés tempója végülis nem azonos a beszéd 
tempójával. Éppen a szabad, beszédszer ű  előadás tempója igen sokmindent 
elárul a temperamentumról, •a stílusról, a nyelvr ől - külön az erdélyi-
ről, az alföldiről, a dunántúliról, stb. - de csak akkor, ha majd annyira 
ismerjük, hogy differenciálni is tudunk benne. 

A magyar népzene kimeríthetetlen - szoktuk mondani; tehát re-
ménytelen vállalkozás lenne vele kapcsolatban továb részletezni tenni-
valóinkat, úgy sem jutnánk a végére. Ez az írás pedig éppen afölötti 
örömből született, hogy négy kiadványai - négy határozott lépéssel - 
közelebb jutottunk éppen a legfontosabb tennivaló, az adatgy űjtés és 
publikálás végéhez. Ha a tanulságok keresésében kissé túlterjed a szoká-
sos kereteken, ez csupán a biztató együttérzés megnyilvánulása - tovább-
lépés ügyében. 
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Katona Imre 

JUGOSZLAVIAI 
MAGYAR NËPMËSK  

Közzétette Penavrn Olga. A mesék tipológiai meghatározását készí-
tette Dömötä'r Ákos. Új Magyar Népköltési Gy űjtemény, XVI. Szerkeszti 
Ortutay Gyula. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Cso-
portja, 1971. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1971. 623 old., 12 fényképpel. 

E jugoszláviai magyar népmeséket tartalmazó kötet neme sak önmagá-
ban véve jelentős, hanem sezrencsés véletlenek összetalálkozása folytán 
jubiláris jellegű  kiadvány is. 1872-ben indult ugyanis a „régi" Magyar 
Népköltési Gy űjtemény, mely 1924-ig mindössze 14 kötetet tett ki. Hosszú 
szünet után kezdődött a folytatás: 1940-ben jelent meg az Új Magyar 
Népköltési Gy űjtemény 1. kötete és alig 30 év alatt immár a 16.-at tartjuk 
kézben! E sorozatot kezdett ől fogva máig  Ortutay,  Gyula szerkeszti. A két 
Gyűjtemény együtt tehát éppen 30 kötet, és ezt 100 esztend ő  alatt értük 
el! Minden reményünk megvan a még fokozottabb fellendülésre. Rbben 
az újabb sorózatsban a  Mátyusföldi gyermekjátékok  volt az első  Magyar-
ország határain kívüli anyagot tartalmazó 'kötet, Bakos József szerkeszté-
sében, és most - ez a második. E szép kötetnek jónéhány évig várnia kel-
lett ugyan a megjelenésre, de az eltelt Id ő  minden szempontból- hasznos  
volt. Magam is örömmel bábáskodhattam megszületésénél. Jugoszláv vi-
szonylatban a zentai daloskönyvek mellett Bori Imre válogatása, most a 
jugoszláviai magyar mesék e kötete és sajtó alatt lévő  kopácsi,  meseköte-
tem is jelzi a fellendült népköltészeti gyűjtő- és publikációs tevékenységet. 
A magyar nyelvterület déli része egyébként mindig is az élen. haladt: 
már 1872-ben megjelent Török Károly Csongrád megyei gyűjtése,  Kál-
mány Lajos szintén' akörül kezdte el mindeddig l ěgeredménýesebb gyűj-
tőtevékenységét (sok vajdasági meséje hever kéziratban!), és íme: még 
évtizedek múlva is  mennyi értéket tudott felszínre hozni a korszer ű  ku-
tatás. Ezt a gyűjtőtevékenységet tehát nem lehet és nem is szabad abba-
hágyni, csakis fokozni! 

Jugoszláviában a  Hungarológiai Intézet munkatársai, a Magyaror-
szágról át-átruccanó szakemberek mellett ma már szép számú önkéntes 
néprajzi gyűjtő  is munkálkodik. Az elsőség kétségkívül az Újvidéki Egye-
tem  Bölcsészeti Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékéf Illeti, ahol 
Penavin Olga vezetésével 10 év alatt 60 magnószalagnyi nyelvjárási és 
népköltészeti szöveg gyűlt össze. Ebből került ki e vaskos kötetre rúgó 
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meseanyag, s még mennyi értékes ballada és egyéb népköltészeti szöveg 
vár kiadásra! A szerkeszt ő  több ízben 3s hangsúlyozza, hogy munkálko-
dásuk népnyelvi jellegű  volt és csak ,mellékesen" gyűjtöttek meséket is. 
Elképzelhető  tehát, ha megszokott alapos módszerrel folytatódtnék a me-
sék kutatása, még ezután is mennyit lehetne összegy űjteni! 

Bár e kötet végeredményben egy kis munkaközösség fáradozásának 
gyümölcse, a gyűjtés, a lejegyzés és a közlés elvei mégis egységesek. A 
tartalomjegyzék a mesék címei mellett feltünteti az elbeszél őket és a szö-
vegek lejegyzőit is, akik minden bizonnyal azonosak lehetnek a gyűjtők-
kel. A lejegyzők közül  Penavin  Olga és  Matijevics  Lajos a legszorgalma-
sabb, kb. 80-80 szöveget írtak le;  Sátai  Pál kb. negyedrésznyit (már t. i. 
a mesék számát, de nem terjedelmüket tekintve!), míg a többiek jóval 
kevesebbet. A több kéz egyáltalán nem látszik meg a gondoztt szöve-
geken,  Penavin  Olgának minden szempontból sikerült biztosítani a kötet 
egységét. 

E nyelvészeti fogantatású kötet minden szövege magnós gyűjtésen 
alapszik ás ún.  nagyolt fonetikával került közzétételre; így tehát mind a 
nyelvészek, mind pedig a népköltészet kutatói és barátai is használhat-
ják. A meseszövegek közlése szó- és hang szerinti, semmit nem változtat-
tak rajtuk, ezt különben  Penavin  Olga külön is hangsúlyozza. Mégis ész-
revettem egy kis apróságot: a sok azt mondja, azt mondják stb. „töltelé-
ket" majdnem teljesen kigyomiálták. Magam is hasonló módon jártam 
ugyan el a kopácsi mesék közzétételekor, de népszer ű  kiadásban; itt tehát 
mégis meg kellett volna hagyni minden „felesleges" szót! Ez persze a 
hitelesség kérdését nem érinti, mint ahogy p1. jelzik .a ket őshangzók el-
hagyását is, a szövegek nyelvészetileg mégis hitelesek. 

Míg  Kálmány  Lajos és az utóbbi évtizedek mesegyűjtői  (Banó  István, 
Katona Imre stb.) táji keretekben dolgoztak, e kötet az egész jugoszláviai 
magyarság mesekincsének válogatását tartalmazza. Bori Imre antol&giá-
jâFioż  hasonlóan, itt is felsorakozik Baranya-Drávaszög, Vajdaság (Bácska 
Temesközzel együtt), Muravidék és Szlavónia. Itt mindjárt hadd jegyez-
zem meg, hogy e sorendet nem látom célszer űnek; kezdődthetnék p1. a 
Muravidékkel vagy fordítva és úgy lehetne egy irányba haladni; akár-
hogyan is van, de én Baranyát és Szlavóniát mindenképpen egymás mellé 
helyeztem volna! E kérdés persze semmiképpen nem dönt ő . A lényeg az, 
hogy minden nagytáj képviselve van és ezeken belül 39 helységb ől kö-
zölnek meséket! De ez önmagában még nem mindent mond meg, itt is 
újra hangsúlyozom, hogy a jugoszláviai magyarság az egész magyarság  
kiesinyben;  a törököt átvészelt helyi lakosság mellett dunántúliak, paló-
cok, jászok, kunok, szegediek, székelyek stb. ist vannak, akik nyelvjárá-
sukat és talán régi epikus kincseik egy részét is meg őrizték. Az átadás-
átvétel kérdései azonban legalább anyira fontosak, mint a régi hagyomá-
nyok fennmaradása; a hagyomány és az újítás különben együttes, egy-
idejű  és közös jellemzője a szóbeli költészetnek. 

•A mesekincs milfaji összetétele és stílusa nagyjából megfelel az emlí-
tett nagytájak helyzetének: a félrees ő  Muravidéken (17 mese) több a hie-
delemmonda (babonás történet), trufa (tréfás mese), kevés az igazi tündér-
mese, éz utóbbi a Dunántúlnak különben sem f ő  erőssége; a Drávaszög 
(32. szöveg) mesekincse gazdagon rétegezett: régi szép tündérmesék rnel- 
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lett élnek az újabb trufák is, itt tehát folyamatos a mesehagyomány; 
Szlavóniában (14 mese) rendkívül régies nyelvjárásban hangzanak el meg-
lepően újszerű  epikus történetek; a Vajdaságban (148 mese) minden fej-
lődési fok képviselve van, csupa apró mozaik az egész terület, ahol iga-
zán Szép tündérmeséket inkább a hagyományosabb székelyek ismernek. 
Egyebütt is, de különösen a Vajdaságban sokkal jellemz őbb az egyes me-
semondó falvak helyzete, mint magáé a nagytájé. 

Penavin  Olga mindössze 10 kiváló mesemondót jellemez, ezek közül 
5 baranya-drávaszögi (Kopács: 3, Várdaróc: 2), másik fele vajdasági, de 
különböző  helységekből való: Bács-Topolya, Csantavér, Csóka, Hertelendy-
falva és Horgos. A mesgyűjtést tehát els ősorban a baranyai Drávaszögben 
(Kő, Vörösmart stb.) kell intenzívebben folytatnunk! Ügy tudom,  Pataky  
András laskói tanító itt meséket is magnóra vesz. 

Penavin  Olga 108 mesemondótól 211 szöveget közöl, tehát átlagosan 
2 mese sem jut egy elmondóra. Ilyenkor látjuk igazán, mit jelent p1. Er-
dész Sándor teljesítménye, aki egyedül  Ámi  Lajostól több mesét gyűjtött, 
mint e lelkes, lelkiismeretes kis munkaközösség a félmilliós jugoszláviai 
magyarságtól! Természetesen,  Penavinék  nem minden szöveget közölnek, 
s hírt kapunk bámulatosan hosszú tündérmesékr ől is. Az átlagnál többet, 
szebbet és hosszabb mesét mondott a csókai  Csehák  Verona (14 mese), a 
horgosi  Kiss Mihály (12), a hertelendyfalvi  Kovács Júlia (10), a doroszlói 
Szabó  Józsefné (8), ás a kopácsi mesemondók: Baka János (7), Márton 
Erzsébet (6), Horváth Antal (5), valamint Gy őr fi Kálmán (5). A számok 
azonban félre is vezethetnek, mert pl. Horváth és Gy őr fi meséi nemcsak 
szebek, hanem jóval hosszabbak Is az átlagnál, úgyhogy tulajdonképpen ők 
lehetnének a „listavezet ők". 

A mesemondók közül 58 férfi és 50 n ő , nagyjából egyforma jó elbe-
szélők, mert a 10 legkiválóbb előadóból 4 nő  van. Mesemondói gyakor-
latukat és stíluskülönbségeket  Penavin  Olga bővebben nem elemzi ugyan, 
de ő  is megállapítja, hogy a nők több átéléssel, a férfiak viszont tárgyi-
lagosabban ás egyszersmind tempósabban Is mesélnek. Mindezt mástáji 
vizsgálatok Is igazolják. 

A mesemondók döntő  többsége (60) idős, míg a közé- és fiatalkorúak 
számaránya nagyjából egyenlő . Igy általában a mesehagyomány „elörege-
déséről" beszélhetünk, ez azonban még nem jelenti a teljes feledést, hi-
szen mesemondói alkalmak nélkül is sok történetet ismer minden korosz-
tály, mesetudásuk azonban passzív. 

A 108 mesemondóból 88 paraszt és napszámos, a többi pásztor, halász 
és kisiparos, vagyis gyakorlatilag minden foglalkozás a földhöz köt ődik: 
az óriási többség közvetlenül, a kisebb része pedig közvetve (p1. a falusi 
kisiparosok, akik maguk Is paraszti származásúak, ill. azoknak dolgoznak, 
és ügyfeleiket szórakoztatják stb.). Ilyen értelemben tehát jugoszláv vi-
szonylatban a népsöltészet és a népmese a parasztival azonosítható; nincs 
szó polgári, városi közköltészetr ől, ill. szóbeliségről, miként Kelet- és Dél-
Európában sem. A mi népköltészet-fogalmunk tehát századok óta eltér a 
nyugat-európaitól és a legújabb „munkásfolklór" hovatartozása is máig 
vitatott. 

Itt  is mindenütt a kis falusi közösségek (család, munkacsoport, fonó 
stb.) a mesehagyomány igazi éltet ői; a mesemondók bárhol „szedték is 
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fel" meséiket, az igazán jó el őadók mindig hallgatóságuk igényei szerint 
alakítják át. Az előszóban nagyon tanulságos elemzését olvashatjuk a 
mese életének (mesemondók, mesehallgatóság, mesealkalmak stb.), szinte 
kísértetiesen egybevág az én kopácsi mesekötetem utószavával. (Nagy sze-
rencse, hogy egymás elő-, ill. utószavát nem olvashattuk, Így e kétszeres 
megállapítások értéke még hangsúlyosabb.) Egyébként elemzésünk sokban 
el is tér:  Peiz.avin Olga röviden, éri azonban teljes részletességgel tár-
gyalom p1. a mesei társadalmat és morált, továbbá a mese szerkezetét és 
stílusát stb., mint majd 1972-ben remélhet őleg ezt is olvashatják. 

A kötetben a meséket nagytájak-községek-mesemondók szerinti cso-
portosításban közlik, így a műfaji, tipológiai áttekintés eléggé nehéz. Min-
denképp helyeselhető, hogy a mese fogalmába minden epikus történetet 
(tündér-, novella- és h ősmese; trufa, legenda, monda, adoma stb.) bevon-
tak, nagyjából abban az arányban, ahogyan az életben is el őfordul. Min-
den különösebb műfaji számlálgatás és beosztás nélkül is látható, hogy a 
klasszikus tündérmese visszaszorulóban van, de ma még eléggé eleven a 
prózai kisepika; mindezzel párhuzamosan er ősödik az iskola, a sajtó stb. 
hatása: p1. a 164. sz.  Két barátnő  története, érzelg ős ponyva-história, ha-
sonló eredetű  lehet a 4. sz. mese, a Három almafa is. A kötet munkatár-
sainak modern felfogására vall a hiedelem-mondák bevonása, köztük a 
táltosokról folytatott beszélgetés; ez m űfaji szempontból ugyan vitatható, 
de a szerkesztőnek volt igaza a szövegek közlésével! 

A mesék tipológizálását  Dömötör Ákos végezte el; jegyzetei rövidek 
és nagyon tartózkodók, ezenkívül jónéhány esetben vitatkozni is lehet 
vele: így p1. a 15. sz. A fiú meg a három aranysz őrű  kiskecske közölt tí-
pusszáma merőben eltér az  Ortutay  Gyula által szerkesztett három köte-
tes Magyar népmesék besorolásától, ahol szintén kopácsi szöveget közöl-
nek; a már említett 4. sz.  Három almafát Dömötör meg sem kísérli beso-
rakoztatni, holott valamelyes megközelítés azért lehetséges (p1. Aa Th 432. 
Madárvőlegény és Aa Th 575. Repül ő  királyfi). De így van ez még jóné-
hány esetben. Dömötör Ákos mentségére szolgál viszont: e mesékre is a 
fokozódó típuskeveredés a jellemző ; 1942-ben én is megfigyelhettem Ko-
pácson, hogy e „vegyítés" legalább egy nemzedékkel korábban már meg-
történt. 

Ilyenformán tucatjával akad ismeretlen típusú vagy be nem sorolt 
mese, trufa, monda, hiedelemmonda, igaz történet és ún. osalimese is. Ti-
pológiai értelemben is szó szerint kell tehát vennünk, hogy e kiterjedt 
gyűjtés sok ismeretlen mesét kozott felszínre. Viszonylag kevés, de annál 
érdekesebb tündérmese van köztük (Pl.  35., 55., 156., 160. sz.); akad sike-
rültebb trufa is (p1. a 60., 101., 143. sz. stb.) és természetesen sok-sok 
monda, babonás történet stb.; ez utóbbiaknak azonban még nem készült 
el sem a magyar, sem pedig a nemzeközi típuskatalógusuk. 

Dömötör Ákosnak más szempontból sem volt éppen könny ű  dolga: 
egyes történetek nemcsak tipológiailag, hanem m űfajilag is úgy elve-
gyülnek, hogy nehéz a határt megvonni. A 8. sz. szövegr ől p1. ezt olvas-
hatjuk: „mesei reminiszcenciájú igaz történet", alább a 11. számúról pedig 
„igaz történet", holott ez utóbbi semmiképpen sem lehet az! Máskor ha-
zudós mesét keresztelnek át csalimesének (173. sz.) stb. Mindezt a téve-
dést el lehetett volna kerülni! Továbbá csak a 4. sz.  Három alma fi c. 
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mese esetében történik utalás arra, hogy ezt 1942-es gy űjtésemből  Beke 
ödönnel együtt már publikáltunk, holott több szöveget is megjelentet-
tünk, Pl. Horváth Antal niajdminden itt közölt meséjét elmondta már 
1942-ben nekem; erre utalni kellett volna valahol. 

A rendkívül ízléses kötetet szójegyzék, a mesemondók adatainak 
táblázata és 12 válogatottan Szép fénykép (házak, viseletek, mesemondók) 
egészíti ki. A példányszámot nem merték feltüntetni, Oly csekély; Így a 
könyv „pillanatokon belül" elfogyott és gyakorlatilag mind Magyarorszá-
gon, mind pedig Jugoszláviában kaphatatlan. (Hacsak szokás szerint va-
lamely raktárból el ő  nem kerül még néhány példány.) Még szerencse, 
hogy egy népszerűsítő  jellegű  ifjúsági mesekötet is készült bel őle! 

A határ mindkét oldalán fellendült tehát a népköltészeti gy űjtő tevé-
kenység, melynek szívmelegít ő , szép közös dokumentuma ez a kötet is; 
jól példázza a két baráti szomszédnép együtm űködési lehetőségét a bar-
tóki népek testvériesülése jegyében. Köszönet érte mindazoknak, akik 
munkálkodtak és munkálkodni fognak ez id őálló célok érdekében. 
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Penavin  Olga 

DOBOS ILONA  

Tarcal  története 
a szóhagyományban 

Akadémiai Kiadó, Budapest 1971. Néprajzi Tanulmányok. A Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportja. 

Kis formátumú, szerény külsej ű  könyv Dobos Ilona könyve. Külsejé-
vel nem igen hívja fel magára a figyelmet, viszont ha elolvassa az ember 
ezt az úttör ő , a magyar néprajztudományban eddig egyedül álló munkát, 
mely néprajzi szempontból, néprajzi jellegű  gyűjtőmódszerrel vizsgálja a 
paraszti történeti tudatot egy falu közösségón belül, akkor csak örülni 
tud, hogy megjelent ez a 178 oldalas, képmellékletekkel is ellátott munka. 

Maga a szerző  is tudván tudja, hogy ez az általa alkalmazott módszer 
csak egyik lehető  megközelítése a probléma megvizsgálásának, s nem is 
szándékozik végleges választ adni. Ő  maga javallja,  „szükséges lenne a 
kérdést nagyobb területen, a szociológa módszereivel, kérd őíves, statisz-
tikai és egyéb felméréssel megvizsgálni." Tökéletesen egyetértünk ebben 
a szerzővel. 

A szerző  célja választ keresni és kapni többek között a következ ő  
kérdésekre: 

Mennyire intenzív a parasztság történeti érdekl ődése? 
Milyen mélyre nyúlik vissza a nép emlékezete? 
Miben nyilvánul meg viszonylagos önállósága, s hogyan tér el a 
történelem tudományos felfogásától? 
Hogyan tükröződik vissza a valóság az emlékekben? 

Az adatgyűjtés módszere: egyéni és csoprtos irányított beszélgetése-
ket végez, nem átlagos adatközl őkkel, hanem a kérdés iránt érdekl ődő  
személyekkel, akik többségben 60 életéven felüliek, többnyire férfiak, 
vannak köztük kis- és középbirtokos parasztok, volt zsellérek, cselédek, 
bányászok, városban dolgozó munkások. Csak prózai szövegeket, kötetlen 
elbeszéléseket, mondákat jegyez fel, noha tekintetbe vette a többi m ű-
fajhoz tartozó szövegeket is. A szóhagyományban megmaradt emlékeket 
kereste. 

Ezzel a módszerei kacsolatban az lehetne a megjegyzésünk, mivel 
válogatott adatközl ők megnyilatkozásairól van szó, nem az általános 
színvonalat tükrözik, nem ez a falu képe - valószín űleg. 

Dobos Ilona végkövetkeztetései - szerintem - helytállóak, nem-
csak Tarcalról nézve .a dolgokat, hanem 	a saját tapasztalataimból me- 
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rítve - Kórógyról, Székelykevér ől  is, ezekből az archaikus közösségekb ől 
és általános szinten ezekben a községekben. 

Magam is azt tapasztaltam, hogy a parasztság történeti tudata er ősen 
fragmentált, a nemzeti kérdések háttérbe szorulnak a lokális problémák-
kal szemben: a történeti eseményekr ől többnyire a szűkebb közösséggel, 
a faluval kapcsolatban tudnak. A kórógyiaknál p1. a legrégebbi történeti 
esemény, melyről az öregek szívesen beszélnek, Árpád honfoglalása, de 
csak azért, mert volt egy tanítójuk, aki azt mondta nekik az iskolában, 
hogy őket Árpád potyogtatta el ott a szekérb ől (a tanító, az iskola hatása!). 
Ez után kihagy a népi emlékezet, nagy Űr következik egészen a „kutya-
fejű  tatárok" megjelenéséig, a mocsárban, ingoványban rejt őzködésig, a 
falu telephelyének töbszöri megváltoztatásáig. Ezeket az eseményeket kö-
vetik a halász-pákász életre emlékezések,a jobbágyvilág eseményei, a ro-
bot, a kurucok dúlása a környéken, a betyárvilág, Kossuth Lajos király 
személyének megjelenése, a „nagy szaladás", Ferenc Jóska és a katonás-
kodás, az I. világháború, a II. világháború, a német megszállás, a parti-
zánoknak a kukoricásokban való megjelenése, a Pet őfi zászlóaljban való 
katonáskodás, a felszabadulás, a földosztás, a falubeli és környékbeli szö-
vetkezet megalakulása, az Új iskola felavatása. 

A bánáti székelyek történeti tudatában a lóf ők világa az első  halvány 
emlék, a következő  stációk: a tatárdúlás, a török világ, a mádéfalvi ve-
szedelem, Mária Trézsi királyn ő, Bukovinában a „bojerok" világa, nyo-
morúságuk ebben a világban, átelepítésük, a nagy árvíz, a kubikos élet, 
a partizánok, a földosztás, a szövetkezet, a családok széthullása, Németor-
szágba, Ausztráliába való kitelepülésük. 

A múlt eseményeinek, a valóban jelent ős eseményeknek a meg ő rzé-
sében az érzelmi motívumoknak fontos szerepük van. Az er ős érzelmi 
momentum teszi feledhetetlenné az eseményt, eredményezi a generációkon 
át való megőrzést. 

Az Is helytálló megállapítás, hogy a látszólag lokális történelemben 
sok, hihetetlenül sok az országszerte, Európaszerte, világszerte azonos el-
képzelés, ismétlődő  foklór-motívum (népköltészet, hiedelemvilág, mondák 
stb.) A kronológia nem erős oldala a népi emlékezetnek („a régi öregek 
idejében történt, 48 el őtt vót"), kontaminálódnak az egyes korok, azonos 
motívumok fűződnek különböző  személyekhez (összemosódik a török, a 
tatár emlék), adatszer űen többnyire pontatlan a népi történelem. 

A néphagyományban ritkán fordulnak el ő  nemzeti hősök, mert ez 
a hagyomány lokális hagyomány, helyhez kötött. 

Az újabb idők eseményeinek el őadása egyéni. Az előadók saját ér-
deklődésük, az eseménnyel való személyi kapcsolatuk szerint különböz ő  
epizódokat emelnek ki; ezek az új események még nem olvadtak bele a 
tradicionális emlékanyagba. 

Benyomásainkat összegezve csak azt mondhatjuk Dobos Ilonával 
együt, érdemes lenne ezt a kérdést más szempontból is megvizsgálni, noha 
a néprajzi szempontú vizsgálat is sok érdekes és helytálló következtetésre 
adott lehetőséget. 
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AZ INTÉZET ÉLETÉB Ő L  



Szeli  István 

AZ INTÉZET 1972. ÉVI 
MUNKATERVÉROL 

1972-i munkatervünk két kutatási területen hoz nagyobb változást: 
miután befejeztük a tervbe vet kutatásokat, megszüntetjük a kétnyelv ű-
ség nyelviélektani vizsgálatait, viszont a jugoszláviai magyar m űvelődés-
történetnek mint önálló projektumnak a felvételével jelent ős mértékben 
bővítetüp ez irányban végzett munkánkat. 

Mivel az Intézet megalakulásakor (1969) kijelölt tervfeladatok 
jó része befejeződött ill. a befejezéshez közeledik, 1972-t ől kezdve a pro-
jektumok többségét tematikailag is felújítottuk, s a következ ő  három évre 
előirányzott tervfeladatokat igyekeztünk az eddiginél egységesebben ki-
alakítani. 

1972-i munkatervünket mind Munkaközösségi, mind pedig Tudomá-
nyos Tanácsunk elfogadta, s ugyancsak jóváhagyta a Tartományi Tudo-
mányos Közösség illetékes bizottsága és Tanácsa is. 

1972. V. 1-én az Intézetben két tudományos munkatárs, négy tanár-
segéd, egy gyakornok, egy tisztvisel ő  és egy segédmunkaerő  van alkal-
mazásban. Folyamatban van a pályázat egy nyelvész-asszisztens felvéte-
lére is. Az Intézet munkájában részt vesz még két állandó tiszteletdíjas s 
ötven külső  (szerződéses viszonyban levő) munkatárs. Ezen felül több 
hazai és külföldi kutató közli tanulmányait Tudományos Közleményeink-
ben, vesz részt ülésszakainkon vagy tart alkalmi el őadást szemináriu-
mainkon. 

Ezévi  költségvetési és munkatervünk az alábi témákat öleli fel (a 
tervet csak kivonatosan ismertetjük): 

A jugoszláviai magyar nyelv  (projektumvezető  Penavin Olga) kuta-
tási tervében az 1972-74-4 periódusban tematikai munkáikkal részt 
vesznek: 

Penavin  Olga: A szlavóniai (kórógyi) szótár III. kötetének sajtó 
alá rendezése 
Penavin  Olga (Vajda Zsuzsanna, Matijevics Lajos): A bánáti szé-
kelység nyelve 
Penavin  Olga (Mirnics Júlia, Matijevics Lajos): Bácska és Bánát 
földrajzi nevei 
Matijevics  Lajos: Zay Ferenc és Bornemissza Tamás nyelve 
Kaszás József: Lendva és vidéke földrajzi nevei 
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Pap György: Kanizsa és vi. téke népnyelvi monográfiái ának sajtó 
alá rendezése 

A jugoszláviai magyar irodalom (projektumvezető  Bori Imre) kutatá-
sában az 1972-74-i tervszakaszban irodalmunk el őtörténete és a har-
mincas évek kerülnek el őtérbe. Tematikai kutatásaikkal részt vesznek: 

Bori Imre: Szenteleky Kornél élete és m űvei (a monográfia sajtó 
alá rendezése) 
Bori Imre: A Szombat c. verseci irodalmi folyóirat 
Bányai János: A zombori irodalmi kör (Schmitt Jen ő  és Rónay 
István) 
Bosnyák István: Sinkó Ervin a harmincas években 
Dévavári  Zoltán: Loósz István és Toncs Gusztáv irodalomtörté-
neti munkássága 
Gerold  László: A jugoszláviai magyar drámaköltészet kezdetei 
Pastyik László és munkacsoportja: Az 1918-1945 közötti magyar 
folyóiratok és lapok bibliográfiája 
Szeli István: Jámbor Pál és szabadkai köre 
Utasi  Csaba: A Kalangya története 
Vajda Gábor: Kázmér Ernő  

A magyar—délszláv összehasonlító irodalom munkaterve (projektum-
vezető  Anđedić  Magdalena) a következ ő  három évre az alábbi kutatásokat 
irányozza elő : 

Anđelić  Magdalena:  Petőfi és Vörösmarty hatása Dura Jakši ć  
költészetére 
Anđelić  Magdalena: Margalits  Ede munkássága 
Anđelić  M.—Fried István: A felvilágosodás magyar—délszláv 
irodalmi kapcsolatai 
Bori Imre: A magyar—délszláv irodalmi kapcsolatok a XX. szá-
zadban 
Dávid András: A XVI—XIX. század délszláv epikájának auten-
tikus magyar személyei 
Szeli István: Magyar—délszláv kapcsolatok 1867-1900 között 
Božidar KovaČek: A XIX. századközék magyar—délszláv kapcso-
latai 

A magyar—szerbhorvát kontrasztív nyelvtan tervmunkáinak (veze-
tője Mikel Melánia) tematikája: 

A kontrasztív nyelvtan Ii. kötetének sajtó alá rendezése (Vukovi ć  
Gordana: A nominális szintagma) 
A kontrasztív nyelvtan III. kötetének el őmunkálatai (A nominális 
szintagma előljárói; A magyar összetett f őnevek és szerbhorvát 
megfelelőik; A helyhatározós viszonyok; A modális-instrumentá-
lis viszonyok. Munkatársak: Josip Buijovčić , Ivan Mokuter, Vajda 
József, Matijevies Lajos). 
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A kontrasztív nyelvtan IV—VI. kötetének el őkészítő  munkái (Az 
aspektualitás 'kérdései; Az esetrendszer. Munkatársak: Vukovi ć  
Gordana és Vajda József). 

A jugoszláviai magyar  folklórkutatások  (projektumvezető : Katona 
Imre) az 1972-74-i tervid őszakra az alábbi tematikus munkát irányozzák 
elő : 

Tóth Ferenc: Egy bánáti falu folklórja 
Penavin  Olga—Matij evics Lajos: Gombos, Topolya és Kórógy 
népballadái 
Barabás Jen ő—Mikuska Milka: A jugoszláviai magyar fol'klór 
bibliográfiája 
AnđeliĆ  Magdalena:  Vajdasági interetnikus folklórhatások  
Pataki András: Drávamellék balladát 
Tripolszky  Géza: Egy trenjeváei juhászcsalád folklórja 

A jugoszláviai magyar m űvelődéstörténet (projektumvezető  Szeli 
István) az elkövetkez ő  három év kutatási feladatai közül az alábbiakat 
emeli ki: 

Szeli István: A jugoszláviai magyar m űvelődéstörténeti atlasz 
tervének kidolgozása 
Stojanović—Káich KatalinA  jugoszláviai magyar művelődéstör-
ténet bibliogárfiája 
Nagy Sándor—Szekeres László: A románkori magyar m űvelődés 
emlékei Vajdaságban 
Szentgyörgyi  István—Garay Béla: A szabadkai magyar színm ű-
vészet a XIX. században 
Gerold  László: A vajdasági magyar színjátszás és színháztörténet 
a XX. században 
Pándi  Oszkár: Becskerek zenetörténete a XIX. században 
Duranci Béla: A vajdasági szecesszió 
Szeli István és munkacsoport: A szabadkai Népkör története 
Rokay Péter és munkacsoport: A huszitizmus Vajdaságban 
Lőbl Árpád: A Pleitz-nyomda s története és kiadványai 

A szerbhorvát—magyar nagyszótár III. kötete kéziratának mun-
kája 1972. végén fejez ődik be Kovács Kálmán és Sörös Dávid irányítá-
sával. A III. kötet munkatársai: Dor đe Jazić , Csáky Piroska, Ivanka Ve-
selinov, Kovács József, Kovács Mária, Borbély János, Szilágyi Károly, 
Knézy Mária. 

A jogi-közigazgatási szótár kéziratának véglegesítése szintén 1972. 
őszére várható Kovács Kálmán és Fehér Kálmán vezetésével. A szótár 
még ez évben nyomdába kerül. 

A fentebb említet hét tervmunkát a Tartományi Tudományügyi Kö-
zösség 1972-ben összesen 579.000 dinárral finanszírozza, ebb ől a belső  és 
külső  munkatársak kutatómunkájára 57.000 dinárt költhet az Intézet. 
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Egyéb munkaterveink közül megemlítjük az Intézet szervezésében 
Sorra kerülő  tudományos ülésszakokat és szemináriumokat: 

-  A Kalangya szerepe a jugoszláviai magyar irodalmi életben 
- Komparatisztikai  ülésszak Petőfi Sándor születésének 150-ik 

évfordulóján 
-  A magyar folkloristák szemináriuma 

Az Intézet a következ ő  kiadványok megjelentetését tervezi az 1972/73. 
költségvetési évben: 

-  A szerbhorvát—magyar nagyszótár III. kötete 
-  A szlavóniai (kórógyi) szótár II. és III. kötete 
-  A kontrasztív nyelvtan II. kötete 
-  A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeinek 4. 

füzete 
-  A bibliográfiai füzetek 4 száma 
- Lőbi  Árpád: Bánát magyar nyelvű  polgári társadalomtudo-

mánya a századforduló idején (1880-1918) 

Az Intézet nemzetközi kapcsolatainak keretében 1972. V. 22-t ől 28-ig 
vendégül látta a MTA Irodalomtudományi Intézetének két tudományos 
munkatársát: Dr. Béládi Miklóst és Dr. Kiss Ferencet. 

E SZÁM MUNKATÁRSAI  

DR.  BARABÁS JENŐ , EGYETEMI DOCENS, BUDAPEST; BODOR GÉZA, EGYETEMI 
HALLGATÓ, ZENTA; DR. BONA JOLIA, TUDOMÁNYOS KUTATÓ, ÜJVIDÉK; DR. 
BURANY BÉLA, EGYETEMI TANÁRSEGÉD, UJVIDÉK; DR. KATONA IMRE, EGYE-
TEMI DOCENS, BUDAPEST; DR. KISS LAJOS, KANDIDÁTUS, BUDAPEST; DR. KÓSA 
LÁSZLÓ, A MTA NÉPRAJZI KUTATÓ CSOPORTJÁNAK TUDOMÁNYOS KUTATÓJA, 
BUDAPEST; DR. MATIJEVICS LAJOS, EGYETEMI TANÁRSEGÉD, ÜJVZDÉK; DR. PE-
NAVIN OLGA, EGYETEMI RENDES TANÁR, JVIDÉK; DR. SÁROSI BÁLINT, A 
MTA NÉPZENEKUTATO CSOPORTJÁNAK TUDOMÁNYOS KUTATÓJA, BUDAPEST; 
DR. SZELI ISTVÁN, EGYETEMI RENDKIVtrLI TANÁR, JVIDÉK; TÓTH FERENC, 
A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET ASSZISZTENSE, JVIDÉK; TRIPOLSZKY GÉZA, M-
ZEOLÓGUS, ZENTA; VOIGT VILMOS, ADJUNKTUS, BUDAPEST. 
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