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Voigt  Vilmos 

TEGNAP, MA ÉS HOLNAP 
A MAGYAR FOLKLÓRBAN  

(akkulturációs  jelenségek 
mérlegelése) 

A magyar olklór  rejlő  stčet&etében  minden bizonnyal a legna-
gyobb változást az utóbbi zné.sMI évszázaddal kezd ődő  korszak hozta. 
Ha a  :folklór kezdetét illetően megoszlanak is a  vélemények, hiszen 
egyesk ta honfoglalás előtti korból  in elniutatnak „c>] łkéór" jelensé-
gclket, mások viszont esak a feudLá]lis parasztság kultúrájk (vagy annak 
egy részét) nevezik folklórn-ak - abban niindenid egyetért, (hogy a 
kapitalizmus uralkodóvá válásával a klasszikus értelemben vett folklór 
korszaka lezárul. Abban 'a tekintetben sem egyértehn ű  ia  kutatók állás-
pontja, hogy nevehető-ie o]Ik1Ónnalc  a  i~pk<>ii városok, ehek, diákok 
közösségi hagyománya? A mw*ásság letÚtÚrájéniak  sok olyan eleme 
van, amely hasonIit a korábbi olklózw'a, mások a korábbi io&klórjelen-
ségek helyére lépnek. Mindez együttvéve azzal jár, (hogy az ún. mun-
kásfolklór kérdéseit korántsem olyan  egyszerű  megoldani. Valóban a 
legkülönbözőbb nézetek hangzottak el e kérdéssel kapcsolatban. Egyesek 
a munkásság márden közösségi itm~ &odklómak nevezik; mások, 
éppen ellenkezőleg, a ác]&l& nyomait is tagadják a murkáskuMůxában, 
azt hangsúlyozzák, hogy •a muinikásság m űveltsége tudatosan poJitákai-
osztályharcos természetű, és ezért esik távol sz arobalkus folklórt Ćl. 
Voltaképpen az is kérdéses maradt, honnan kell (kezdenünk a munkás-
f(yLklór jeleriségek számoaiŤartását. A eóhes és kézmőipari munkások, 
a gyári munka kezdetei vagy csupán a kapitalizmus uralomra jutása 
jelenti-e az új korszak határát? Még a tö egkommunikációs eszközök, 
meg iaz iskol'ázás és írásbeliség 'elterjedése tekintetében is küJBrböz ő , 
egymással ellenkező  nézeteik képzelhotők el. Egyesek szerint az anal-
iabétizmus a szóbeliség azinoniimáa, mások 'szerint a paraszti m űvelt-
ségbe írásos iadkotások é á,zadok óta beáramolhattak, és erre vannak 
közvetlen hizonyítélkaánk is. 

Az iegymássail kleseilő  nézetek, dilemmák számát még riöve]ihet-
néinik. Egy mondatban Úgy loglalhatnáük össze Őket, hogy folkioriszti-
kaii']iag nem tisztázott az, meddig 'számc Ălhatuxik még foliklóreal,  honnan 
kell mér valamilyen Új fogalommal megnevezni a korábbi foiklórral 
azonosítható jelenséget? Ezt a kérdést el lehet dönteni empirikus módon, 
gyakorlati vizsgálatokkal Is. Ez az út azonban (a magyar néprajz tudo-
mánytörténeténeik következtében) nem ás olyan egyszer ű. Főként két 



akadya  van annak, hagy  olk1oidsrz1biikaii módszeiieket követve  és  empi-
riku,  úton  vá]aszoJjr.mk  a  Mve~tt néprajzi kérôéskrie.  

Az első  nehérziség  a  iépi Ikiuläúaa gy e]a űen tradicionalista fei-
f<gsa  a  magyar nJépQlajrzli kutatában.  Itt  nem  azt  kfogásoiorn,  hogy a 
kutatók  bangsúlyoztMc  'a népi  kultúaia  hagyományos voltát. Ez tény, 
amit  ~. lenne taga&i.  Viszont az  edidgi kiutatás voltiaik~ tűlér.-
tékelte ezt ..a tényt,, ai$kox  nagyon gyakran ą . múlt  mar'adványadnak 
~~ ja  magyar âoükč rt.  Nem az egyes  o~timedmiányek  hetes 
vagy  cáfolható vólitáxa szerietniék  utalni,  haneun  'a módszer  jei1eniző  
vonásait  ddzem, anikior megemítem.  hagy a  ifoMorbta  Diószegi  Vil-
mos  1958-ban moncgriáfiát  tett  39yj l  az általa  honfogJalás el6btiek  
nevezett  magyar sáimánizmius napaiiinklg tovbélő  nyounaiirća, majd  
egy évtizeddel  Ikié^h  pedig  ia  néprajzi adatok alapján a keresztény-
ség elő tti (,‚pogány") magyarok  hbtvdláigának r~s~ásárateoz  kísér-
letet. Azt ugyan  iaingsúąyoza,  hagy ez  ia pogányoaii Wá~p kiésőbb 
részein ě  esett szét,  iazt iazonban nyilvá  valónak véli, hogy e töredékek 
„más  orimában  (p1.  deąmjeJk,  hiedelemmondák, mesemotívumok,  rtuá-
]iis eJkek)  éltek  tovább  s  naiakig megóir~ek  a magyar népi kul-
túrában. Ez a néprajzi  lanyag ... szolgáltatja azt a  forráscsopoetot, 
arnelyineik kompLex vtzsgátata révéei nkanstruálhwtó  az  egykoh  magyar  
hitvdág."2  Amikor  a magyar  n  rajzbudamány  t  netiségét .'vigá1ta  
a kutatás, voltaképpen  m  ás a  tradiioiiana1dzmus szinonhnája volt. 3  Ter-
m&szotes,  hogy  iegy  változó  koban  e  fo]dogásnak  megfelelően a még 
megmaradó régit, és nem  iaz  éppen megszülető  újat 'kell a  néprajziku-
batónaik  megfigyelni,  leárnii. Teinnészetes,  hogy  iaz ialkkultimiáMidás,  a  vál-
tozás Vizsgfflata még  Igy is  felbukkan  a magyar kutatásban,  mindazál-
tal  korántsem olyan  nértiékibein, osnint  ez  ikí~tos  lenne. 

A változásvizsgálat voltaképpen  nélkükizhetetlen  eszköze az  akkul-
turáoiós Ikutatásoknak.  Meglepő  azonban, milyen kevés befejezett ilyen 
kutatásról tudunk.  Dégh  Linda és  Ortutay  Gyula évtizedek múltán 
ugyanazt a mesélőt  klilkérdeztéik,  és az Ismert  itõrténetek változásáiból 
solkmiiindenre  következtethetnénk, anyagukat azonban nem tették közzé.  
Népzenekutatők (kÖzWk Vasigyas  Lajos  iés  Kiss Lajos) a negyvenes 
évek  elején végzett  dalgyĹíjtésüket  próbálták  újragyűjiéssel  revideálni, 
azonban ennek eredményeit sem tették közre. Voltaképpen két nagyobb-
szabású  iilyen ikutatásrál tudmk,  nem  véletIenffi  egyik sem a mai Ma-
gyarországon kezdődött. A  ivaj ,dasági folloristák Kálmány  Lajos dél-
alföldi  gyűjtéseinek  nyomán próbálják meg egy 60-70 éves múlt ina -
radványaiit  megtalálni. (Ez a munka folytatásra, eredményei pedig 
összesítésre  várnak.)  Főként  háromszélk& balladáik  alapján Faragó József 
(és munkatársai) a  századelő  erdélyi magyar  halladakinesét  próbálták 
szembesíteni a  hatvian les2~vel  későbbi hagyománnyal. Mivel az Ő  
kibédti kutatásuk  kiadott  foirm!ábasi ás  hozzáférhető, úttörő  jelentőségű  
munka,  iidézzük  néhány  ténysorozatát. 4  

Mintegy 1200  embert  kérdeztek meg,  ikülőnböző  'karesoportokból,  
ismernek-e néhány  ćkülönböző  történeti korszakra jellemző  balladatípust. 
A válaszok típusonként igen  küliönböződk.  A2 igen archaikus Barcsai 
balladatípust  a  hagyományból  Ismeri 1, könyvből  itudjia  43 ember, hal- 



1tt  róla 30, több mint 1100 v ţiszonrt nem ás hallott róla. Az archaikus 
Molnár Anna balladát  iagyomáinyból  ismexii& hárman, könyvből 158-an, 
hallottuk róla 81-en, iffib mint 960-an azonban erről sem hallottak. 
A Rossz feleség hagyományos baltladáút ismerik 14-en, könyvb ől 126-an, 
b,aNntt róla 240 ember, ne ńt ha]Jott róla több nint 800 ember. A kései 
Szabó Vilma balladát 120 ember tudjia, könyvb ől tudja 45, hallott róla 
370, nem hallott róla mintegy 670 emiber. Egy Rózsa Sándorról szóló, 
helýheiiatzásho.z ás ka'pcso űható betyárballadát hagyományból 
ismer iridfttegy 170, könyvből 230 enber, hallott róla vagy 440, nem 
hailottt róla 370 adatközlő. Végül a teljesen helyt jNegű  Bvtyka Imre 
bailjadáját könyviből seuJki sem ismeri, 20-ian szóbeli hagyományból tud-
jk, hattak róla 35-en, és mintegy 1,150 ember ezt sem ismeri. 

Faragó az ladatokb61 sokiéle tanulságot von le. Egyrészt az derül ki 
a számokból, begy ahogy lkãzieledünk a irissebb "klór képz ődmények-
hez, úgy nő  laz ismertség aránya. A Barcsai-bal]iadát  1 ember ismeri a 
hagyományból, Rózsa Sándorét 167. Ezzel egyenes  ányban  nő  a könyv-
ből vett baJ4adák száma ás. Megántosaik a Barcsait 43-an ismerik  köz»'v-
ből,  Rózsa Sándort  viszont 231-m. Talán m4ndkét említett tényez ő  
együttes hatása íkõvetk~ben ugyanutlyien módon nő  azok száma, akik 
csak hallottak iaz enÂuitett bafladákről, de maguk nem tudják annak 
többé-kevésbé teljes szövegét. Az ielõbbi példákat idézve (Barcsai 30, 
Rózsa Sándor 439) lez az összefüggés szembeszök ő. Faragó utal arra ás, 
hogy feltűnő  &örÜ]nényatek tartja, iegyetlen balladát sem ismer mm-
deniki ia éalubatn. A Barcsai  badtiadáról a  iaiu  lakosságának 940/o-a egyál-
talán semmit sem tud,  sohasem hailett róla. Még a legismertebb  Rőzsa 
Sándor esetében ás a lakosság 30 0/o-a sosem hallott 'a balladáról. Még 
feltűnőbb lkõrükuény, hagy a helyt esemény 'köré szöv ődő  Butyka Imre 
bafladájéit a helybehok  95,50/o-a sosem ismerte. Mindez, mint Faragó 
világosan utal rá, azt jelsi, hogy a folklór (Legalábbis a jelen szakaszA-
bari) korántsem homogén jellegű  egy-egy közösségben. 

Utal Faragó ia íkönyből iszerzett ismeretek jelent őségére is. Olyik 
ballada ismerőiatok egyötöde nem a szóbeliségb ől, hanem a könyvből 
tudja 'a szöveget, ás az összes megkérdezett ball'ada közül 3-at szóból, 
6-ot könyviből tudtak az adartiközl ők. Faragó adatait korcsoportokra ás 
bontja, ezzel kapcsolatban azonban maga kevesebb megjegyzést tesz. 
Tudván jól, hagy ra felgyűjtött anyag nem elsősorban ilyen következ-
betésk levonására készült, mégis meg kell kockáztatnunk, hogy ezekre 
Is  kitérjünk. Az adatok szerint ra régebbi balladákat az id ősebb gene-
ráció a hagyományból Ismeri. Az Újabb balladákat vagy minderáoi ha-
gyományból ismeri, vagy csak hallott rólak. Nagyobb azon id ősebbek 
száma, akik érdeklődnek a bal'Ladák iránt, mint a hasonló fiataloké. 
Tulajdonképpen nincs generációs fkü ,1ónbség azok iküzõtt, akik rirern is-
merik a bailadákat. Nem eléggé egyöntet ű  a férfiak ás nők közti meg-
oszlás. Úgy tűnik, imintha a nők 'közül többen ásmernéik általában a bal-
ladákat, de a kutatott Rózsa Sándor  ha'IlFada egyérteknűen és minden 
generációban ra férfiak között Oépsze,rtuibb. Egyébként ha összresítjük a 
balladaismeretre vonatkozó rad'abcÁkat, újabb tanulságdkat  ás levon-
hatunk. 



hagyományból 
tud baUI.dt GöflyVből  

hallott 
balladáról 

8-15 évesek 13 344 242 esetben 
16-30 évesek 62 181 179 esetben 
31-50 évesek 91 69 302 esetben 
50 éves  Ĺö]5tt  86 14 448 esetben 

Ez a táblázat azt mutatja, begy .egyiel őre s*ws igazán nagy különb-
ség a generációk  J~tt e begyositányból tanult baláadák esetében. Még 
a gyerekek is haltanak otthön baladját. A második táblázat viszont 'azt 
jelzi, hogy ia kényvből dótt iYalladăk több mint 55°/o-át iskolás gye-
rekek tud$k, a 30 óv aiattiaac továbibi 300/o-ot, az ötven év  6eietbiek 
pedig csak 58/o-ny1 töredéket. Ez  nempak  a ivönyvniűveitség elejté-
sével  n-iagyarázható,  egyszerűen 'a hajdani diekolázatlanság, aaiaabétlz-
mus nyoma.. Megerősíti ezt, hogy ugyanezek a generációk minél idő-

sebbek, annál jobban éiicleJklődiniek a bail'adiák áelŐl, eiő  a hallomásból 
ismert  iadatok  száma.  Tanulságos az egyes tgg&1ege's rovatok összeve-
tése is. Az 43kO1áSOknáJ j~lbelül S könyvből tudott balladára jut 1 
szóból ismert. Az  övegeknél éppen ordítva, 6  : 1 arányban a szóbeliség 
uralkodik. 

Faragó József ugyan részLebei, mábesi iá'tja az 1910-es és 1960-es 
&vok :baJi'adakincse közti különbséget, ezt azonban int nyilvánvalóan  sz 
aiklkulturáczió jelenségével nevezhetjük eneg. Az ilyen és busonió jellegű  
kutatásokat sokban folytatffi ikeUene ahhoz, hogy országos, áttekint ő  
képet kahassus*. Ma még csak ă  vdzşgálat kezdetén vagyunk, ezért 
korai lenne 'azt 'állítanunk, hegy a jelzett id őszakban adatuink szerint 
például niegfocdiuibt 'a szóbeli és írásos műveltség balladaképző  erejé-
nek aránya. De hogy sok ilyen vizsgá'l'atból végül is hasonló tárgyú 
következtetéseket vonhatunk majd Le, aligha lehet kétséges. 

Mind a tradicionalizirns túlsúlya, mind a változás'vizsgálatok folklo-
risztiLkánkban való ajikahnazásánalk kezdeti volta iazoniban azt jelenti, 
hogy más úton kell egyelőre feleletet kapnunk, ha az akikultuiráció mér-
legét akarjuk megvonni. Ehhez íamonban egy kissé körül kell járunk 
azt a kérdést, mit és imdiért nevezhetünk aulburációniak. 

Ha elfogadjuk azt 'a nenize1.iközi gyakorlat 'által i's szentesített szó-
használatot, amely a• változásokat két nagy alfajra, úgymint az innová-
cióra és taz akkultu'rációra  bontja°, e kettő  ikõzõtt 'a különbséget abban 
láthatjuk, hogy az innovádó a jo]Iensége łk belső  újulását, újítását fo-
galmazza meg. A magyar néprajzi intatásban sz  utóbbi időben indult 
meg e téma kutatása, és ekkor° voltaképpen népi taiiá]imnányoik, termel ő  
technikabeli tökéletesedés eseteit vették ide ta kutatók. Ezzel szemben 
sz akkuituráció a változás küls ő  tényezőit hangsúlyozza. Mint ismere-
tes, e fogalmat voltaképpen 'a két világháború ikõzén dolgozbá łk ki, egy-
mástól függetlenül kutató tudományos irányzatok. Először a• primitív 
népeknek 'a fehér ember ciiviiizációjával való találkozásának a tényeit 
értették rajta, majd általánosították, és ma így nevezik mindazokat a 
kultúraváltozásokat, amelyek során teljes kultúrák, teljes rendszerek 



hatnak  egymásra.7  Ez az elnevezés pontosab, mdnt a kultúraváltás vagy 
teidikaváltás, (bechnológiaváitás), amelyeket Id őnként szinte azonos 
értelemben szinbési hasrnálnaik. 8  

Felmerülhet a Gcérdés, beszé]hetüilk-e a~turáclór61 a magyar 
kultúra egészén belül, nem túlzás-e az utóbbi évszázad változásait 
Ázsia vagy AfrJka lakóinak a modern ciiviiizáeióvail való megismerke-
déséhez h:asonlltajni. Azt elhotji& erre, hogy a változás több okból Is 
akkuilturáeió. 

Először Is a változás mértéke Óriási. Nemcsak a tradíoi,orLj łjizmus 
sugallta azt e néprajzi 	smerést, hegy e változás el őtt a magyar pa- 
raszti életmód igazán aaihniku.s volt, jelenleg viszont egy lényegét 
tekintve modem életmód alakul Id falun is. 

Másodszor a változás nem a paraszti kultúrából kiindult bels ő  
fejlődés terméke, nem innováció. Seoki sem állíthatja, hogy például 
a kötelező  iskoláztatás, s centralizált és gépesített közlekedés, s tömeg-
koimmmikációvá változott könyrvktadés-, s rádió és televízió elterje-
dése a parasztok követeiéséiie, felhalmozás útján következett be. Még 
a társadalomszikezebet ]ény?egé łben megszabó tényezők (a történelmi 
Magyarország szétesése az első  világháború után, a f&klosztás, majd a 
termelőaLzövet(kezetek szervezése a második világháború után) sem be-
lülről,  hanem  kívülr ől  snódosították a népi ",túra iétfeltébeleit. 

Harnadszor  •a változás során kialakult új kultúra ugyan a ma-
gyar nemzeti kultúra keretei között jött létre, mindazáltal nem speci-
fikusan nemzeti jelenség, haneni  nemzetközi jelleg ű . A múlt századvégi 
ind,usztnializálódás, .a századel ő  prosperibása ez o 	k-magyur mc- 
narohia keretei között zajlott le. Az e]s ő  világháború utáni, de a máso-
dik után Is egész sor közeli népi kultúra hasonló jelleg ű  változáson 
ment keresztül, és az a folyamat ina Is nemzetközi keretek között 
zajiik 

Negyedszer ia folyamat társadalmi tartalma Is világosan nagy-
méretű, egyenesen  formációváltozás.  A lényegét be4kintve feudális ma-
gyar falut előbb a kapitalizmus, majd a Lwocializmius keretei közé kap-
csoláik. Ezt a folyamatot legalábbis a teljes kulturális változást illet ő  
akkulturáció nevével kell ikõffilhatárolnunk, ennél ikevesebb nem felelne 
meg a változás jelent őségénék. 

Mindeseik után külön éeladatik&it ikell azenban megvizsgálnunk azt, 
hogyan iképzelhetõ el éppen ia folklór nkkulburáoi&viizşgálata? Termé- 
szetes, hogy végső  soron a társadalom átalakcuilása az oka a foiklór 
akkulturációjának. Voltaképpen s magyar társadalomban az utóbbi év- 
század során bekövetkezett változásokat kell regisztrálni. Mint ismere- 
tes, ezt s folyamatot politikai történetírásunk, legutóbb pedig gazda- 
ságbörténietkásunik is vIszonylag részletesen tárgyalta. Ehhez kapcso- 
lódva a néprajzkutatók Is imeglklséreltéik azt, hogy számot adjanak a 
parasztság életének iátalakulásár61. Tulajdonképpen két jelent ős kísér- 
letet ismerünk, amelyek szerzői a fojiklór tátalakulását kutatták. Mind- 
kettő  legészenmás kiindulópontból és más módszerrel szemléli a kérdést. 

Katona Imre először 1961-ben foglalkozott .a magyar parasztság 
életének átalakulásával. 9  Osszegezésében a köztörténeti tényeket veszi 



sorra, majd a  fo]Ikóixrn bebt]ii ~yni~láwól ‚beszél,  anélkül azon-
ban,  hogy  a  jelenségek "rsiadal~Met sniinősfét  adná.  Ké5bbi ta-
nulmánya&ba&° pedg ista ai-stltisztáfkaa snódazemel  hasonlítja össze 
a hagyományos paraszti  foWkMr  (például a népdal) ás a mai tömeges 
kultúra  teruiiáeínek  pl. 'a  sláger, töunegdal, magyamóta)  egyes jel-
lainző  vonásait. Ez a  mód~ bermászetese2l  helyes,  ii dazáltal  nem ad 
átfogó képet, egyelőre  inlk,áib(b előtanulmány  a  foB.d& stiüsztiileájának 
kársi-történeti  vdzsgálatálhoz.  

(Mellékesen meg kell  jegyiezndnic,  hegy  népzenekutatóink  igen gon-
dos  vlzsgálatoka.t olyţattiak  átmeneti jelenséget illetően. A múlt századi 
népies dalokat  Kerény!  György", a  cIgányzenét Sárosi Bálint 12,  a  mun-
kiáscial  ás a tömegdal  kű1öeáé1e  kérdéseit  Maróthy János'  behatóan 
vizsgálta..  Kutatásaik m&Jegének e1kézítése  mégis  k'ivül  esik e szemle 
keretein,  mivel ia kédéseáskel  nem  sz alkki.úturáoiÓ  vizsgálata szem-
pontjából  foglal1kotaJk.)  

Egészen más módszer  figye]ibető  meg egy  tanulmánygyűjtaméay-
ben, amely 1968-4ban „A  paraszidaltód  a  munkásda]iig" cűmen  jelent  
meg.14  A kötet tíz tanulmánya  mćdszertaoűag  kevés egységet árul el. 
Általában  rémlett~  (a mezőgazdasági munkásság dalai,  sumznás-
daldk, bányészd'alelc)  gondos  kidolgozását kapjuk, történeti egymás-
utánban  szerepeJne łk taz  egyes adatok és rétegek. Még az elméleti jellegű  
kérdésfeltevés  mögött Is  desk)tiv munka  rejlik.  Kríza  Ildikó „A  me-
zőgazdaság kapitalizálódás~ vtiss7ihangja népkölbészetün)kben"  cím-
mel voltaképpen  - inidnt alelme  is közli  -  egyetlen balladatípus, a 
cséplőgépbe esett lány  szövęgfilológiáját  adja. Nagy Dezső  „A század-
forduló  paraszmosgalmaire1k  szellemi hagyományai"  című  dolgozatá-
ban  az 1890 ás 1910 közötti agrárszocialista mozgalmak   dalaát  (ás szó-
lás alt) mutatja be, mind korabeli írásos, mind későbbi szóbeli források 
alapján. Összegezésében a történe ti eseni&nyket  követi, a  fodkiór  át-
alakulását annak  illusztrádiójaként  fogja fel, nem külön kérdésként. 
A tanulmánykötet végén külön dolgozat  6oglaJkozilk  a  munkásfolMór  
kutatásának általános és elvi kérdéseivel. Mivel ez önmagában k ülön 
kérdés, eléggé  bonyolult  is,  i~  ,Is  esik a mostani témán, csak  röviden 
utaldk  a dolgozat főbb gondolataira. Eszerint a  m.unkásfolkl&  kuta-
tása különféle  aspaktusclkból jelképzelhetõ,  és a konkrét kutatások ered-
ményei egymástól gyakran eltérőek. Ez a téma  voltaképpen  nem  foJklo-
risztticai  feladat, hanem egy önálló  kutatái  terület, amelynek elvi  meg-
közelítése aligha képzelhet ő  el  olyan  kérdések tisztázása nélkül, mint 
a tömegkultúra, a  nurnikákultúra,  és egyáltalán a kultúraváltás a 
19-20. századi  társadalmakban. A tanulmány elméleti áttekintést ad, 
'gyakorlati  pédákra  azonban alig  hivallkjozik,  és azóta sem született meg 
olyan Leíró jellegű  konkrét vizsgálat, amely az itt javasolt elv eket kö-
vette vagy felhasználta volna. 

A  lolklorisztijkai akkultunációvizsgálat  Magyarországon még nem 
dolgozott  iki  saját módszert.  Üjabban  az MTA Néprajzi Kutató Csopo rt-
jának  .iolklori.s'ta  munkatársai  Nógrádsipek  faluban végeznek jelenku-
tatást, ennek során általános  iképet  adnak  ta közséig folkiórjának válto-
zásáról.  Ennek a kutatásnak eredményei azonban eddig még nem lát- 
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tak  napvilágot. A magyas néprajztudományban az utóbbi időben elő-
térbe került az úgynevezett jeleokut'altás kérdésköre. Veltaképpeni el őz-
ményeket  igen rigtől idj&hetio1k, mándazáltal e szempont látszólag el-
siikkadt másféle kutatási eladatcÁk között. Ennek &s e helyhozására 
•a T ományos-Techi*ai Forradalom kutatásának Szervez ő  Tíitkársága 
1971. december 8-ián vitaülést tartott a néprajzi jelenkutatás kérdései-
ről'5, és ennek anyaga is megjelent'°. 1972. május 24-ién a Néprajzi Tér-
saság újabb vitaülést rendezett e témázól, ér ennek anyagát is pubJi-
káiiták. 17  Az MTA Néprajzi Kutatócsoportj.ánialk társadalo néprajzi osz-
tálya évek óta folytat jelenikutabást Nógrúdvarsány faluban. Az els ő  
elkészült mun'kák 'nyilvános vitáját 1974. április 24-ién rendezték, ugyan-
csak a Magyaa Népaazi Társaság ülésének keretében. Ez a munka is 
'tovább folyik,  eredményei xem~tõleg hamaroan ny'oantatásban is 
hozzáférhetők lesznek. Mindezekben a 'kutatásokban azonban a folklór 
csak igen aiárendellt szerepet kapott, els ősorban gazdasági, táraad$om-
szerkezeti kérdéseket vizsgáltak, és a voltaképpeni folklór változására 
csak közvetett módon utaltak. Ez termiészetes tény, mégis je]zi, 'hogy 
célszerű  lenne kiszálesibeni Celkkcitáink ilyen irányú munkáját. Meg-
jegyzendő, hogy a• néprajzi jelenlkiubatás felé elméleti orientálódást adó 
tanulmány, noha feiklorista szetrz őtől íródott, hasonlóan csak kevés 
helyen foglalkozik közvetlenül folklór jelenségekke1. 18  Nyilván ennek 
sz a körülmény 'is  sz oka,  bogy  egyelőre inkább előtaniu]niáriyok elké-
szítésére, imént  vgeredzoényelk megállapítására van lehetőség a magyar 
folklór akkultua'áOi6-vz4lhtain. 

Külön kell említést :tenni néhány igen érdekes knitatásról, amelyek a 
parasztság művei15cJJé9ére vonatkoznak. Eltekintve most a műivelődéstör-
ténészelc és nevel&tõxténészek ide vágó szakmunkáinak ismertetését ől, 
legyen 'szabad arra hivatkozni, hogy iez a téma 'a magyar néprajzi ku-
tatásban legalábbis programként hosszú ideje közismert. Ortutay Gyula 
több ízben foglalkozott a népismęret és a paraszti lkultúrában sz  írásos 
műveltség hatásának ikérdéseiive. E közvetve dde tartozó témák mellett 
két közvetlenül is minket érdeikl ő  jelenséggel külön is foglalkozott. 
1940/41 telén készített memorandumában, amelyet 1947-i el őadásában 
bővítve niegismételt'° Ortutay Gyula sz 'akkani belső  migráció néprajzi 
problémáinak sokoldalú vizsgálatára buzdított. Elgondolásai nyomán 
több részletvizsgálat mag is indult, xndin'dazáátal nem készült €i 'a téma 
átfogó feldolgozása. Másik tém'akén't  sz ískolai nevelés problémáinak 
vizsgálatát 'tűzte ild. Még 1943-45-4ben a Kisgazda Párt köznevelési 
programjának tervezetében 20  utal azcdkra a 'történeti idkokra, amelyek 
a magyar parasztság m űvelődési rendszerének múltját megszabták. 
„Művelődéspolitikénk alapelvei" cím ű  1947-i előadása", majd az 
1948-i iskolaá'lliaimosít'ási vitában megszületett munkái 22  voltaképpen 
agy nagyobb történeti áttektstésre épühk, amely végigkíséri a ma-
gyar n'époktatás ügyét. Ebből a tnunikáiból a néprajzi vonatkozású rész-
leteik csak jóval később, 1962-ben jelentek meg", ekkor az iskolai mű-
veltséignek 'a folklór műveltségre tett hatásával foiglalkott a szerz ő . 
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Ez a munka is foltatásra, d1etve rt&zlebeSebb adgozásra vér, hiszen 
a magyar paraszbaág több évszázados m űve16déatöTt&1etében ilyen 
szempontból "g igen so& a feltáratlan téna. 

Szexencsés kõrülmény,  hogy egymást  cŁ$ető  ét tanulmányúban 
Balogh István éppen a  számui*r'a ]egéridkesebb korszat dolgozta fel 
ilyen szempontból. 1965-ben a magyair paraszti m űvelődés 1848 és 1914 
közti homnegyed századák mérlegét 'adta, valóságos kds kötetet 
kitevő  tanulmáiyáhan, 24  LegutĆ b pedig eot ia korszakot egészen 1944-kg 
egészíti ki újabb U  oncgrá'Lájéban. 25  Balogh István vltaéppen az 
akku1tua'áeió szempmtjai szesiint tárja W ainagát: utal a paraisztí m ű-
veltséget kivüiről ért 'hatáso&ra, előbb ikõztõrténeti majd niűvelődés-
történeti helyzetképet ad. Ez után egyedként tárgyalja az általános- és 
szaktatás, ia falusi kõnyvitámk  és művelőcLési ntézniények eiterjedését, 
utal a spontán népmůvelés, az amatőr inűv&Äkedés, sőt né.mÄleg a 
tömegkcanmuriúkáci6s esziközök faFusi elterjediéséne& Iki§odé~ is. Kü-
lön éirdeme, hogy ránutat az említett jlenségek ideológiai köetkez-
ményeiire és hátterére !is, ogiaikozik azzal, mely eszmeáramlatok miilyen 
értelemben és  miést befd1y&olták e folyamatot, valamint hogyan értel-
mezbéfk azt. Balogh Itvián viszonyLag gazdag deskiriptív ad'attár't vo-
nultat fel, amely azonban egylenetiijen is, néhány témáról Úgy Látszik, 
hiányoznak megbízható történeti adataink. Ezt a leíró adatgy űjteményt 
maga a szerző  te]me*  és voltaképpen aevi&s hiányzik ahhoz, hogy 
egy teljes igényű  akultiuráriós vázlatot kapk a két tanulmányból. 
Ilyen irányban  lazmbm  maga nem olytatja 1k5vetkeztetéscit, lés egy 
kissé ,a két tanulmány anyaga is különbözik egymástól, ilymódon 'külön 
kellene általánosítani eredményeit. 

Az utóbbi máslél évtizedben szocklógusok, tömegikoimmunikáoiós 
ás népművelési szajkembeoeik skszos loglalkoztak 'a mai magyar kultúra 
és művelődés kérdéseivel. Adataikban rendszerint megkülönböztették 
az értelmiségi és a munkás-paraszt, illetve a városi és vidéki lakosságot. 
Voltaképpen azonban az Ilyen m Ĺivdleben 'oiv"ható leírások ritkán al-
kalmasak arra, hogy bel őlük 1k62metlenül 'a folklór változására vonat-
koztatható kövelikeztetése(ket állapíthassunk  meg.  irthető  okokból a tör-
ténelmi dimenzió is sekély e munkákban, csupán az utóbbi évtized 
(vagy negyedszázad) adatai szerepelnek, ami nem elég az aikulturádó 
egész folyamatának bemutatására. Jellemz ő  például, hogy laz életmód, 
szabad idő  és a művelődés változásaival foglalkozó, úttör ő  jellegű  mun-
kájában Szántó Mikl60 6  elvileg a Marx által megrajzolt munkásosztály 
képének megváltozásából indul ki, vagyis éppen az }ta1unik is megfi-
gyelt ötnegyedszázad koirszakáira hirvatkozik, a konkrét izsgálat és 
annak értelmezése azonban csak 'az egy-két évet magába ölel ő  jelenre 
vonatkozik, történelmi diimieniziója nincs. 

Az akkultuiráaió, ás természetesen 'a fo1klór akkulturációja is tör-
ténelmi folyamat. 

Ennek a történelmi folyamatnak 'a bemutatása különös módszert 
igényei. Esett már szó 'arról, mennyiben tarthatjuk tradicionális jielleg ű-
nk 'a folklórt. Ha nem iis nevezhetünk minden "klór elemet évezre-
des régiségűnk, 'a folklór sck-soik jelenségének nagy történeti múltja 
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lv'ávaió  tény.  Éppen  ennek  köąietkeztében olyan ril&a  a jövőbe 
mutató, perognosztàkaá jellegű  fol(klorisztdtkai kutatás. Lássunk néhány 
példát arra vonatikozóan, hogyan lenne mondjuk e]ikpzelhet ő  az ezred-
forduló magyar folklórja,  he a hagyományos őoEdorisztdka módszerei-
nek  Mhasználá•sából indulnánk ki. Ezt 'a módszert extrapolációnak ne-
vezhetjük, és a  &itutr'ológia jól ismeri, számos területen alkakuazza. 
Amíg iazoniban a gazdasági növekedés vagy a demográfiai változások 
előre kiszámításában es az eljérás nyilvánvalóan alkalmazható, a 
foiklórban semmitmondó eredményeket hozhat. 

A magyar o1&lo&rriszti1kóban elhangzott az a vélemény (Varigyas 
Lajos műveiben), miszerint balladakincsünk tetemes rétege a 14. szá-
zadii, vagy annál régibb témákat, niegogaámazást tükröz. E nézetet 
mások vitatják, de hipotétíkusan elfogadják az ilyen történeti eredez-
tetést. Mint ismeretes, balladakincsünk zömét az utóbbi évszázadban 
gyűjtötték, és ezen belül Vangyas nem tesz különbséget az egyes kor-
szak-ok balladáii között. Graďikus ábrázolásban ez úgy látszik, mintha 
a 14. századtól a 19. század kétharmadáig egy elem megmaradna. Ezt 
a vonalait alig ikell kiegészítenünk, hogy megkapjuk a 2000. óv magyar 
balladéjit: 

1400 1500 1600 1700 1800 1000 2000 

t 	 tt 
kezdet 	 jelen jövő  

A boszodványihiit kutatói általában egyet értenek 'abban, hogy a mai 
magyar boszorikmnyhitben agy a keresztény vaUás elleni tényező  keve-
r~ egy korábbi hagyománnyal,  amelyet Diószegi Vilmos hnfoglalás 
el&tinek, sőt egyenesen a szibériai sáznándzxmissal roke ťilth'a.tónalc ne-
vez. Természetesen itt is elképzelhet ők el-lenvélemények, de itt sem az 
a feladatunk, hogy a konkrét állítást taglaljiik; csak arra figyelünk, 
milyen extrapolációt tesz lehet ővé es a felfogás. Ha a sámá'niizmust 
csupán az időszámításunk kezdete körüli időkből származtatjuk a ma-
gyar folidórban (ami korántsem fa legmeré śzabb az ilyen nézetek közli), 
a következőképpen ébrézoibatjuk a múlt, a jelen és a jövő  ilyen vonó-
sait a magyar néphagyományban: 

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200  !-----i---i--i-i 	i--i------- -i-- -i---------i_I_I 	-1.. 

t 
kezdet 

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

tt  
jelen jövő  

L11  példák számát sdkszorozhatnánlk. De azt hiszem, ebb ől is nyil-
vánvaló, ilyen módszerrel nem lehet meghatározni sem a folklór jele- 
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rLét, sem jövőjét. Itt az  akkultuiráiió  jelenségeit kell pontosan ábrázolni. 
Az eddigiekben esett  már szó  arról, milyen kevés az el&tanu1mányodc 
száma. Ennek acövetkeztében egyel őre nem tudjuk megmondani, az 
utóbbi száz évben elilyien áo]kár jelenség imdáyen mértékben volt nép-
szerű, közismert. Direkt  gyalkordsági vázegálatdc elvégzése a folklórban 
nagyon îontos eladat volna, mindazáltal ereket csak most lehetne el-
'kezdeni. Az akkultuaiáctó mértékének bemutatáséra egy másik,  indi-
rekt  módszert kell javasolnunk, amely  ]egai]iább a olklór 'külhatáro-
lását lehetővé teszi. Ez 'a módszer abban éli, hogy a ielkezásün&re 
álló icözniüvelődéstórténeti adatok segítségével erra próbálunk icövet-
keztetnLi, niiyen rétegek számára sz űnt meg, változo'tit  meg  az  a hagyo-
mányos műveltség, amely a folklómak &s knntart6 közege volt. Ada-
taink statsztikań  jellegűek, nem "al%allmasalk egyes kis közösségek, egy-
nek egyedi vonásainak 'baniutatásá&ra, együttvéve ds csak negatív képet 
adnak. Mkidazáltal, ha szra tö,nikszünik, hogy a o)k1& akkolturáeiójá-
nak méireteiről valami képünk legyen, áel kell hasznél.n& ezt a módszert. 

2 	4 	6 	8 10 12 14 16 18 20 millió 
1850 0- -0----0------0----0---0-----0----0-----Q---.-O----O 
1860  xxxxxxxxxxxXXXXXXXXXX  
1870 	6,1 	 13,0 
1880 	millió 	millió 
1890 
1900 
1910  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCXXXXXXXXJCXXXX  

1920 	11,0 	 20,0 
1930 	millió 	 millió 
1940 
1950 
1960 
1970  XXXXXXXXXXXXXXXXX000000000000,0000  
1980 	9,5 	 0,5 	15-916,0 
1990 	millió 	millió 	ndliió 

xxxxxxxxxxxxxxxXX000000000000000000  
2000 

10,0 	 8,5 	16-17,0 
millió 	millió 	millió 

I. TÁBLÁZAT 

A magyarok lélekszáma 
x magyarok, X Magyarország egyéb lakosai, o külföldön él ő  magyarok 
az első  szám a magyarok lélekszáma, 
az  utolsó  szám az előbbiek összege 
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2 	4 	6 	8 10 12 14ni3.1116 
18500-0-----0----0-----0----0-------0----O 
1860 	5,5 millió 	0,6 mIllió 
1870  xxxxxxxxxxxxxxxxxxXX  
1880 	900/0 	10010 
1890 
1900 
1910 6,9 millió 4,1 millió 
1920  xxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX  
1930 	66% 	 34% 
1940 
1950 
1960 4,8 millió 5,2 millió 
1970  xxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXX  
1980 	48% 	 52% 
1990 	2,5 millió 	7,5 millió 
1990 2,5 millió 	7,5 millió 

xxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXX  
2000 	 4 

25% 	 75°/o 

II. TÁBLÁZAT 

A magyar falusi és városi lakosság 
x  alusiak 
X nem  failusial 

* **  

2 	4 	6 	8 10 12 l4 millió 
1850 0-0----0-----0----0----0-----0----0 
1860  xxxxxxxxxxxxxxxX  
1870 	5,0 millió 	0,6 millió 
1880 
1890 
1900 
1910  xxxxxxxxxxxxxxxxX  
1920 	7,5 millió 	0,5 millió 
1930  xxxxxxxxxxxx  
1940 	6,0 millió 

xxxxxxxxx  
1950 

4,2 millió 
1960 

xxxxxxx  
1970 2,4 millió 
1980 
1990 

xxxx  
2000 

1,5 millió 
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TÁBLÁZAT  

A magyar parasztság  lélekszánia (a keresők alapján számítva) 
X parasztok 
X falusi kézművesek  

** *  

millió 	2 	4 	6 2 	4 	6 	8 	10 millió 
1850 0—'O-----0----0-----0-0 
1860  xxxxxXXXXXXXXXX 

xxxx  1870 3,1 millió 	8,8 millió 

1,8 millió 1880  
xxxxxxx  1890 

1900 
2,6 millió 1910  xxxxxxXXXXXX  

2,1 millió 	4,3 millió  
xxxxxxx  1920 
3,6 millió 

1930  xx  
0,73 millió 

1940  
xXXx  X 

1950 
1,6 millió 0,2 millió 

1960  
Xx  1970  
Xx  1970 x 
0,85 millió 1980 0,1 millió 

1990 
XX X 

2000  -- 
0,5 millió 0,02 millió 

TÁBLÁZAT 

A magyar tanyai 
lakosság lélekszáma  

TÁBLÁZAT 

Az analfabéták lélekszáma 
Magyarországon 
x magyarok (s cigányok) 
X nemzetiségek  

o/o  

3000 

2500 
2000 

1500 	
.•• 

1000 
	 -. 

- 
500 

100 	
.;:. 	. 	•  

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
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TÁBLÁZAT 

Az írásos kultúra elterjedése Magyarországon 
(százalékos növekedés az alapul vett évhez viszonyítva) 

paraszt- (ás munkás-) könyvtárak száma 
- - -  e könyvtárak olvasóinak száma 

a könyvtárak könyveknek száma 
-. -  a Magyarországon eladott könyvek száma (brosurák, 

tankönyvek, folyóiratok nélkül) 

...............

E  

o/o  
x = 2000 O/  

100 
90 
	

• 
80 
70 
60' 
50' 
401  
30 
20 
10 

1920 	1930 	1940 	1950 	1960 	1970 	1980 	1990 	2000 

TÁBLÁZAT 

A tömegközlési és szórakoztatási eszközök elterjedése falun 
(százalékos növekedés az alapul vett évhez viszonyítva) 

rádiókészülékek száma 
........ televízió-készülékek száma 

vidéki mozielőadások nézőinek száma 
- - - 

 
- vidék!  színházi előadások nézőinek száma 

ÖSSZESITŐ  TÁBLÁZAT 
A hagyományos magyar folklór hordozóinak száma (becslés) 
(A parasztság számából, leszámítva a tanyai lakosság egy részét, 
beleszámítva az analfabéta falusiakat) 

1 	2 	3 	4 	5 millió 	 az ország lakosságának 
0-0---.---0----0-----0-----0 hány százaléka (zárójelben 

az akkulturálódottak nél-
kül) 

1850 
1860 4,0 millió 

 

300/o  

1870 
1880 
1890 
1900 
1910 

 

AA  0,5 millió 

 

5,0 millió 

  

o 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX  250/o (200/0) 

1920  AAAA  1,0 millió 
3,0 millió 

1930  XXXXxxXXXxXXX  3001  (25%)  
AA  0,5 millió 

1940 2-2,5 millió 

1950  
xxxxxxxxxx  
-  20-25010 (16-200/o)  

AA  0,5 millió 
1960 

1,0 millió 
1970  xxxxx  10010 (500/o 

AA  0,5 millió 
1980 
1990 0,5 millió 

2000 
Xx  

50/0  (2,5%) 

A 0,25 millió 

x a lakosság száma 
A az akkulturálédott réteg a folklórt h>rdozók körében 

A külföldi magyarok számát ilyen szempontból a következ őkben becsülhetjük: 

1,5-2,0 millió 
1930 	xxxxxxx  (ebből akkulturálódott kb.  10°/o) 

1,5 millió 
1950 	xxxxx  (ebből  akkulturálódott kb.  20%) 

1-1,5 millió 
1970 	xxxxx  (ebből akkulturálódott kb.  33 0/Q) 

1 millió 
2000 	xxxx  ebből akkulturálódott kb.  50%) 

A 	magyar 	folklórt 	hordozóknak Magyarországon, 	illetve 	külföldön 	élő  
csoportjai ikõzti arány: 

1930 1950 	1970 	2000 

Magyarországon élők 	58 	60 	33 	33 	Vo 
külföldön élők 	 42 	40 	66 	66 

A mellékelt néhány egyszerű  táblázat jelzi, hogyan képzelhet ő  cl az 
ilyen számítás. Pé&lául az analfabétizmus csökkenése, az iko1.ázás el-
terjecléae történetileg és statisztikailag jól Ikörvoiiaiazható események. 
Nem iálllthatjuk ugyan azt, hogy minden analfabéta folklóe adatlközl ő  
és minden írni-olvasul tudó parasztember egyszersmind hátatfordít a 
folklórnak. Az azonban nyilvánvaló, hogy •a társadalmi változásfolya-
matot tekintve az analfabétizmus csökkeése ugyanaz a jielenség, amely 
más oldalról a folklór csökkenéseként jelentkezik. Vagy például a ta-
nyaii lakosság megléte Önmagában még nem garancia arra, hogy az izo- 
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Mit településszigeteken a Mklór jelengei maradnak meg. Viszont a 
banya niLinderlkiéppen egy hagyományos életormát ďögzít, amely nem 
zárja 'ki a folklórt, ezzel szemben a tanyákról ehándoirlók szinte ~tel 
nélkül sosem folytatjék (Vagy éppen Veszik t!) a olklór elemeit. 

Nyilvánvaló, hogy a táblázatok történetileg 'értelmezend ők, a ben-
nük látható jelenségeket nem statisztikai, hanem társadalmi tények-
ként gondosan kell vizsgábi, mértenL Renidikivül fontosak itt a helyt 
eltérések is. Különösen az első  világGáboú vége óta a nem Magyaror-
szágon élő  magyar lakosság akkuituTláeiój!a például kett ős folyamat 
(alkikulturálódás a magyar és a n -anagyair hivatásos kultúrához). Ezt 
egyedenként, tájegységenként, a trténelnii változástolyamatok szinte 
mkroszkópikus ánalízis&vel lehet esupán érzékeltetni. Mindazáltal 
úgy látszik, ez a munka is elrviéigezihető, sőt szükséges lenne mielőbbi 
megindítása. Csak a lokális és tájt jielen ěgk gazdag, sokrétű  eltárása 
után tőithetjük  meg élettel általános és országos méret ű  statsztikádn-
kat, és a helyi éolyaimatc Ăk gondos vizsgálata nytivánvaióan  egyszers-
mind az aikultuaiáoió egész jelenégét is sokkal életteljesebben mutatja 
be. Lokális r szietviizsgálatok né]ikuii nem születhet meg érvényes akkul-
turációelméiet Is, amely minden bizonnyal bonyolultabb, mint ahogy 
ez a fenti vázlatból kiderülhetett. 

Legutoljára még egyetlen elméleti-terniinoióigiai dérdést kell meg-
említeni. Felmerülhet az a gondolat, hogy a bemutatott jelenség vol-
taképpen  kultúraváltás  (culture change)27  és nem jj itt 
a magyar tudományos kutatás történetét is Bgyelembe kell venni Jól-
lehet nem 1&ekesztöleges kü]öibségget,  de mégis úgy látsżllk hogy  sz  
angolszász kutatók az akkuituiráoi'&ban inkább az átvevőből indulnak 
ki, és iaz átadótól oda jutott idegen kultutráliis e1enieik befogadását hang-
súlyozzáik. (Ez teirimészetes is, ha a lolyamatot például a gyarmatosítás 
velejárójának tartjuk.) A magyar kutatástörténet minden kezdetisége 
elleniére is, Úgy látszik, inkább az akkutturáeió átadási mechanizmusát 
ismeri fel, a kulturális ijavaik elterjedését nevezi ilyen néven. Ez azon-
ban egyrészt csak hangsúlkülönbség. Voltaképpen ugyanannak a fo-
lyamatnak a vizsgálatáiról van szó, és éppen az átadás  -  átvétel jelen-
ségei mindig dialektikus jiellegtlek. Egyébként is, erre  sz  elméleti kér-
désre, hogy melyik tényező  mennyire fontos az akkutuáió jelenséget 
között, az empirikus vizsgálatok elvégése után kell sort kerítenünk. 
Akkor bizonnyal 'elméleti szinten is hasznosíthatóak lesznek az elvég-
zett konkrét akikulturáel&kutatások. 

A ifenti.ekben egy látszólag elhanyagolt, de fontos kérdéskörre 
utalhattunk, amely mind a folklorisztilka, mind napjaink társadalom-
tudoenányi kutatásai számára hasznos lehet. Természetesen a probléma 
tudományközi együttműködéssel oldható meg, 'és annak során más rész-
letkérdések Is Telimerülhetnek. Az akkulburáció ffolyamatában a folklór 
csak iegyik, nem Is a fegBontosabb tényez ő . A probléma tisztázása mégis 
érdeke rnkid a magyar ďoiklorisztikánalk, mind az ún. tudományos-tech-
nikai forradalom és a ikõzmúvel&lés minden kutatója számára. 
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NÉPSZOKÁSOK,  NÉPHIT, NÉPI HIEDELEM  



Katona  Imre 

JELES NAPOK ÉS  UNNEPI 
SZOKASOK  MARAD  VANYAI  
ÉSZAK-BANATBAN  

(Beszámoló egy felderít ő  
jellegű  gyűjtésről) 

ANYAG S MÓDSZER 

Kálmáay  Lajos nyoandio(kad.n haladva, 1972 nyarán Tóth Ferenc 
asszisztenssel felderítő  jellegű  gyűjtést végeztk szajk-Bánát h&osn 
köztégében:  Padén,  rövidtése: P.],  Szajánban [röv.: Sz.] és  Verbicóxi 
[röv.: V., K żmánynál: Egyázasicér]. Elsőrendű  célunk a dalok, balla-
dák ás mesék gyűjtése volt, különösen az első  két műfajból sikerült 
sokat összeszednünk.' Csak úgy mellékesen a szokásokra is rákérdez-
tünk, némi eredniénnyiell, de ez a munkánk  még csak a kezdeteknél tart.. 
Elsősorban is a csaldli és az ünneípi szokásokat sikerült valamelyest 
megismernünk; de néhány ibált  :és egyetlen lakodalmat kivéve, mindig 
csak rákérdeiiéssel, vagyis szemé1yes  jelenlét és megfigyelés nélkül 
gyűjtöttünk, a bnyo& ás a bibalebetőséigok tehát többsz&rösek. Zgy  
e dolgozat ás előzetes tájiélkoztabás csu$ri, mely a  HITK e szokás-köz-
pontú különszáma kedľvéé&rt íródott és a további tennivalókra való biz-
tatás legalább olyan fontos része, nišint a végzett munkáról szóló beszá-
moló. [Szent Ivtmn naára vonatkozó gyüjtésüniket Dö'mötör Tekla e 
szám külön t ilrnányáJban dlgozza fel.] 

A címben feltüntetett Ťémalköiiben és területen - f őként ha mind-
kettőt szélesebb értelemben vesszük - snár eddig is történtek szórvá-
nyos gyűjtések. Az időben és térben legtávolabb es ő  párhuzamokról 
Schram  Ferenc ugyancsak e számban közölt dolgozata tájékoztat. Köze-
lebbi és bővebb adatokkal szolgál  Kálrn4ny  Lajos gazdag, ae a szoká-
sokat tekintve ikorántsem miindenre kiterjed ő  gyűjtése: ő  a Luca-széket 
és az aprószenteket helymegjelölés nélkül az egész Temesközben álta-
lánosnak mondja, egyes e]ejteitt megjegyzésekb ől hasonlót sejthetünk a 
kántálásról is; szép betlehemezést közöl  Verbicáról, farsangi hamvazást 
és májusfát  Szajánból stb.2  Ezeknél természetesen jóval több szokás-
közlése is van, de szinte valamennyi ladata távolabb fekv ő  helységek-
ből [Battonya, Pécska, Szeged, Sz őreig, Tápé, Törökbecse] való. Kál-
mányn•ak  a három észak-bátnáti közsétgb ől való szo'kásgyűjbése az általa 
ugyanitt feljegyzett dalokhoz, balladákhoz és mesékhez képest éppúgy 
szegényeş, mint a mi gyűjtésünk is; ezen a téren tehát több tennivalót 
hagyott az utókorra, mint egyébként, és a hiányokat dolgozatunk is 
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osak vészben póboljia. Kálmány  nagy érdeme, hogy elsőnek mutatott rá 
a viszonylag gazdag szo1kiáshagyományra és az újabban gy űjtötteknél 
teljesebb és r'égiesebb szövegeket is közöl. Három községünkben még 
Ő  sem mđnden szokásra ďiiigyelt azoniban fel, és leírásai többnyire váz-
latosak maradtak. 

Az adósságok törlesztését e1sőniek Bóna  Júlia ikezdt,e el: Ő  főként 
Zentáról  és  Kzshomolaról  közöl hiedelem- és szokás]ieírásolkat [p1. far-
sangi tuskóhúzás, húsvéti locsolkodás, püiiikösdölés, betlehemezés stb.], 
gyűjtései részben Sz]iavóniára is kiterjec1ink. 3  Penavin  Olga és tanít-
ványai, valamint  Üjváry  Zoltán a székely betlehernezés közlésével tettek 
hasznos szolgálatot, bizonyára még több közöletlen anyaguk is van. 4  Jó 
öszehasonlkási ialapot fognak siyú}tauii  Bálint Sándor  Szeged 5,  valamint 
Dömötör Tekla Temesvár környéki magyar szokásgyűjtései, közzététe-
lüket sürgetve várjuk. 6  Buróiny  Béla legutóbb megkezdett szokásgy űj-
tései eddigi munkásságához méltó gazdag eredménnyel fognak záródni. 

Addig is, míg e hézagpótló köiések megjelennek, tájékozódó jel-
legű  gyűjtésünk eredményeit mi is közreadjuk. Már ebb ől is kiderül, 
hogy a magyar népszck'ásk legismertebb rétege  Ëszak-Bánátban is 
megtalálhat, de teljes mértékben mutatja a kopás és a keveredés min-
den jellemző  fázisát, továbbá a nemzetiségi kölcsönhatásokat is. [A nem-
zetközi összehasonlítás iezútbal nem volt célunk.] Néhány jellemz ő  el-
beszélést is közlünk, melyeik a szokásokról vallott felfogás változásának 
tanújelei. Néhány szókásmozzanatról sejthet ő, hogy helyt fejlemény 
lehet [pl. :a szoba földjének farsangi tuskóval való „ielszántása", a fonó-
beli gólya  megelenése a karácsonyt kántálás idején stb.], esetleg nem-
zetiségi hatás. &dekes a férfiak viszonytag hangsúlyosabb szerepe [p1. 
András napján Ők is böjtöltek, farsang és pünkösd idején Is a szokásos-
nál több a szerepük]. 7  

AZ ADATKÖZLŐK 

A három ikõzségben 7 .adatközl ő  volt segítségünkre [a Szent Iván 
napjával kapcsolatos adatokat mindvégig következetesen mell őzzük], 
mégpedig a következ ők: 

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

Erzsébet 74 é. 
Verbica: Pć1pity Pálné, Ambrus  Mária. 68 é. 

[Itt mindjárt iegy hibalehetőségre hívom fel a figyelmet, melyet mi 
sem kerültünk el: Jugoszláviában a férjük vezetéknevét és saját ke-
resztnevüket adják meg az asszonyok, holott mindkét házastárs teljes neve 
szükséges!] A 7 főből mindössze 2 férfi volt; az átlagos életkor 73 év, 
tehát a visszaemlékezések kb. az  1914-es háborúig terjednek. Közl őink 
különböző  érdeklődésű  és emiékezetű  emberek, személyes megfigyelé-
sek híján az ő  tapasztalatiaikra voltunk utalva. E mégoly kiváló niemó- 
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riájú  adatközlők scan pótolhatták azonban a közvetlen megfigyelést, 
egy&üknél pedig az eanlékezetkiesés okozott némi zavart. Mindenkép-
pen köszönettel tiartozuriik nekik értékes segítségükért. 

A KÖZSÉGEK RS7i&SED&E A SZOKÁSHAGYOMÁNYBÓL 

A mintegy 304éle megkérdezett szokásból összesen 26-ra vonat-
kozólag kaptunk rö ebb-(biosszabb válaszokat. Az egyes községek 
„iiészesied&se"  a következő : 

Padén ismertek 13-4éie szokást 
Szajárban  ismertek 17-4é]e szokást 
Verbicán iismerbeik 134éle szokást 

Az egyes helységek közötti számbeh,  ikülónbség nem nagy, inkább a 
gyűjtés lkisebb vagy nagyobb alaposságának az eredménye; mindenesetre 
a szokáshagyományokban ieggazdiagabbb Szajánban kaptunk le.gészle-
tesebb válaszokat is. 

A 26 szckéb61 6-ot mindihároirn, 5-öt két, 15-öt pedig csak egy-egy 
községben ismerbeik; a „népszer űséigii" táblázat sók szempontból jellemz ő  
ugyan, de itt a gyűjtési hiányokkal [pl. valószínű, hogy az újév-köszön-
tés, a betlehemezés stb. mindenütt ismert, csak rni nem kérdeztük vagy 
köz1őirk nem tudták] is számolni kell; más esetben pedig magát a szo-
kást ismerhették Ugyan, de annak m łiinden irészletére [p1. a farsang sok-
féle mozzanatára stb.] már nem emlékeztek. 

mindhárom községben 
ismerték: 	 farsang általában (P., Sz., V.) 

húsvéti locsoJikodás (P., Sz., V.) 
Luca széke (P., Sz., V.) 
karácsonyi 'kántálás (P., Sz., V.) 
aprószentek (P., Sz., V.) 
hárosnivirályok(P., Sz., V.) 

két-két községben 
ismerték: 	 újév-4köszöntés (P., Sz.) 

ďarsangi  tuskóhúzás (P., V.) 
április 1. (P., Sz.) 
Luca napi szerelmi varázslat (P., V.) 

betlehemezés (P., V.) 

egy-egy községben 
ismerték: 	 f arsclangternetés (Sz.) 

farsangi álarcosbál (P.) 
farsangi hamvazás (V.) 
•nagyszomiba.ti liáregúzés (Sz.) 
húsvéti fogóckázás (V.) 
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Szent György-nap (&z.) 
pünköscbölés (Sz.) 
má'jusfa  (P.) 
András napi böjt (Sz.) 
névnapi (1öszöntés (Sz.) 
Luca-búza (Sz.) 
Luca napi varázslatok (Sz.) 
lucézás (Sz.) 
kasáesooi  gólya (V.) 
karáconyfa (V.) 

E táblázat reméietőieg sokat og még módosulni, sőt néhány kiegé-
szítő  megjegyzést máris tehetünk: 1. a iönyékre Szajánból jártak bet-
lehemezni, de ott egyel őre nem akadtunk nyomára, sőt  Kálmány is csak 
Verbicáról kozo1 szöveget; 2.  Szaiániban  rövid részletet hallottunk a 
hajdani pünkösdölőhől, Kálmári.y  szép változatot közöl a köze1i Pécská-

ról; 3. 'a farsangi hamvazást Verbicó.n gyűjtöttük, Kálmány viszont 
Szajánban; 4. a  májusfáról  Padén hallottunk,  Kálmány  pedig  Szaján-
ban. [A gy Ĺíjtések tehát iblwnyos m&téikig kiegészítik egymást.]  Kál-
mósny  óta mindmáig a Luca-széke, a  k4ntáló,s  és az aprószentek a leg-
többször emlegetett [bár ma már alig gyakorolt] szokások 'közé tartoz-
nak,  Bóna  Júlia gyűjtése iama vall, hogy a farsangi tuskóhúzás, a hús-
véti locsolkodás, a pünkösdölés és a betlehemezés is közismert lehetett. 
Joggal tételezhetjük fel, hogy amely szokás csak egyetlen községben 
Is kimutatható, majdnem biztosan megvan az másutt is, csak össze kell 
gyűjtenünk! 

A  SZOKÁSHAGYOMANY  SZERKEZETE, ÖSSZETÉTELE 

Az tdíben egymást követ ő  és területileg-tematikailag egymást né-
mileg ki Is egészítő  gyűjtések összesítése eléggé egységes szokásrendre 
vall; érdemes naptári időrendben egy táblázatot összeállítani, mely a 
miénk mellett Kálmány gy űj1téseit ds tartalmazza [az ő  gyűjtőhelyei 
kettős zárójelben]: 

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

farsangtemetés -kolompolás (Sz.) 
farsangi álarcosbá'l-maskabál (P.) 
ďarsani tustóhúzás (P., V.) 
farsangi hamvazás «Sz.)), (V.) 

nagyszombati féregűzés (Sz.)  
húsvét ált. (P., Sz., V.) 

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

április 1. (P., Sz.) 
Szext György-nap (Sz.) 
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pünicösdölés  «P.)), (Sz.) 
májusfa  (P.), ((Sz.)) 
Szent Iván napja (P., Sz., V) 
András-nap '(Sz.) 
névnapi  köszöntés élt. (Sz.) 
Luca élt.. (P.,  sz.,  V,) 

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

betlehemezés (P., V.), ('(P., V.)) 
karácsonyi kánbá1ás-kóringyálás (P., Sz., V.), ((P., Sz., V.)) 
karácsonyi gólyák (mardeák) (V.) 
karácsonyfa (V.) 
aprószentek-ódiori'csoiás (P., Sz., V.), ((P., Sz., V.)) 
háromkirályotk (P., Sz., V.), ((P., Sz., V.)) 

Összesített szikásjegy2iékünik els ő  tekintetre is nyugtalanító hiány-
érzetet kelthet: azt senki nem várja ugyan, hogy a göcseji-székely 
regölés, a palóc kiisézés vagy vill őzés és hasonló más táji szokások vi-
dekünkőn Is .előkerüljene&, sőt még az elsősorban a Dunántúlra jel-
lemző  Balázs-$rásról Is Le lehetne mondani, de az a legkevésbé sem 
megnyugtató, hogy a sikon  Gergely-járás a közeli  Csanó4opácán elé 
fordul [épp Kálmány gyűjtötte], itt viszont nem! A karácsony k& űli 
száliákeresés másként szentsalád-jérás] a szintén közeli Tápén 
(Csongrád. m.) 'ismert, de falvainkban még nem került el ő. Mivel a há-
rom község lakosságának túlnyomó t&bbége katolikus, további egyházi 
eredetű, itt általa szentesített ~ások Is lappanghatnak [ ,húsvéti ha-
tárjárás, 2ö1d ég-hordás, esetleg ikomatál küldése stb.]; az érdemi gy űj-
tés igazán csak most kezd&ddk, ha ugyan egyáltalán nem késő ! 

A Magyar Népzene Tára II., Jeles napok c. kötetes az aratást Is az 
Ünnepi szokások ikõrébe sorolja, n-ii azonban ia gazdasági szokások között 
tárgyaljuk, melyik a családi sz*ásokkal együtt külön dolgozat témái 
lehetitek. Ez •alkalom-mal csak az Ünnepi szok'ásdkat és a jeles napokat 
vesszük sorra. 

ÚJËV-KÖSZÖNTS 

Az évtkezdet csa'k nagyon sokára rögzült január 1-éhez, minden-
esetre a 16. századtól már ezt vehetjük indulásnak, amikor is ajándekot 
osztanak, id őt jósolnak, lkellemes ünnepet ikívánnak stb. Az énekelt-ver-
ses köszöntőket imarázsos erej űeknok vélték valaha és abban Is hittek, 
hogy ami jan. l-én tõrténiiik, az Év folyamán Újra és újra megismétl ő-
dik, ezért bőven ettek-ittak, És egymásnak minden jót kívántak. 

Kálmány Sz őre  grői iMzÓI agy különben általánosan ismert tüj esz-
tendő , vígság-szerző ... lkezdetúl éneket, 9  mi azonban már csak mon- 
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dókájkakt találtunk:  Padén és Szajánban iskolás korú iiúk-leányk 
kisebb csoportjai járták az ismer ős házakat és prózában vagy versben 
köszöntöttek: 

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

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

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

Szövegeink a magyar nyelvterület nagy részén ismert; némi kopás, 
vegyülés észlelhető  rajtuk. [Hasonló köszönt&ket más t&]középi ünnepen 
is mondtak.] Az 1. és a 3. sz. szövegünk csoportos, a 2. pedig egyéni 
előadásra vall. A gyermekek pénzt, Ikalicsot és oukrot kaptak jutalmul. 
[A felnőttek is köszöntöttek korábban, őket borral kínálták; szövegei-
ket iniióg nem ismerjük.] 

FARSANG  

A farsangozás valószínűleg a középkorban honosodott meg Ma-
gyarcirszágon, maga a szó niésnet, a maskarázás kifejezés pedig olasz 
eredetű. Sok-sok &d'ekes és zajos mozzanata van, melyek id őben ős 
térben nagyon eltér{hebnek s ráadásul cserél ődn'k Is [egymással vagy 
p1. a fonóbeli szokásokkal, stb.]. A farsang fő  eleme az álarcos-jeknezes 
felvioniulás, a bál és a fa&rsang eltemetése: búcsúztatása. Magyar viszony-
latban a kisebb csoportokban történ ő  tréiás felvonulások és általában 
a humoros eleme kerültek l&térbe: különösen kedveltek a különféle 
áll'atal*oskodások, továbbá a tuskóhúzás, a hamvazás, a farsangteme-
tés és a bál. Mindezek szak-Bánátban is megtalálhatók, itt e szokás-
elemek azonban meglehet ősen összekeveredtek és majdnem minden 
szokásmoizzanat a farsang végére tolódott, a gólyás áliatala'koskodás 
pedig lkarácsony elé került át. 

Maszkabál. A farsangot három napos [vasárnap-.ihétf ő-ikedd] bál-
sorozat zárta; helyenként külön lehetett a házasok, ill. az  asszonyok 
bálja, erre vonatkozólag viidékünikön már nem kaptunk pontos választ, 
további gyűjtések szükségesek. Padén utóbb főként a férfiak tettek 
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álarcot és papírsüveget, de rendszerint a párjukkal  érikeztek;  az álarc 
és a  jelmez  egyetlen alkalomra szólt. Igyekez tek ugyan titkolni kilétü-
ket, de az volt a  ~ás,  hogy már tánc közben letéptek egymásról az 
álarcokat ár jót nevettek a leleplezésen.  Verbicátn  Is  hároni  napos ballal 
zárták a farsangot.  Kedden  este a házasuló  legények  egy tőkét tettek 
a bálterem közepére,  ikõrúlállták,  a cigány rázendített és a legények 
körben táncoltak,  crugdosták  a  tuskót.  Itt utcai  tuskóhúzás  más nem 
volt, a lányokat  scan szégyenítették  meg, ellenben .a  farsangból  kima-
radt legények önként vállalták ezt a tréfás szokást. [:Nem nehéz  ráis-
merni  ;a tuskóhúzás  iés  a  farsanigtemeitiés  összeolvadására. Mindenesetre 
a farsangi bálok még pontosabb  isimeret&e  lenne szükség.] 

Farsangtemetés, kolompolás.  Ügy Látszik,  falvainlcban  a hamvazó 
szerda vált  klöközben  a farsang  csúcspontjává,  holott az  arnúgyis  tilal-
mas napok közül talán épp ez volt a legszigorúbban tiltott. A  szajá-
nia'k  szerint tiltva 'volt már mindenféle zene, ellenben  kolomppal  és  
cseng&vel  Lehetett temetni a farsangot.  [Nem  téltemetés ez, mint többen 
gondolnák, hanem a vidámság búcsúztatása a kényszer űen fogadott 
nagyböjt első  napján. Mindkét nembeli házasok ár hajadonok még egy -
szer maszkának öltöztek, főként a kendőt ás a sapkát használták fel ás 
legtöbben arcukat Is  hdkormoaták,  hogy senki ne ismerjen rájuk. A 
menetben többféle típus volt [cigányasszony,  koldús  stb.], utóbb más  
ún.  magyar ruhás párok is. Egy  koasíra  hordót tettek, mellé sepr őt; 
többen  kolomppal,  csengővel csaptak éktelen zajt. E menet a  farsangot  
temette, a járókel őkkel tréfás szócsaták alakultak  Id  ás akit csak el-
kaphattak,  bekormozták.  A menet nagyobb házakhoz néha be Is ment, 
de látogatóba  ánkább  egyesével, párjával vagy kisebb csoportokban ér-
keztek, ás bent étellel-itallal kínáltak mindenkit. [E szokás ré szben már 
a  hamvazással  azonos.] 

Farsangi hamvazás. Verbicán  is megvolt a három báli nap, de a 
szerdai hamvazkodás vált a legfontosabbá. Egy legény leped őbe  bur-
kolódzott,  fején  paptrból  készült püspöksüveg volt;  ciipőpasztás dóboz-
ban  vitt hamut vagy kormot ás ezzel kente be  az  emberei által elfogott 
ás elébe vitt  jásőkelőket. [Elsősoirban  a  n'aglányokra  pályáztak.] Egy 
papi figura  kutkosiicaszárból  készített keresztet vitt el őtte, négy másik 
pedig karóra feszített pokrócot tartott föléje,  vagyis  Ünnepi körmenetet 
utánoztak. Ha valaki önként engedte a hamvazást vagy kormozást, az 
csak keresztet kapott a homlokára, egyébként egész arcát  bekenték.  
A mulatság szinte egész nap tartott,  ta kiséret  tagjai be-beugrobtak  a 
házakhoz,  Kálmány  szerint  Szajánban hamus  kűvel  dörzsölték meg a 
háziak  homlokát'0,  közben tojást kolbászt stb. csentek cl. Es te  felé kocs-
mában  ikõtõttek  ki, kolbászos rántottát ettek, bort  ittak  rá, utoljára 
mulattak még egyet. 

Farsangi tuskóhúzás.  Említettem, hogy  Verbicán  a tuskónak csak 
farsangzáró legénybálon volt szerepe, Padén viszont a  farsangból  kima-
radt, tehát a meg n em  házasodott legények húztak láncon egy tuskót 
és megszégyenítették a lányokat. E szokás,  közlőink  szerint, hamvazó-
szerdára esett. Itt a tuskó könny ű  volt ás nem nagy, hogy a szobában 
is mozoghassanak vele. [E napon volt ugyanis faluszerte a  mázolás.]  
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A legények felkeresték a lányos  házakat,  2 legény vontatta, a 3. pedig 
nyomta a tuskót, valósággal felszántották a szoba földjét. A tiltakozó, 
ellenálló leányokat és asszonyokat ráadásul még be is  kormozták.  Ahol 
nem engedték be Őket, ;a (kapu  teején  ugrottak be és belülről  nyiották  
ki. E szokás azért is érdemel fokozott  figyeknet,  mert  n, .-' épp  a jel-
képes szántáshoz hasonlít, amellyel különben összefüggésbe is hozták.] 
A három községben egyetlen  mondkát  sem sikerült  itelje.gyeznünk,  
holott  Ze.ntán, Kishomokon, sőt  még  Szegeden 'Is  rigmiusban  csúfol-
kodtak." 

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

NAGYSZOMBATI  FREGÜZS  

A magyar  nyelvterület  jelentős  eészén -  főként a katolikusok  -  
ismerik  ia nagyszombati  féregűzést: amikor Újra  n ęgszólalnak  a haran-
gok, éktelen zajt csapva futják körül a házat és mondókával  kergetik  
el  ,a  káros élősködőket.  Szajánban  csengőt rázva  szaladtáik  körül a házat 
és e szinte mindenütt ismert és majdn em  szó szerint egyez ő  szöveget 
kiáltozták: 

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

Utána sonkalével öntötték (körül a fal  tö'vlét,  mert a régi öregek hite 
szerint így a béka nem l apul meg a ház töviében.  [Bács(k'ában  1 veder 
vizet  loccsantottak  a háztetőre tűz ellen.] 12 A házfai vagy a  gyürnölcsfál 
aij  ának elsöprésére  Szajánban  már nemi  emlékeztek,  pedig ez is széles 
körben volt  is=t.11  Valamennyi  szokáselem  [zaj, öntözés, kiáltozás] 
voltaképpen a gonosz elijesztését szolgálja.  Szajánban ernlegetbé(k  még 
a férgek  elóvasásának  mondókáját is, de a szöveget már senki nemi 
tudta, valószínűleg a számok visszafelé -imondásánaik  szokásáról le-
het szó.  

HÜSVÉT  

A tavasz legfontosabb ünnepe, több  összetevőből  áll és egyes részei 
mintegy önálló  szokásokként  éltek . Az egyház a húsvétot meglehet ősen  
átértelrnezte,  pedig a két legfontosabb szokás: az öntözés és a tojásfes-
tés bizonyosan kereszténység el őtti eredetű. Festett tojásokat p1. már  
népvándorláskori  sírokban is találtak  régészeink,  maga a tojás pedig 
szinte egész  Euráziában  a  termékenység  jelképe. Az öntözés sokféle 
más szokásban is megtalálható mint az elhárítás, a serkentés stb. el ő-
segítője, de a kereszténység  ia keresztelés  szertartásával hozta kapcso-
latba, mely egyben lelki újjászületést jelent. Régibb formája a vízbe -
meríbés  volt, ezt tartotta meg  ia  középkori  húsvét is: vízbevet ő ,  ill.  
vízbehányó hétfő  [vagy kedd] elnevezésben. A régi húsvéti  öntözés kö - 
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zelebb  állt ehhez a vízbe erítésh,ez, mint a mostani szagosvízzel való 
locsolkodás. 

Húsvéti locsolkodás.  Az egész magyar nyelvterületen, Így e három 
községben is nagy kedvvel gyakorolj a legények a húsvét hétfői ön-
tözést. Korábban csoportosan járták a  lányosházakat,  Padén a parasz-
tok dudaszóval és elgányzenével, az iiraposlegények pedg hintón; Ők 
is fogadtak zenészeket. A legényeken jácint vagy rozmaring díszlett; 
mást non-i is vittek, hiszen a vödröt a háznál „szerezték be": egy lányra 
5-6 vödör vizet is rázůdítotttak: „Egészségedre vá»ék!" -‚ mondták, 
de bizony sok lány meg is betegedett. Húsvéti sonkát és valamilyen 
italt kaptak a háziaktól, hegy még hangosabban és duhajabbul menje-
nek tovább.  Szaj&,tan  Is hasoniókép.en zajlott le a „szertartás": 3-4 
legény fogta és tartotta „keresztvíz" alá a védekez ő  lányokat, míg egy 
valaki öntözte őket; a csoportbeli legények egymást váltották, senki 
nem maradhatott ki e mulatságból.  Verbicán  is legalább egy szál cigány 
húzta, miközben a iegénbanda a ‚hadm ű elethez" felvonult. Mivel 
több banda is szorgoskodott, a szegény ielázott lányoknak minden egyes 
alkalommal át kellett öiltözniök. „Nagyra n őj! Egészségedre!" - szek-
táik mondani. [Egyéb verses ikõszõntõt már, vagy még nem sikerült 
gyűjtenünk.) Manapság mindenütt szwgosvízzel ]oesolkodnak. 

Húsvéti piros tojás. A locsolkodó legények inkább sonkát és italt, 
a ikidiúk pedig piros, kék vagy sárga tojást kaptak ajándékba. Senki 
nem említette viszont a tojásütést, amelyre  Szajárvból cuclizás  [ill.  cuc-
lizzunk!] néven maga Kálmúny tesz említést: a tojások hegyét össze-
koccintották és akié betöirt, az lett a vesztes, l őtt tojását át kellett ad-
nia a győztesnek.14  Egyelőre nem került el ő  adat a hímestojásra és a 
komatál-küldésre sem. 

Húsvéti fogócskázás. A magyar nyelvterület nagyobb részén hús-
vét és pünkösd között volt a vasárnap délutáni  játszó: legények--lá-
nyok énekes, táncos, játékos szósztkozása; főként a fiogócskázás volt 
kedvelt, mely a]k'a]imat adott az  érzelem kimutatására is.  Vcrbicán  Vi-
szont a nagyböjti  cicázáa  vagy cikázásra  em]iéikeznek: a csoportból 
mindig volt egy macska [cica] és az egér, aki menekült el őle. Ha a 
macska elérte, szerepet és helyet cseréltek. A fiatalok rendszerint pá-
rokban álltak fel, s mindig hátulról szaladtak el őre [az Utolsó pár előre 
fuss! játéktípuboz tartozó ogócska]. Bizonyára még sok más játékot 
is ismertek, feitevéstinket csak meger ősíti  Burány  Béla 120 (122) vaj-
dasági játékdalt tartalmazó l.egújabb könyve Is. [Ebben a 82. és a 85. sz. 
a húsvéttal kapcsolatos, bár nem vajdasági vonatkozásúak.1 15  

ÁPRILIS' 1. 

Általános szokásnak mondható az àprilis elseji bolondjáratás Is. 
Szajánban  még emlélkeznek rá, hogy a feln őttek is ugratták egymást: 
egyszer p1. a legfőbb tréďamestert, egy asszonyt, a helybeli jegyz ő  Se-
gítségével figurázták ki, hamis üzenetekkel iküldõztêk ide-oda. Itt kü-
lönben a közismert imondákàb61 mindössze ez maradt: 
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Április  bolondja  
Főmászott a  toronba;  
Éppen tizenkét Óra... 

Padén főként az iskoláagyermekek ugratták egymást. A legegyszer űbb, 
más alkalommal is bevált fogásuk a következ ő  volt: „Nézzed, ni! Ahun 
száll 'a gólya!" Ha az illető  felnézett, náriis csúîiolná kezdték: „Április 
bolondja, május szatmara . . . " Egyébként itt is a küldözgetés volt a leg-
elterjedtebb, még a plébánoshoz is futtatták egymást. A teljes mon-
dóka padéi változata: 

Április bolondja, 
Május szamara  
Főnézëtt  a  toronba, 
Mëgnézte,  hogy hány Óra:  
Féltizënkett ő,  
Bolond mind a kett ő .  

Kálmány  az egész Temesközben általánosnak mondja a szomszédba 
küldést, ahol a tréfát elértve, zigtön mondani Is kezdk: 

Április bolondja, 
Hónap  lössz  az  utója! . 

SZENT GYÖRGY-NAP 

Ez is tavaskezdő  nap, ilyekor t&tént p1. a jószág kihajtása és 
sok egyéb munika kezdése is. Valamikor volt olyan jelent ős, mint Pl. 
május 1., mert boszorkányos, gonoszjáró napnak tartották. Boszorká-
nyos személyek a tej vagy egyéb haszon biztosítása kedvéért hajnalban 
harmatot is szedtek, [ezt a szokást már az Ószövetétg is említi], mások 
viszont kimentek a keresztútra meglesni a hoszoikányo&at, akik ellen 
az ajtókra, kerítésekre tüskés gallyakat t űztek ki.  Bóna  Júlia a Süss 
fel, nap!... kezdetű  mondákát erre a napra időzíti, jó érzékkel, pedig 
Zentáról közölt szövegében Szent György neve nem is szerepel, 17  míg 
Burány  Béla ugyancsak zentai és hódegyházi [jázovai] versiikéjében 
igen. 18  Mi ezeket nem gyűjtöttük, pedig minden bizonnyal ismerik. 

A  szajániak szintén  boszorkányosnak tartották Szent György-napját, 
sokan ekkor mentek mezsgyézni: hajnalban kakukkfüvet szedtek vagy 
a lepedőt végiigihúzták a harmatos füvön. A fűvl aztán kiforralták a 
fazekat, 1kõesiógóit, hogy több tejfölük legyen, a friss harmatot pestig a 
ehénnek adták, esetleg a lisztbe is tettek bel őle, hogy ezekből is több 

legyen. 
A Szent György napi hiedelmek mindmáig élénken foglalkoztatják 

a képzeletet, de irJkább tréfás cáfolat formájában. Az átalakult szemlé-
letre jellemző  az alábbi történet  Szajánbói:  
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„Hát akkor az én lányom ahova férhő  mënt, azt a szomszéd-
asszonyát úgy tartották, hogy boszorkány. No, maj gyün Szen 
György-nap. Összebeszétek a szomszédasszonyok, hogy: na, mostan 
kilesik Etel nénit, mer ez mén mezsgyézni! Hát most öt-hat asszon 
összefogódzott, lé a nagy gödörbe! Majd Etel néni gyün. Este kés őn 
harmat lësz, gyün f őfelé a fődbű. Oszt majd itt mëghaflják űk, mer 
biztossan azëdi a füvet. Hát akkor az urának, .a vejemnek az öccse 
gyorsan etanáta, asz mondja a lányomnak: ‚Adjá ëgy leped őt, de 
gyorsan! Sönkinek së szólj, csak eredj a gödörbe!...' Lëmë'nt Ja 
férfij o. f őd végire, lëterítkezett. Akkor szépen gyütt f őýelé, mind 
aki szëdi a füvet meg húzza a lepedõt #  hajongált. Amazok meg 
küvet ragadtak, az asszonyok. Az án lányom még nevette, ugyë, 
mer tudta, hogy ki Ja ,boszorkány"]. -  ‚Na, ideér, mindjár ideér! 
Majd adunk neki mink! Mer ez rontja még a teheneinket.' Hát mi-
kor közelëg a fiata2embër, hát még an.ná jobban hajongált. Azok 
mëg fél vannak fegyverkëzve a küvekkel. [A nász is tudta, hogy 
kicsoda.j Na, mikor odaért vóna a közelbe mán, hogy mëghajigálik, 
oszt közéjük ugrott. Mind szétszaladt! Bë az ágyba, az udvarrul! 
A „boszorkány” elijesztëtte űket. -  Hát üyenëk a boszorkányok! 
Ezt akartam eir&esényi, mer ez valóba nagyon jó." (Bezdány Erzsé-
bet, 64 é. Szaján, 1972. Gy űjt. Katona I.—Tóth F.) 

MÁJUS l-e 

Néhány európai népnié:l évkezdő  nap volt, ikülõnben a tavasz, a 
termékenység ás a zöld ág ünnepe. Az európai szokásotk az ókori ludI 
F]iorales  Vagy  Fioralia [viirágistennő] és Maja Istennő  különféle változa-
tai. Már a 15. századból van adatunk a házak zöld lanibbal való díszí-
tésére, mely májusfa [májfa, hajnalfa] néven mindmáig általánsan 
ismert szokás, ill. legújabban már a cserepes virággal való köszöntés 
váltja fel. A múlt század végétől pedig a május 1-e a  nem2ebközi  mun-
kásság nagy ünnepe Is. 

Kálmány Szajánban,  mi pedig Padén gyűjtöttünk májusfa állítá-
sára vonatkozó szokásokat.  Kálm,ány  szerint a  szajániia'k  Is május elseje 
előestéjén állítják fel a zöld lombú májusfát, ahol eladólány van a ház-
ban és egy hét múlva zeneszóval viszik e1. 19  Ennél többet nem Is közöl. 
Valamivel bővebbet tudunk a padéi szokásról. Itt Is a legények tiszte 
volta májusfa-állítás. A hosszú, sudár fákat lehet őleg lopták, ez ugyanis 
még nagyobb viirtusságnak számított. Minden eladólány kapott május-
fát; ki-Ici előre tudott is róla, ás a részleteket megbeszélte udvarlójával. 
A legénybanda kölcsönösen segített egymásnak a fáik hazaszállításában, 
a gödörásásban ás a fa felállitásában Is. Még a felállítás el őtt rakták 
rá a lányok által ajiándukozott szalagokat, kenidóket és egy üveg bort; 
ezután a földet tánccal ledöngölték; rendszerint dudaszóra járták, mint 
húsvétkor is. Volt néhány alkalmi daluk, ezokre azonban már nem 
emlékeztek.  Szajánban  egy, Padén viszont két hét múlva érkeztek ici-
dönteni a fát: elóbb zeneszóra körültáncolták, kissé megdöntve leszed- 
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ték a díszeket és a iborosüveget, az átalt elifogyasztották és aztán szedték 
ki a fát, temették be a gödröt. Igy jártak házról házra zene- és ének-
szóval, egyre emelkedettebb hangulatban. 

PtYNKÖSD  

A pünkösdöt ü]ietően nind máig eléggé bizonytalan helyzetben van 
a Ikutatás, e változó, félig még tavaszi, félig már nyázi Ünnep is több 
szokáselemből tevődik Össze, ezek &telmezés őben még nem alakult ki 
egységes vélen'ilény. A 1 6• századtól említik pl. a versenylovaglással, 
más erő- és ügyességi próbával választott pünkösdi  királyt,  akt egy 
évig a legények vezetője volt; a 18. század óta olvashatunk  pünkösdi 
királynéról  ill. pünkösdölé.siről,  e szekástól azonban távol van minden-
féle verseny, inkább eső- és tera'ékenysôgvarázsló jelleg ű. [Egyesek a 
régi „szent", teMt a nép számáaia láthatatlan 'királyok kései  megsze-
mélyesítőit, míg mások a nyár jelképét látják benne.] A magyar nyelv-
terület nagyobb részén ismerik a pünkösdölést, az egyes szokások rész-
letei azonban, ďőként pedig a mondókák eléggé eltérnek. 

Ká1mánj  Szegedről  és Pécskárnól  közöl pünkösdölő t és megjégyzi, 
hegy a szokás Tesneskiözben is általános és a szegedi típushoz áll köze-
ibh. Ez annál érdekesebb, mivel a szegedi változatban egy királyn ő, 
egy „násznagy", egy „vőfély" és egy zsákos szerepel [valamennyien 
kislányok], rriíg .a pécskai szö1vegek mind leányok szájába vannak adva. 
Bóna  Júlia kissé eltérő  sz&vegváltozatot közöl  Zentáról,  a szokást pün-
kösdi  regölésniek  írja és megjegyzi, hogy ott kisfiúk jártak köszönteni 2 ' 

Mindebből mi csak annyit gyűjtöttünk  Szajánban,  hagy ott 1914 
előtt járta utoljára egy vak koldúsasszony, aki házalva kéregetett a 
következő  mondókával: 

Mi van ma, mi van ina? 
Piros pünkösd napja. 
Hónap  lësz,  hónap  lësz  
A második napja...  

Kálmány  jegyzetei között még ezt is olvashatjuk: a temesköziek pün-
kösd első  napjára zöld iág.akkal díszítik házukat, f őként az ablakot, az 
ajtót és a kaput. 22  

ANDRÁS NAPJA 

Mivel Szent Iván  napját kötetÜnk önálló tanulmánya dolgozza fel, 
az aratást és iegyéíb munkával kapcsolatos szokásokat (szüret, kukoriaa-
foztó, fonó stb.) pedig a gazdasági jeiiegűetç łközé soroljuk, igy a nyarat 
és az ősz elejét mintegy átugorva, máris a téti szokások kezdeténél tar-
tunk: András napja ugyanis november 30-án van. Egyébként Katalin, 
András, Borbála és Luca napja bizonyos mértékig tél- vagy éppen év-
kezdők is; ezekben a hetekben sokféle tilalom korlátozza a női munkát 
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és  i1erjkor  történnek a (különféle jóslások,  seVkent ő  szokások is; a  
leánykat  természetesen jövend őbelijük  ikiléte  izgatja legjobban,  ezért  
vállalják többek között az  András  napi böjtöt is, hogy ,  álmukban meg-
láthassák. [Másutt András  napjn  van a gombóc segítségével történ ő  
szerelmi jóslás  Is,  vádékünkön ez Luca  napjára  tevődött át.]  

Szajánban  úgy tudjak, (hogy legény és leány is .böjtölhetett, És  nág  
másutt 3 szem búzát ettek és 3 csepp vizet ittak rá, itt teljes étkezési 
tilalomban várták a nap végét, hegy ;álmúkban imegjelenjen  a jövendő-

belijük.  Ezzel kapcsolatban tanulságos történetet meséltek.  

„Mínállunk  olyan  vót  a szokás, hogyha templomba nem  mënt,  
az a bálba  së mënt.  Vasárnapra  esëtt  Andr ás  napja [ti. mikor báli 
nap volt a  faluban].  Hát az én öcsémnek  sëmmi  baja sincs Iszom-
baton]  este. (Vasárnap)  rëgge  főkelünk,  evégzünk;  de ű  is főket, mer 
Csak minékünk kett őnknek költött  főkeni,  mer  édësapám  még fe-
küdt. C  gyün  ki az istállóba, én  bënt.  ‚Hát siessünk, mer templomba 
Is hogy elérjünk!' Mikor  rëggelizni  akarok, szólok neki: ‚Gyere  
rëggelizni!'  Aszondja: ‚Nem  ëszëk,  mer fáj a fejem.'  -  Hát a te-
remtésit! Bál nem  lësz,  ha nem mész a templomba!'  - ‚Emék  én', 
aszondja, ‚a templomba.'  -  Hát akkor édesapám ig kiment, mer 
nagyon  sajnáták édësanyámék  mindég, mer  ëgy gyerëk  [ti. fiú]  
vót.  Hát  édësapám  Is:  ‚Kimék,  aszondja. ‚Gyere enni!'  -  Aszondja: 
‚Nem  mék.' - ‚Miér?  Beteg vagy?'  -  ‚Nem vagyok, csak a fejem 
fáj.' ‚Hát akkor szabad  mënni  a templomba!'  -  Na, de ez  éngë-
met má  akkor nagyon bántott, mer hát bál akkor  md  Igy nem  
lësz. Hát,  akkor az én öcsém nem  ëvëtt.  Na,  emëntem  én a temp-
lomba.  HazamékÁ  délbe  mëgf Őzök.  Hívom  ënni,  csak nem  ëszik.  Hát 
este, mikor odaér az este,  azér  a jószágot nem hagyta: ugyanúgy  
csinát,  mind máskor. Mikor este  lëtt,  aszondja,  édësapámhon bë-
gyün,  mer nekünk  kéredzkë đnünk köllött  a bálba;  bëgyütt: ‚Ëdës -
apám, elmék a bálba.'  -  ‚Hát hova mégy? Egész nap nem  ëtté,  
beteg Vagy. Hát nem szabad  mënni  a bálba.'  -  ‚De elmék,'  aszondja. 
-  Persze ű  má azér sietëtt  a bálba, hogy nem bír  alunni;  ébren 
a  büjt,  hát nem  bir alunni  se  éhënn.  Nahát akkor  elmëntünk  a bál-
ba. Hát ott voltunk, ameddig szoktunk, a bálba, éjfélig.  Hazamën-
tünk, kimëntünk  az istállóba. Még  akkór  az istállóba aludtak a le-
gényëk,  nem a házba. Ő  kint feküdt.  Lëfeküdtünk.  Hajnalba  mëg,  
tél  vót ugyë,  akkor csomóztunk. [ti. dohányt.]  Vót  kertész is nál -
lunk,  azok  mëg má ëgy ó'rakkor gyüttek, k őtöttek  fő  bennünket, 
hogy gyerünk csomózni! Hát mikor f őkelünk, szónak  Albërtnek  Is, 
hogy  keljër&,  mer  bëfelé csomózni!  Hát  bëgyün,  megmosdik. Csak 
neki!  Ëgy  nagy karaj  kënyeret Zëvágott mëg ëgy  darab kolbászt, 
azt elkezdi  ënni.  Hát  édésanyám mindjá  [mondta]:  -  ‚Az anyád 
ere-ärá  ját!  Të b űjtölté,  te  bűjtölté!' -  Nagy nevetség  lëtt.  Hát 
akkor jó van, ez elmúlt  mosmá,  hát  ugyë mëgvót  a bújt.  -  
Hát, mondom,  ‚Albërt, të b űjtőté,'  háti mondom, ‚kit  láttá?'  
Aszondja: ‚A Maris  vót  itt  vetëtte  föl az ágyat.'  -  Oszt  al lëtt  a 
felesége, ezt megálmodta! Álmába ott  vót.  Ügy  hujják  a feleségit: 
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Maris,  rokonyok  is azok nekünk.  Oszt  asz mondja: ‚Ott  vót náflunk,  
azt  vetëtte  az ágyat.' Oszt  al lëtt,  valóba  al lëtt  a felesége."  (Bez-
dány  Erzsébet 64 é.,  Szaján,  1972. Gyűjt. Katona I.  -  Tóth F.) 

E szokástól függetlenül is megültél András nievenapját  és a többi [f Ő-
ként a Karácsony utáni István és János] névnapot is; Szajánban utóbb 
már cigányzenével köszöntöttek.  Kálmány  .gyűjtései között több név-
napi mondćika is van Szege1dr61 és távolabbi környéikár ő1,28  mi egyelőre 
még nem találtunk. 

LUCA-NAP 

A Gergely-áéle naptárreďoiim előtt dec. 13.-a, Luca napja volt az 
év legrövidebb napja. E nap körül sok-sok ibabonás szokás csoportosult, 
melyek többsége nemzetközi; a magyar nyelvterület e különféle hiedel-
meknek és eljárásoknak valóságos igy űjbőmedencéje, keveredési terü-
lete. Az egyház egy kereszténység el őtti boszorkányos Luca helyett ide 
tette Szent Lucia napját, klne)k neve magát a fényt is jelképezte. km 
ezekről a Lucákról a magyar nép ma már vajnzi keveset tud annál több 
viszont a varázsló jellegű  népszokás. A tyúkok megvarázslását p1. Bor-
némissza  már a 16. században említi - igaz, a karácsonynál; a Luca-
székről már a 18. századtól kezdve van említés, Katona József a múlt 
században drámát is Írt hasonló cĺmimel. Luca napja a régi boszorkány-
perek sokat emlegetett id őpontja is, általában mindenütt boszorkányos 
napnak számított: munka- és adás-vételi tilalommal, szótlansággal stb. 
összekötve; Ilyenkor jósolták meg a jövendőbelit, az d4döjárást stb., és 
próbálták biztosítani a jövő  évi hasznot is. Luca napja lsősoban a 
nők ünnepe volt, a különéle babonák és szokások is f őként az ő  kő-

riikben éltek. 
LUCA NAPI  BABONAK - Szajárban  Luca  boszonykány-voltáról 

mit sem tudnak, annál több a Luca napi babona: p1. a házból nem volt 
szabad semmit kiadni, még a 'boltba sem mehettek vásárolni. Ahol err ől 
megfeledkeztek, azt a házat feltétlenül kár érte. „Boszorkányos" asszo-
nyok viszont épp e napon mentek tejért vagy valamilyen kölcsönért a 
szomszédba, de rendszerint elutasították, esetleg le Is leplezték Őket. 

Az asszonyok a fejést e napon sem hagyhatták el, holott általában 
munkatilalom volt; a küszöbön kívülre tették tehát a köcsögöt és belül 
áUva szűrték lé a tejet, hogy azt trontás ne érhesse. Nem volt szabad 
p1. varrni sem, hogy a tyúkok tojója be ne duguljon. Ha Lucakor tyú-
kot vágtak, a tollát Leltették a padlásra. Amikor a következ ő  év tava-
szán kotlót akartak ültetni, fészkét e tollal bélelték ki, hogy végig nyug-
ton maradjon. Luca nap reggelén kocsiráfba [kerékabroncsba] szórták 
a szemet, de mindvégig szótlanul, hogy a tyúkok a következő  évben 
szét ne ikóboroljanak. Ezt az abroncból való szótlan etetést karácsony 
napjáig folytatták, nyilván mert egy-egy nap a 'következ ő  év egy-egy 
hónapjának felelt meg. 
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LUCÁZÄS. -  Ugyancsak  Szajártben  ismerték 'a tyúkok korahajnal-
ban tärténő  megpisrikálását  is, 'melyet lucázás vagy kotyolás néven 
ismer a szaktudomány; amikor még fenn voltak az ül őn, bottal vagy 
piskafával 'kotorták imeig őket, hogy a  1~tkezõ évben sokat tojjanak. 
A mondókát már elfeledtók és a gyeamekek sem j ,áTtak házról házra 
lucázni, vagy kotyolni, hanem a gazdaasszonyok maguk végeztek 
mindent. 

LU04  NAPI SZERELMI VAR ĂZSLATOK  És  JÖSLÁSOK. - Sze-
relmi vonatkozású babonás szokásokat  Padén és  Verbicán  gyűjtöttünk, 
de mindkét helyen annyira elhomályosultak már, hogy n ők-férfiak 
egyaránt elég ellentmondásosan nyilatkoztak. Annyit mindenesetre ki 
lehetett hámozni, hogy a gombócf őzés nem András, hanem Luca napján 
volt:  Verbicán ikis cáduléikra írták a legények nevét és egyenként bele-
göngyölték a gombócokba. Amelyik gombóc főzés közben el őször vető-
dött 'fel, az illet ő  lánynak olyan nevű  férje lett a következ ő  esztendő-
ben. Padén némi zavar van a jövendőbeli körül: 'állítólag karácsonyig 
böjtölni lkellett, hagy az éjféli misére menet els őnek vele találkozzanak; 
más adat szerint rnákostésztát f őztek és egy rvillaheggyiel kiálltak a ka-
puba kora reggel, az első  elhaladó férfihez 'hasonló nev ű  lett a férjük. 
Ismét más adat szerint a mákostésztát a templomi szenteltvíz-tartóba 
kellett tenni és azokat figyelni, akik kezüket belenyújtják, majd keresz-
tet vetnek stb. Mindezek még kissé bizonytalan, hiányos adatok, pedig 
Padén  és  Verbicán  is rákérdeztünk. [A keveredés egyik oka az lehet, 
hagy a Luca-szék készítői a leleplező  karácsonyi éjféli mise előtt mákot 
hintettek a szenteltvíz-tartóba, hogy a felismert és .leleplezett boszor-
kányok előbb e szemeket legyenek kénytelenek kiszedegetn.i s ezalatt 
a leleplezők egérutat nyerjenek. Eddig nem találtunk adatot a külön-
ben általánosan ismert Luca-naptárra sem. 

LUCA-BÚZA. Eredete kereszténység el őtti, a Közeikeletről szár-
mazik, az egyház azonban átértelmezte: az „él ő" kenyérnek, a kará-
csonykor születő  Jézus-nak szisnhókiimává tette. Parasztságunk kissé 
vaskosabban fogta fel mindezt: a ibúzaszemeloet tányéron osf'ráztatták 
ás kb. karácsonyra id is zöldült, vagy egyszer űen a zöldülő  vetésből 
szedtek, mint pl. Szajánban  is; a szénával, lószerszámmal stb. együtt 
az asztal alatt volt ás a karácsonyi ebéd elfogyasztása után kiadták a 
tyúkoknak, hogy a kővetkező  évben többet tojjanak. [E szokásra vonat-
kozó adataink is még eléggé bizonytalanok ás hézagosak.] 

LUCA SZÉKE. Kátmány  a Luca-szék készítését az egész Temesköz-
ben általánosnak niondja24 ,  legutóbb is mind a három faluban hasonló 
adato'kat kaptunk; azt azonban már elfeledték, hogy a boszorkányokat 
a  szarvulcról iismerték fel, pedig Diószegi Vilmos szerint épp ez a sá-
mán-, ill. a magyar táltohit sajátos maradványa. 25  [Tudtommal  Pena-
vin Olga és  Ferenczi  Imre e témára vonatkozó gy űjtésedben a szarv-
elem még vidékün&ön is megtalálható.] 26  

Mind a három faluban Luca napján lkezdtok hozzá a ikisszék ki! a-
ragásához. és minden nap csináltak rajta valamit, karácsony éjféli mi-
sére lettek vele készen. A kisszéket magukkal vitték a templomba; 
egyesek szerint a küszöbön kívül, mások szerint viszont belül ültek le, 
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mindenesetre igye1ték a belép őket, hogy megállapíthassák, ki a boszor-
kány. A boszorkányok természetesen iés=evették leleplezésüket, alig 
várták a mise Végét, hogy a kisszék tulajdonosai után eredjenek. Ezek 
jóelőre mákot szórtaik a szenteltvíz-tartóba vagy az útra, hogy a gono-
szok előbb azt  cs&pegessék.  Ha netán elmulasztották ezt az  ávóintézke-
dést, a oszotIkány<k szétverték a fejükön a kisszéket vagy pedig kor-
báccsal űzték őket hazáig, de egyik esetben sem tudtak hátra fordulva 
védekezdii, sőt nég azt sem látták, melyik boszorkány az ük Łözőjik. 
Szajáiiban  úgy tudják, hegy e korbácsot is a kisszékek faragói fonták 
és a templomból kilépő  banyáikat verték el vele. [Lehetséges azonban, 
hogy az aprószenteki korbácslással ikeverték össze, ámbár a magyar 
nyelvterületen nem ismeretlen a boszorkányok megkorbácsolása sem.] 

KARÁCSONYI  BELHEMBZS  

A betl'eh'emezés szokása egyházi eredet ű : a középkorban a  temp-
lomi misztériumjátéikok, később pedig a vallásos ikoladráanák voltak 
a népi betlehemjárás elődei. A játék a 11. században még az istentisz-
telet része volt, kés őbb elszakadt a temploni szertartásoktól, és foko-
zatosan el is világiasodott. Időközben az énekek is lkàcserélõdtek, alig 
maradt belőlük középkori, nagyobb részük hardkk eredet ű  vagy 19. szá-
zadi kántoros szerzernény. 

A betlehemezés a Szentíjrásból ismert történetet jeleníti meg: Jézus 
születésnek megjövendölését, a betlehemi születést, a pásztok és a 
királyok hódolatát stb. A magyar nyelvterületen az ún. szentcsaládot 
általában nem jelenítik meg, helyette templom- vagy istálló-alakú betle-
hem kis figurái vannak; idők folyamán különvált a hárem királyok uná-
dása is, Úgyhogy a magyar hetlehierneziés voltaképpen elviíágiasod(Yt pász-
torjátéik, teiítődwe szociális és tréfás elemekkel. Néhol a szentesalád szál-
láakeresése is'öná]fó szokássá vált, különösen ahol laikus vallási társula-
tok buzgólkodták. Másutt ia hetlehemezés helyett vagy mellett karácsonyi 
kántálás [énekes köszöntés, 'kéregetés] is dívik, 'mint p1. a  Temesköz-
ben is. Mindezek voltaképp egy tőről fakadtak, csa śk később váltak el; 
a meglehetősen összetett betlehemezés tehát ugyanazt jelenti az ünnepi-, 
mint a lakodalom a családi szokások körében: ikülõnféle szokáselemek-
nek, 'énekeknek stb. valóságos gyűjtőmed'encéj'ét, melyben p1. a Mária-
siralomig visszavezethet ő  töredékeket is találunk újkori elemekkel 
összeötvöződve; a régi iko1ai 'élet és színj'átszás sok-sok emléke is él 
még, 'd'e a népi 'elemek beáramlása mind er őteljesebb. E mozgékonyság-
ból adódik, hogy p1. az  énokek iis folyton vegyülnek, cserél ődnek; ere-
detükről kiterjedt sza'kiro'dalmi áttekintés és elemzés ellenére sem min-
dig tudunk véglegeset mondani. 

Kálmán  Lajos Szegedről és Törökbecséről 'közöl teljes betlehemet, 
ezek azonban eléggé eltérnek a temesközi változatoktól. A három köz-
ség közül  Verbicáról [Egyházaskérről] publikál 'egy viszonylag ép bet-
lehemes szöveget, ám ez is csak pásztorjáték: 1 angyaî és 3 pásztor 
[a 3. neve: Makszus] a szerepl ője; 5k énekelnek, tréfálkoznak és adják 
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át ajándiókaikat, ill. kérik a magukét a házia ĺkt61.27  Mi azért nem tud-
tunk &lyen viszonylag teljes leírást adrili, mert nem a betlehemi szerep-
lőket, hanem csak e játék néz őit faggattuk, és nem Is karácsony alkal-
mával, hanem nyár derekán gy űjtöttünik. A 'betlehemezés azonban az 
egész Vajdaságban ismert, az 1973. évi  zentai folkór-tanfolyamon pl. 
Burány  Béla jóvoltából láthattunk agy eredeti szerepl ők által előadott 
szép változatot. tAz err ől szóló leírás minden bizonnyal hamarosan el-
készül.] Nem érdektelen talán saját bredékes gy űjtésünik előzetes közzé-
tétele sem:  PadérĆA  ás  Verbicár&I  van egy-egy töredékünik, holottpl. 
Padéra Szajánból jártak át, de sem  Kálmány,  sem pedig mi nem gy ĺlj-
töttünk szajáni betleihemezést. E hiány sürg ős pótlásra szorul. 

PADÉI (SZAJÁNI) BETLEREMES -TÖREDÉK. Padéra tehát  Sza-
jánból érkeztek a játékosok ;  mér a karácsonyt megelőző  héten kezdő-
dött a betlehemezés, mely Ikb. egy hétig tartott ás a  kóriri.gyáláé  követte, 
majd az aprószentek és a három királyok zárták le. Szajáni legények 
betlehemeztek; öten öltöztek subás vagy sz űrös pásztornak,' vagyis e 
játéktípusnak is a pásztorjáték volt a magva. Papírtempiomoskát vittek 
magukkal, benne feküdt a kis Jézus. Beköszönt ő  énekükre emlékeztek: 

Pásztorok, keljünk fel! 
Hamar induljunk el 
Betlehem városába, 
Rongyos istállócskába! 
Siessünk, në ikéssünk, 
Hogy még ezën éjjel odaérhessünk, 
Mi Urunknak tisztëletët tëhessünk! 

(Pa4é, 972. nek: 
Pfntér Etel  72 é., gyűjt. 
Katona  I.—Tót1  F.) 

Szóról szóra egyező  változatát (közli  Mathia  Károly 1941. évi király-
házi [Ugocsa m.] gyű jtéséből Á Magyar Népzene Tára  H. kötetében, 
egyébként a magyar nyelvterületen eléggé elterjedt. 28  Kéziratos válto-
zata már 1771-1ben el őkerül, de akkor még három versszakra terjedt, 
népünk ridőközJben ezeket összevonta. [Az ének ,Pásztorok, hol vagy-
tok? . . ." kezdettel is ismert, itaIán. a „Pásztorok, kik vagytok... kezdet ű  
énekünk rokona.] A magyarság  általában minden (kántoros-papos, idegen-
szerű  szöveggel és dalllammal így jiárt el, a népdesebb hangvétel ű  alikotá-
sokat viszont meglepő  hűséggel Őrizte [p1. a „Csordapásztorok. . ." kezdetű  
éneket; alább szólunk róla.] 29  Szövegünket  Kálmány gyűjtéséből nem 
ismerjük, ellenben az egyébként teljesen eltér ő  székelyikevei betlehemes-
játék Is tartalmazza ugyanezt, s őt ez utóbbi néhány sorral még többet 
őrzött meg a 18. századi eredet ű  sz6vegb61. 20  

A VERBICAI BETLEHEMES-TÖREDÉK. Kálmány  említett  verbi-
cci gyűjtése több szempontból is eltér a mi töredékes betlehemünkt ől: 
ott p1. 1, nálunk 2 angyal szerepel, a pásztorok száma egyez ő ; közlőnk 
megjegyezte, hogy mindig az angyalok vitték a betlehemet,  Kálmány 
is utal rá, lhogy a szobába belép ő  angyal sz asztalra helyezte a kis bet-
lehemet; a pásztorok tehát mindig csak követték az angyalokat. Maga 
a belflehem keménypapíziból készült templom-forma volt, benne kis 
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jászol, zöld mohával tömve és azon feküdt a kisded. Közl őnk szerint 
a betlehemjárás két héttel karácsony el őtt kezdődött és a karácsonyi 
éji éli misén fejeződött he, amikor az oltár elé tették a betlehemet és 
a szereplők kétoldalt feáálltak. [Ezt  Kálmány  nem emílíbi.] 

A betlehemes énekek közül már csak kevésre emlékeztek. gy  p1. a 
Kálmánjnál  még a betléhernezés keretében énekelt ősrégi, ,Csorda-
pásztorok... "  kezdetű  éneket inkább a kántálás [kóringyálás] során 
adták elő. Ellenben változatlanul népszer ű  maradt egy, az „angyalok" 
által előadott 18. századi ikarácsonyi ének; verbicai változatában néhány 
sor felcserélődött és egyes szavak kiesését ismétléssel pótolták: 

Mënnyb ől  az angyal lëjött hozzátok pásztorok, pásztorok, 
hogy Betlehembe sietve mënvén lássátok lásstttok: 
Istennek fia, aki most születëtt jászolba, jászolba, 
Jászolba  fekszik, barmok közt nyugszik valóba, valóba. 
Mellette vagyon az édësonyja: Mária, Mária. 
Ő  lëszën néktëk üdvözít őtök valóban, valóban... 

(Verbiccs,  1972.  Ënek: 
Pópftj Pó,Lné,  
Ambrus  Mária  68 8.,  gţiüjt.  
Katona  1.—Tóth  F.) 

Más adatok a helyes sorrendet és szöveget tartalmazzák, így A Magyar 
Népzene Tára, H. kötete is, mely szerint egyébként inkább kántáló, 
mint betlehemes ének." [Nyilvánvaló tehát a „Csordapásztorok"-kal 
való helycsere.j Maga az ének az egész magyar nyelvterületen rend-
kívül népszerű , a karácsonyi templomi szertartások egyik leggyakoribb 
darabja is. A 18. század utolsó hazznadából vannak rá vonatkozó kézira-
tos feljegyzéseink, tehát a harlkk kor népies kántori szerzeményének 
tarthatjuk. Az eredeti szöveg valamivel terjedelmesebb volt, népünk 
• lényeget emelte ki ibelóle és ismétléssel is gyakrabban élt. 3'  

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

Pásztorok, kik nyájnál 
Szüntelen vigyáznak, 
Oly hírt mondok néktëk 
meflyet majd csodálnak: 
Messiás születëtt, 
Ki jövendöltetëtt; 
Mëglássátok!  

Pásztorok ezt hallván 
Gyorsan fëlkelének; 
Rongyos istállóba 
Ők is elmënének: 
-  Siessünk, në késsünk, 
Ajándékot vigyünk 
A  kisdednek! 
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3. Pásztori ajándék: 
Jgy  gyönyörű  bárány. 
Oly hírt mondok néktek, 
Mely szent vére árán 
Pokloktól bennünket, 
Megváltja lelkünket 
A keresztfán. 

(Verbica,  1972.  Ënek: 
Pópltj Pálné,  
Ambrus Mária 68 é..  
gyüjt.  Katona 1.—Tóth F.) 

E betlehemes ének 1. szka,szát, „Pásztorcik, kik a nyájnál... "  kezdettel 
már egy 1703-as 'énkeskönyvben megtaláljuk, 33  Vikár  Béla gyűjtéséből 
Bartók Béla iejregyzésében majdnem szó szerinti változatát 'közli A Ma-
gyar Népzene Tára  H. kötete ra közeli  CsanádpaIotról,34  ellenben a kissé 
ziláltabb 2. és 3. versszak szövegi páirbruzasnatt eddig nem találtam, bár 
egyes lklfej ,ezései [,,Siessünk, ne kéesünk! . . ." stb.] más énekekben is el ő-
fordulnak. 

E  verbica.i  változat még tarteimaz egy végi éneket, melyre közl őnk 
már csak töredékesen emlékezett; szerinte a betlehemesek az éjféli mi-
sére 'érkezve a templomban énekelték: 

Betlehembe kinyílt egy Szép rózsa (1), 
Akit régen várt az egész világ... 

A romlás azonnal nyilvánvaló;  Kálmány  szerint ezt az angyal énekelte, 
amikor a gazdától engedélyt kapott a belépésre; közli a teljesebb (szin-
tén verbica.i) változatot is: 

Mostan kinyílt ësz szép rúzsavirág, 
Akit régön várt az egész világ. 
Bötlehömbe kibimbócott zöd ág, 
Királi nembüt való méltóság.  . 

A virág-világ és egyéb kifejezésk is régibb eredetre vallanak, való-
ban:  Vikár  Béla egy 1763.Jból való erdélyi 'kéziratban bukkant rá, ahol 
még három versszaika van, az 1. szinte szóról szóra egyezik a  Kálmány-
fé]iével. 3° Ez a szakasz a magyar nyelvterület nagy részén ismertté vált, 
maga K.álmány még két helyr ől közli alig eltérő  szövegváltozatát: Ma-
gyarbánhegyesről  és Szegedrői; de iez iaz utóbbi már a háromkirályok 
szkásában kapott helyet. 37  

Verbicai  közlőnk megjegyezte, hogy a pásztorok sokat mókáztak, 
de tréfás niondókájukból már esi&k e két töredékes sorra emlékezett 
[majdnem minden vajdasági betlehem tartalmazza]: 

Keridom -karidom, 
De nagyot ütök a farodon! 
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A pászterók a sz*p köszöntésért különben szalonnát, zsírt, kolbászt 
vagy tojást kaptak ajándékba, melyet ill ően megköszöntek. 

Közlésünk tehát vázlatos, a jöv őben 'kiegészítend ő  gyűjtés. Bár a 
betlehemezés sokhelyt [lYl. Zentán] szinte teljesen feledésbe merült, 38  
más jel viszont arra vall, hogy jelent ős játéktípusokat lehet még meg-
menteni. Azt is figycIenibe kell vennünk, hogy a kántálás [kóringyá-
l.ás] sok-sok betlehemes szöveget vett át És őrzött meg, sőt egyéb szoká-
sok, játékok között is bőven van még keresnávalónk. [Csak legutóbb 
Bv.rúny  Béla az aátatók, játékdaLok között bukkant rá egy végs ő  fokon 
kántáló vagy betlehemes énekre, amely els ősoiiban a magyar nyelvte-
rület déli részére jellemző ; kezdete: „Kirie, kiirie kisdedecske. . .", vagy: 
-,,Kis Jézusnak aranyalma..  ."] 

KARÁCSONYI KANTÁLAS [KÓRINGYÁLÁS] 

A karácsony esti énekes köszöntés [kántálás] és adománygy űjtés 
[koledálás vagy kórinigyálás] szokása és elnevezése is tanulságos pél-
dája a hagyományok változásának és keveredésének. A kántálás erede-
tileg Éneklést, énekes köszöntést jelentett és sokféle szokásra alkalmaz-
ták, olykor imég magára a betlehemezésre is. A koledálás [vidékünkön 
ikóringyálás] jelentése már valanijirvel sz űkebb körű : a  kalendae janua-
riae-.iből  származik, mely a görögben  kcüanda,  a románban  kolinda,  ná-
lunk  koleda  lett. A 18. századig még Európa szerte általános volt ka-
rácsony vagy újiév táján az egyházi alarnizsnagyíujtés: papok, kántorok, 
gyermekek énekszóval és csengetve járták a házakat, vallásos darabo-
kat, köszöntőket adtak elő . A vidéki piébánosok is Így látogatták hívei-
ket; este csiilagformájú lámpást is vittek magi.kka1. [Innen a három-
királyok csillaga!] Mindez később ugyanúgy elvilágiasodott és a gyer-
mekek körébe süllyedt le, mint a betlehemezés templomi szokása is; 
azonkívül a betlehemmel, az új'óv-'köszöntéssel, a vízkereszti három 
királyok-járással és egyéb szokásokkal is összevegyülhetett, így nem 
mindig könnyű  az egyes elemoket szétválasztani. •A  kántálás (kór.in-
gyálás) is több szp 'régi népéneket őrzött meg, miként maga a betlehem 
is, a kettő  között különben is állandó volt a kölcsönhatás. 

Már  Kálmány  is felfigyelt a karácsonyi kántálás szokására, meg-
állapítja p1., hogy az eredeti jelentés: az énekszóval való köszöntés id ő-
közben megváltozott: Szép szerével való kéregetés lett belőle.40  Török-
becsei gyűjtésében pedig azt említi, hogy a kántálás és a  kóringálás (!) 
majdnem teljesen egyező  szokás, de ez utóbbit a betlehemes eredet ű  
„Csordapásztorok"-kal kezdik. 4' E szokásokra vonatkozó leírásai eléggé 
vázlatosak, de még így is sok fontosat tudunk meg bel őlük:  Deszken 
és  Ószentivánon  p1. betlehemes  éněkikel ikántáltaik,  Sz őre  gen pedig alka-
lomszerűen beleszőtték a disznótoros ajándékra utaló célzást és ugyanitt 
a diákos eredetű , az állatok lakodalmáról szóló tréfás énekb ől is adtak 
elő  vészleteket. 42  A keveredés tehát teljes, ill. egy-egy ilyen szokás 
szinte mindenfelé nyitott iés rugalmasan alkalmazkodó. 

KARÁCSONY ESTI KÓRINGYÁL ĂS.  Mind a három községünkben 
ismert szokás. 12-14 éves fiúk-leányok jártak 'köszönteni különkülön, 
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esetleg vegyes csoportokban is, melyek létszáma 3-4, ritkábban 8-10 
fő  volt. Ünnepi ruhába öltöztek semmi olyan különleges felszerelésük 
nem volt, mint a betlehemeseknek, kik különben 18-20 éves legények 
voltak. A 'köszöntés egyébként a betlehemezést követte, de csak kará-
csony estére korlátozódott, esetleg még az 'éjféli mise után is folytatták. 
Elnevezése közös eredet ű, de többféle alakban él:  kóringyálás [P.], 
kólingyálás [Sz.,  V.],  kórongyálás  [P.],  Kálmány  egy  kóringálás  [Török-
becse] alakot iis feljegyzett. 43  Magyar eredetű  helyi elnevezése is volt: 
angyali vigasságot mondani; a beköszöntés Is ezzel történt: „tetszik az 
angyali vigasság?" (V.), Vagy: „meghallgatik az angyali vigasságot?" 
Igenlő  válasz esetén mindjárt  bele is Ikçzdtok (kint az ablak alatt, néhol 
be 15 tessékelték Őket. Általában diót, mogyorót (és egy kevés pénzt is) 
kaptak, olykor megtelt a taiisznya vele, ha ugyan az irigy, lesben álló 
nagyobbak meg nem dézsmálták. 

A padéi és a  szajáni kóringyálás  fő  éneke a  ,Csordapásztorok..."  
Mindkét helyen töredékesen emlékeztek rá: 

Csordapásztorok midőn  Betlehëmbe  
Csordát őriznek éjjel a mez őbe, 
Isten angyali  jövének melléjëk,  
Nagy félelemmel telik meg ő  szívük.  

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

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

Csordapásztorok  midőn  Betlehëmbe  
Csordát őriznek  éjjel  a mezőbe, 
Isten angyali  jövének  mellé  jëk,  
Nagy félelemmel telik meg Ő  szív ék.  

Mënjetek4  gyorsan, gyorsan a városba, 
Ott találjátok Jézust a jászolba! 
Nem fekszik ágyba,  së  nem palotába, 
Hanem jászolba, rongyos istállóba.  

Elindulának  és el is jutának; 
Szűz Máriának  jónapot  mondának...  

(Szeján,  1972. Ének: 
Ber4ány  Erzsébet 64 é., 
gyűjt. Katona 1,—T6th F.) 

Az ének az egész magyar nyelvterületen ismert;  Kálmány  is majdnem 
mindenütt gyűjtötte. Egyik legrégibb (karácsonyi én•künk: a  Kisdi -féle 
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Cantus Catholici  165 1-ben közli előszč r a szövgét, azzal a megjegyzés-
sel, hogy régi ének. A kutatók a 14. század végére vagy a 15. elejére 
teszik keletkezését, eszerint majd félezer esztend ős, ráadásul szövegé-
ben és dallamában éppen ez változott legkevesebbet. Ennek egyik oka 
az lehet, hogy már kezdettől ogva betlehemi pásztorének volt, a pár-
beszédes szerkezet legalábbis erre va11. 44  A padéi változat 3 utolsó sora 
máshonnan való betoldás, a  szajáni pedig részben Ikihagyásos, részben 
a sorok cseréjével megoldott, egyébként az eredeti szöveg mindkét 
variánsunknál hosszabb; a bennünket érdekl ő  részletek [mai helyes-
írással]: 

Csorda pásztorok midőn Betlehemben 
Csordát őriznek éjjel az mez őben, 

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

Örömet mondok néktek, ne féljetek, 
Mert születék néktek ina üclvösségtek. 

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

Elindulának  és el béjutának, 
Szűz Máriának jór&apot mondának. 

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

E régi ének után Padén egy tartalmilag valóban oclaillő, de a „Pászto-
rok, keljünk fel! . . ." kezdetű  betlehemes énekből kiszakadt versszakot 
is elénekeltek, mely a 18. század óta alig módosult valamit: 46  

Jaj, szegény, de fázik! 
Könnyeit ől elázik. 
Nincsen neki párnája, 
Sem tornyos nyoszolyája: 
Juhszéna, juhszalma, 
Barmok szája melegít ő  kályhája. 

(Padé,  1972.  Ënek:  
Pintér Etel 72 é., gy űjt. 
Katona 1.—Tóth F.) 

Majdnem Szó szerint egyező  változatát közli Somogyból  A Magyar Nép-
zene Tára II. ikõtete, de ezenkívül még több helyen is ismert. 47  

Verbicán  olyan  kóringyáló  éneket hallottunk, mely eléggé önálló 
részekből áll [az egyes részeket számozással jelöljük]: 

44 



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

A kis Jézus aranyalma, 
Boldogságos Sz űz az anyja. 
Két kezével ápolgatja, 
Két lábával ringatgatja: 
-  Aludj, aludj, én kisdedëm! 
Nem királyné a të dajkád: 
Szó gállóbul látter.. anyád... 

Hát te, dudás, mit szundítasz? 
Fényës a hold, nem këlZ lámpás. 
Verjed, verjed a citorát, 
Zengj Jézusnak ëgy szép nótát!... 

(Verbtca,  1972.  Snek: 
Póptty PáLné,  
Ambrus  M4ria  68 5.,  
gyiljt.  Katona 1.—Tóth T,) 

Szövegünk töredékes és némileg romlott is, de ennek az énektípusnak 
különben Is kevés az igazán teljes változata. Kétféle kezdete van: 1. 
„Karácsonynaik éjszakáján" és 2. „Kkije, kiirje, kisd-edecske. . .", ez 
utóbbi vált ismertębbé. A 2. altatórészlet az ének legállandóbb magva, 
a 3. zárórész viszont alig egy-két változatban van meg. E karácsonyi 
ének a magyar nyelvterület középs ő  ilészén van elterjedve: feljegyez-
ték Mez őkövesden [Borsod im.], Peregen  [Pest], Vésztőn (Békés), Sze-
geden és a szomszédos Tápén (Csongrád)  áS.48  Kálmány  Lajos kezdősorát 
(,‚A kis Jézus aranyalma...) idézi, ill. 2 sort találunk bel őle egy áleaila 
gyűjtött szegedi betlehernesben. 49  Újabban Kiss Lajos a bácskai Gom-
boson gyűjtötte 1941-ben egyik változatát 50  és legutóbb  Burány  Béla 
Hódegyházáról  [Jázováról] közölte egyetlen, a „Kis Jézusnak aranyal-
ma. . ." ikezdetú versszakát, mely ott altatóként Ismert, de a jegyzetben 
utal a „Kirie, kirie, kisdedecske" dallamával való összefüggésre, mely 
szerinte az egész Vajdaságban Ismert. 5 '  Az altató, valamint néhány más 
régies szövegrész is arra vall, hogy énekünk 18. századi vagy annál is 
régibb lehet, eredetét azonban mindeddig nem sikerült kinyomozni. 

A házról házra járó, ablak alatt zengedez ő  kis énekkarok „Dicsér-
tessék a Jézus! Amen!" formulával fejezték ibe m űsorukat és várták az 
ajándékot; esetleg valami tréfás mondással meg Is sürgették, pl. egy 
verbicai  fordulat: „Látom, a nadrágom nem fekete bárson. Hozzák má 
a brióst, mer fázik •a lábom! . . ." A kapott ajándékot illend ően meg-
köszönték. 
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KARÁCSONYI  MARICÁK  (GÓLYÁK) 

A farsangi vagy 'fonóbeli állatalakoskodás széles  köiben  ismert, a  
magyarcik elsősorban  a lovat, a 'medvét  lés  a gólyát kedvelték.  Verbica.i 
közlőnk emlékezete szerint a gólyák  [maziieák]  náluk nem •a  fionăban  és 
nem  ds  farsangikor, hanem karácsony estéjén járták a házakat,  mi,köz-
ben a 'kisebb gyermekek  kóringyáltaik.  [E visszaemlékezést mások ada-
taival  iis  meg  ikell  még erősítenünk, a külsőségek leírása viszont elfo-
gadható.] Legények öltöztek fel gólyán ak ,  dli.  egy kisebb csoporton 
belül csak egyetlen  alakokod-ó  volt, aki  lepedbe  burkolódzott és egy 
fából készült fejet,  h'oszzú  csőrt dugott  Id  és csíptetőszerűen mozgatta: 
a madár kelepelt és nagyokat  csípett  a gyanútlan néz őkbe, főként a 
leányokba. [Olykor illetlenkedett Is, ennek  megfelelő  volt a kísérő  szö-
veg.] A gólya nemcsak az utcán  jkált,  hanem  'belátoigatott  házakhoz 
is, ahol nem nagyon szívesen várták. 

KARÁCSONYI ASZTAL  PS IARÁCSONYFA 

Ezokre  vonatkozólag  ik~s  és bizonytalan  adatuxk  van; a kará-
csonyfa  főként e század elején kezdett terjedni,  ma  már eléggé általá-
nosnak vehető, holott  ma•a  a karácsony Jugoszláviában nem olyan 
nagy Ünnep, mint Magyarországon.  Szajánban  karácsony böjtjén szénát 
kötöttek kévébe, lefektették az asztal alá, lószerszámot és az aprószen-
teki  vesszőzéshez  szükséges  birshajtás(Ykat  tettek  n'ell'é,  a szénára fek-
tették a kis Jézust. Az asztal alja így maradt Szent János napjáig, ami-
kor is az aprószentek ünnepe következett. Az a sztal alá tett tárgyakról 
azt tartották, hogy különleges hatásuk van, mert megszentel ődtek.  

APRÖSZEN11FaKEZS (ÓDORICSOLÁS)  

Aprószentek Ünnepe  dec.  28-4n van; a Szentírásban betlehemi  gyer-
mekgyil'kosságként  ismert  (Mt.  2, 16-19),  êkkor  hányták kardélre a kis-
dedeket, hogy velük együtt Jézust Is elpusztítsák. Ám ehhez a biblikus 
történethez sok 'kereszténység el őtti szokáselem Is csatlakozott: p1. az  
életet  jeliképező  [zöld] ág, a  ibetegségnek  vesszőzéssel való  kiűzése,  egész-
ségkívánó varázsmondóka stb. Már a római  Lupercalia-íban  voltak ha-
sonló elemek, és a magyar  közékorban  valószínűleg összefüggött a 
legényavatás szokásával is.  Biblikus-,skolasztikus  eredetű  benne egy 
kérdés: „Hányan vannak az aprószentek?...", amely után a vessz őzés 
következik. [A helyes válasz  ikülõnbon  144 000-en,  de ezt nem mindenütt 
Igy tudják.] E szokás a 15-16. században még az egyházi  szentelmények  
közé tartozott, azóta teljesen  eivilágasodott,  és az egész magyar nyelv-
területen ismerik. Elnevezése sokféle: aprószentekezés, suprikálás, csa-
pulás, mustározás, ódéricsolás;  területünkön az  ódoricsolás szóalak  van 
legjobban elterjedve.  

Kálmány  Lajos Is  általánosna;k  'mondja a szokást, szerinte a gyanút-
lan gyermekeket a  szomszédba,  küldik  mustármagért;  ott elértik a tré- 
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fát és a szokásos kérdést feltéve, máris ütik őket nyírfavesszővel, hogy 
gilvásak  ne legyenek! Ha a gyermek megmondja a helyes választ, a 
verést abbahagyják. 52  

Mindhárom községünkben szinte anádg ismert e szokás, tanulságo-
sak a különben árnyalati eltérések. Padén az apa, ritkábban az anya 
bonyolította le, ott nem házaltak, esetleg átruccantak még a szomszédba 
is. Vesszőt, nagyiriîĹkán ostort is használtak. A szokásos kérdést feltéve, 
vesszőzni kezdték a gyermetkoket. A helyes válasz itt is 144 000 volt; 
aki végképp nem tudta, esetleg sarokba is térdeltettók, míg másutt meg-
sújgtálk a feleletet. 

Szajában  már Ikarácsony böjtjén levágtak 6-7 birshajtást és vir-
gácsszerűen összekötve tették a karácsonyi asztal alá „megszentelni". 
Az  ódoricsolást  a nagyszülők vagy a szülők végezték: hajnalban keltek 
és ujgtrasztották fel a gyermekeket; esetleg a szomszédba, ismer ős helyre 
is ellátogattak, de gyakoribb volt az az eset, amikor a gyermeket küld-
ték át mustármagért és Így az oktatást nem otthon, hanem idegenben 
kapta. Addig nem hagyták abba a verést, míg a gyermek a helyes vá-
laszt fitt 334000-ről tudnak] meg nem mondta. Más mondókára már 
nem emlékeznek; a vesszőt gondosan elrakták az ágy szalmájába, mert 
azt tartották: „Minné régebbi a páca, ann.á hasznossabb!" Nemcsak 
gyermekeket a'briktoltaik vele, hanem a hasfájós lovat is gyengéden 
körülverbék, hogy múljon a fájdalma. 

Verbicán  fonott vesszökoribácsról nem tudnak, itt két-három legény 
járt házról házra összekötözött f űzfavesszővel, elsősorban a nagylányo-
kat és az asszonyokat 'verték meg, de a gyermekek sem maradtak ki.  
gy kérdeztek: „Odorics, ódoriics! Hányan vannak az aprószentek?..."  

[Itt újra csak 144 000 volt a helyes válasz.] A vessz őket nem szentelték, 
használat után nem &bték ugyan el, de közl őnk további sorsukra már 
nem emlékezett. 

A három változatból ismét a  szajárd  a legrégiesebb és legteljesebb, 
s ezúttal a  verbicad  tűnik a legkopottabbnak. Végleges 'válaszhoz azon-
ban még alaposabb gyűjtésre lenne szükség. 

HÁROM KIRÁLYOK 

Említettük, hogy ez a szokás eredetileg a karácsonyi játékok, f őként 
a 'betlehemezés része volt, néhol meg is maradt eredeti helyén, ám a 
magyar nyelvterület nagyobb részén Önálló szokássá vált. A három nap-
keleti király vagy mágus hódolata bibliai eredet ű  történet, els ősorban 
ezt jelenítették meg, de több más ‚biblikus és profán mozzanat is csat-
lakozhatott mellé. Január 1. és 6-a, tehát vízkereszt között köszöntöttek 
csillagot hordozva, Így az ún. csillagének és a „Háromkirályok nap-
ján..."  kezdetű  ének vált a szokás fő  részévé. Az előzőt már 1540-ben 
említik, a  Szelepcsényi.4éle Cantv.s Catholici  'pedig már 1675-b ő1 közli 
dallamát és Latin  szövegét, de a máig énekelt magyar változat nem 
ennek a latin szövegnek a korabeli fordítása, hanem  Szemenyei  Mihály 
regöld plébános 19. századi szerzetm'énye. Az ének 4 versszakból áll, 
ebből az elsőt mindenütt ismerik, a másik háromból is legalább 2-2 
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szakaszát énekelnek. 53  Kálmány  annyira újnak ás kõzismertnek tartotta, 
hogy battonyai, esókai, szegedi, tör Łikbecsei stb. gyűjtésében következe-
tesen mindig csak az 1. versszakot iidézi és stb. szócskával fejezi be a 
szövegközlést. Gyűjtőpontjai között a mi három községünk ezúttal nem 
szerepeL54  A szokás egyébként sok betlehemes éneket [p1. „Mennyb ől 
az angyal... "  stb.] is befogadott, miként maga a „Háromkirályok nap-
ján..."  kezdetű  ének is helyet kapott egyes betlehemes változatokban. 

Községeinkben •a hávosi király-járás eléggé egyöntet űen történt: 
a ibihbliai  Gáspárt, Menyhértet ás Boldizsárt  megszemélyesítő  10-14 
éves fiúgyermekek öltözéke királyi palástot jelent ő  fehér lepedő  volt, 
fejükön papírkorona vagy süveg, mely elsősorban piros, sárga vagy 
más színével ikffiõnbõffitt. Egyákük csillagot vitt, melynek közepe szi-
takéregből volt és ollórács segítségével ki lehetett ugratni egy hat ágú, 
piros papírral ibevont csillagot. [Mindig a „Szép jel és Szép csillag... "  
kezdetű  refrénnél ugratták ki.] A fiútk jesiuár 1. ás 6. között jártak 
köszönteni, és vízkereszt el őestéjén fejezték be. Padén már az 1. világ-
háború után, Szajánban a 30-as években sz űnt meg, talán Verbicán  élt 
legtovább. Sehol más szöveget nem mondtak, mint az említett éneket, 
de mind a négy versszakot már senki nem ismerte, ezért két olyan vál-
tozatot közlünk, melyek együttesen kiadják a teljes éneket [zárójelben 
az eredeti szöveg versszakainak sorszáma] 

1. Három királyok napját; 
Országunk ëgij istápját 
Dicsérjük énekëkkel, 
Víga.dozó versëkkel! 
Szép jel és szép csillag, 
(:Szép napunk támadt:). 

4. Kérjük a Sz űz Máriát, 
Kérje azé szent fiát: 
Ëgybe  minket mëgtartson, 
Az ellenség në ártson! 
(:Szép jel... stb.) 

(Padé,  1972.  Ënek:  
Pintér Etel 72 5., 
gyújt. Kqtona  1.—Tóth 5'.) 

Három királyok napján 
Országunk ëgy istápját 
Dícsérjük énekëkkel, 
Vígadozó versëkkel! 
Szép jel... stb. 

Hol vagy, zsidók királya? 
Mert mëgjelent csillaga. 
Betlehemben találják: 
Szép Jézust körülállják. 
Szép jel... stb. 
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3.  Kirájok  ajándékát: 
Aranyt, tömjént és mirhát 
Vigyünk mi is Urunknak, 
Ártatlan Jézusunknak! 
Szép jel... stb.  

(Verbfea,  1972.  Ër&ek: 
Pópity Pdlné,  
Ambrus  Márta  68 é.. 
gyújt. Katona 1.—TôtIs  F.) 

Szövegeinkből versszakok estek lki, néhol kisebb tartalmi módosulás is 
történt, ennek ellenére sem lehet Új változatokról beszélnünk. 

ÖSSZEGEZIS  

Az észak-bánáti szokáshagyomány egészében véve egységesnek te-
kinthető, a Kálmántól máig meglevő  fehér foltok nem a szokás, hanem 
a gyűjtés hiányára vallanak. Már sz eddigiek  alapján Is megkookáz-
tathatjiĺk: ha egy szokás valamely községünkben megvolt, a másikban 
is meg kellett lennie. Ez az általános egyezés azonban nem jelent teljes 
tartakrii-szerkezeti-funkcion.ál'js azonosságot: a szokások elég nyílt szer-
kezetek lévén, jól alkalmazkod1tak a helyi körülményekhez, Így p1. égy 
adott időpontban is a változás más-más fázisában lehettek. A magyar,  
népszokások lęgismertebb rétege területünkön is megvolt, távolabbi 
rokonsága a Duna-Tisza-4közén, közelebbi peddg Szeged környékén ke-
reshető ; helyi színezetet jelent a férfiak hangsúlyosabb szerepe, a nem-
zetiségi kölcsönhatások. E szokások már  Kálmány  óta is változtak, fő-
ként koptak és keveredtek, de mér a századfordulón sem voltak túlzot-
tan régiesek. 

Hálásan könnyű  bírálat helyett minden érdekl ődőt további gyűj-
tésre biztatunk. Minden (kiegészítés, amely terepmunka eredménye, 
előbbre viszi a kutatást. Egy-egy számvetés után könnyebb maga a 
gyűjtés is, Így hat kölcsönösen egymásra a terep- és az „íróasztali" 
munka. A mi esetünkben Is a további gyűjtéseken van a sor. 56  

JEGYZETEK 

1972. évi gyű jtésünkből eddig köt fontosabb közlés jelent meg: 1.) Katona Imre: 
Észak-bánöbi betyárballadák -  A  Hungarológiai  Intézet Tudományos Közleményei. 15.  
sz. V. évf.  (1973.),  jún.  15-42. old.; 2.)  Tóth  Ferenc: A halálra táncoltatott lány ballada 
tOvbbélése Észak-Bánátban - idézett szám 43-57. old. 

Kálmány  Lajos köt legfontosabb m űvét aknáztuk ki, nevezetesen Koszorúk es 
Alföld Vad virágaiból, I. köt. Pécskáról való. Arad, 1871.; 51. köt. Elegyes. Arad, 1878.; 
Szeged népe, I. köt. Ős Szeged .népköltése, Arad, 1081.; II. köt. Temeskoz népköltése, 
Arad, 1882.; III. köt. Szeged vidéke népköltése, Szeged. 1891, Az egyes kötetek közül 
különösen fontos a Koszorúk II. és a Szeged népe II —M.  kötete; esetenként pontos 
oldalszámokkal hivatkozunk rájuk. 

'Néphagyosnányok -  A  liung.  Int. Tud.  KözI.  7.  sz.  IK. évi. [1971.  jún.], 
91-1Oi. old 
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'Botka  József-MatljeViCs  Lajos-Penavin  Olga:  Székelykevei  betlehemes Játék  
[Bukovinal  hagyomány]  -  A Hung. int. Tud. Közl.  3.  sz. II. évi. [1970.  Júl.],  107-120. 
old.  - l2jváry  Zoltán:  Népdalok  ás balladák  egy  al-dunai székely közösségb ől. 
Debrecen, 1968. 

Bálint Sándor  xendklvrUl  kiterjedt  snunitássăgából  itt csak a bennünket  terüle-
tileg  ás tartalmilag  legközelebbről  érdeklő  tanulmányra hivatkozunk, mely  Szajún 

cfmel  jelent meg  -  A řlung. int. Tud.  Kdzl.  3.  sz.  II. év!. [1970.  Júl.],  88-92 old-án. 
Ugyanitt további Jegyzetek, könyvészeti adatok.  

•  Az e számunkban párhuzamosan közölt tanulmány már  hasznosftia sz  Ötvösi 
[Romániai magyar  szokásgyűjtést,  

A szokások összefoglaló ismertetésében a következ ő  alapvető  munkákra támasz-
kodtam:  Dömötór Tekla:  Naptári ünnepek, népi színjátszás. Bp.  1964.; ugyanő : Magyar 
népszokások. ( Bp.),  1972.; továbbá Dömötör Tekla-Katona )2mre-Ortutay  Gyula-Volgt  
Vilmos: A magyar népköltészet. 2. kiad.  Bp.  1969. [Ebben különösen a Dömötör T. által 
Írt szokás-fejezet: 283-298. old.] Egyházi  vonatkozásolaban  irányadó Bálint Sándor: 
Népünk ünnepel. Az egyházi év  néprajza, Bp.  (1938.) C. műve.  

Szerk.  Bartók Béla-Kodály Zoltán. Sajtó alá rend.  Kerényi  György.  Bp.  1953.  
• Szeged népe,  UI.  köt. 141. old. 

Szeged népe, II. köt. 209. old.  
‚ W. Bóna  J., Néphagyományok c. műve 21-92. old. ás  Kálmány  L. Szeged 

népe, I. köt. 104. old. 
1

1  Bálint S., Népünk ünnepel 107-8. old.  
11  Kálmány  L. Szeged népe, I. köt. 104. old. [szegedi adat] ás  uő  Szeged népe, II. 

köt. 209. old. [Temesközben általánosnak mondja].  
'  Szeged népe, II. köt. 209. old. 

11  Hej, széna, széna. 120 vajdasági magyar  gyermekjátékdal. Zenia,  1973. 
11  Szeged népe, 11. köt. 209. old. 
17  I.  im.  92. old., ugyanitt a 96. old.-on lcisho?flOki  változat Is. 
11  I.  M.  7-8. old., 1-2.  sz.  
10 Szeged népe, II. köt. 210. Old. 
20 Koszorúk, I. köt. 223-6 . old.; II. köt. 199-201. old.; Szeged népe, I. köt. 103-6. 

old.; ugyanitt 195-6. old.; II. lalit.  210. old. 
11 j• m. 13. old. 

Szeged népe, II. köt. 210. old. 
Pl. Koszorúk, II. köt. 174-176. old. 

24 Szeged népe,  I. köt. 192. old. 
21 

 

W.  A sdmánhlt emlékei a magyar népi müveltségben. Bp.  1956. 
24  Ferenczi  I.  gyűJtése  sajtó alatt  [az Ethnographla, 1974. évfolyamában). 
27 Szeged népe,  M.  köt. 130-137. old. 
28  427. old., 386.  sz.,  ugyanitt további változatok Is. 
22 Betlehemes ás kántáló  [kórunigyáló] szövegeinket Schram  Ferenc  tanulmánya  

alapján értékeltük: Adalékok betlehemes  Játékaink dallaniaLnak  eredetéhez  -  Zene-
tudományi Tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára.  Szerk.  Szabolcsi Bence-
Bartha  Dénes.  Bp.  1957. 461-501. old.;  szóbanforgó énekünk  a 491-2. oldalon.  

° Botka  3.-Matijevies L.-Penavin  O. i. m. 115. old. 
61 583. old., 395.  sz.  ás a következők. 
21  Schrcm  F. I. m 490. old. 
23  Schram  F. t. m. 462. old. -on  idézi, de szövegszerűen nem  foglalkozik  vele. 

714. old., 624.  sz.;  Jegyzete  az  1146. old.-on  622.  sz.  a. 
Szeged népe,  M.  köt. 130. old. 

32  Schram  F. L. m. 497. old. 
37  Koszorúk, III. köt. 7. és ugyanitt 59. Old.  
30 B6naJidmű 93  old  
‚  1.  iii.  156. old., 104.  sz.  és jegyzete 110. old.  

11  Szeged népe, I. köt. 194. old. 
41 Szeged népe,  H.  köt. 96. old. 
42 Szeged népe,  UI.  köt. 122-3. old. ás ugyanitt 297. old. 
42 Szeged népe, II. köt. 96. old.  
11  Schram  T. i. m. 463-6 . old. 
46  Schram  T. L m. 465-6. old.  
"Schram  T. i. m. 491. old.  
11  612-3. old., 446.  sz.  
19  A Megy. Népzene  Tára, II. köt. 674-6. Old., 555.  sz.  ás a következők.  
°  Szeged népe, II. köt. 209. old. 
60 A Magy. Népzene Tára, II. köt. 673-4. old., 553.  sz.  
11  I. m. 156. old., 104.  sz.  ás jegyzete a 199. old. -on.  
62 Szeged népe, II. köt. 209. Old. 
02  Schram T. I. m. 467. old. 
04  Battonya  [Koszorúk, II. köt. 49. old.]; Csóka [Szeged népe,  UI.  köt., 139. Old.]; 

Szeged [Koszorúk, II. köt. 47. old.]; Törökbecse [Szeged népe, III. köt. 90. old.].  
Schram  T. i. m. 457. oldalán  kozol.t szöveg szerint.  

lI  További  feladat  lesz a magnetofonszalagon  rögzitett dallamok  lejegyzése. 
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ZUS AMM  E  NFA  S S  UNG 

ÜBERRES11F DER DENXWÜRDIGEN TAGE UN'D DFiR 
FEIERTAGSBRĂUCHE IM NORDLICHEN BANATGEBIET 

(Bericht  von eineT EntcLeckungsfoTschung) 

Lajos  Ká1irz4n (1852-1919),  der ausgezeiiichnete ungarisehe. Folkiorist  
hat  iii den Jahriehten der J'ahundertwe1e seine FoJ1oxesarnm1ungen voni 
nördiichen Banat iii  7  Bäníden veröffentLieht, unter denen sih aueh etliche 
Volksbräuche befĎnden. Ii Ja&ire  1972  haben  Imre Katona  (der Verfasser des 
Auísatzes)  und Ferenc  T6t ř  die Spuren Kálmán?,s folgend in  3  Dörfern  (Padé,  
Szaján, Verbica) sog. Orientieruiigsforschungen unternommen  und  so hahen 
sie im Rahmen dieser Unternehmung die Vo1kbräuhe dieser Gegend auch 
einigermassen kennengelernt. Aus dani  1972  gesamnielten Material werden 
hier die Feiertagsbräuche rveröffentliclht, welohe auch  mi  Mi'ttelpunkt der 
Interesse  von  Kálmány gestanden sind; die beiden Samm1ugen ergänzefl 
sich auch gegenseitig vortreffliich.  

26  verschiedene Bräuhe wurden bel dieser Kontroflsammlung teilweise 
aufgezeiiahnet; ín jedem der  3  Dörfer wareti nicht aJle Bräuche gekannt, es  ist 
aber ein Tjntersahied, der sich aius der unabgesehlossenen Sammeltätigkeit 
ergibt. Die Bräuohe der Gemeinde Saján sind die archattstisohsten, da-
gegen siad die Bräuche der 'anderen zwej Gemeinden entwickelter; in  Padé  
sind idie interebhnisohen Wirkungen prägnanter .spürbar, was daduróh erk-
lärt werdeii kann, daI3 in dieseni Doee ungamisahe  und  sevbisohe Einw1ohn 
verxnischt sind. Fast aNe Vo1kbräuche, die für die stidliohen Teile des  un-
garischen Sprachgebiets charakteristisch shid, waen auoh hiler bekannt, ob-
wohl das Fehien etlieher Voiksbräuche ziemlieh avffallend ist. Diese Bräuohe 
werden -  mát  einigen spărkdhen Ausnahrnen - nieht mehr getbt, aber .hre 
Versohleissrnig  hat  achon gegen der Jaiirhundertwende begonnen.  Für  alle 
Fälle  hat  Kál-rnány noch viel universehrtere Texte, bzw. Varianten eutdeokt, 
obwohl er auch nioht afle vorhandene Vo1ksbräuehe bemerkt hatte. lie 
Volksbräuche liahen nieht niur Versdhleissungen erlitten, sondern sie wurden 
auch miteinander kontaniiniert und heute ist  es  sehr sohwierig,  eme  frühere, 
volIständigere Porm zu rekonstruieren. Diesen Vorgang dürfen wir aber 
nicht ausschiiesslich ais elnen Untergang betrachten, weil die Volksbräuche 
ziemuioh offene Strukturen sind,  und  deshaib sáeh den veränderten Ansprü-
ohen anpassen. 

Auoh aus 'dieser Sanimlung, welche die volksbräuehlichen Yberlieferuii-
gen nur flüchtig in Betracht nimnit, konnten folgende Lokaieigentürnuich-
keiten fesbgesteilt werden:  1.  Die Umwühljung des Fussbodens der reinien 
Stube (des Presels) zur Faschingszeit durah  emeli  Kiotz ist aus der unga-
risohen Uberlieferung kaum bekannt;  2.  Storch- bzw. Tierverstellungen wer-
den  mm  aHgemeinen in den Spinnstuben bzw. zur Faschingszelt verwendet, 
in dieser Gegenid şpielen sie aber audh lain Vorweihnadhtsabend  (24.  Dez.)  
eme  bedeutende Rolle;  3.  etliohe Bräuehe sind ausgeaprochen „für die 
Frauen" bestimnit  (z. B.  das Fasten zum Andreastag -  30.  Nov. - damit 
sie  von  ihrem Zukünftjgen träumen können; das Pfingstfeiern, usw,),  bel  ali 
diesen Bräuohen ist aber (hier die Rolle der Männer gleioh ďalls bedeutend. 

Das  von  utis zusammengefasste Biid ist jedenfalls nur Schkizzenhaft  
und  unser Bericht soLl auch dazu beitragen, dass durch die Folkloristen zur 
weiteren, elngehenderen SammLIuIigstätigkeit angespornt werden.  
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Gunda  Béta  

FOLKLORE-GYYJTÉS  
A  SZERÉMSÉGBEN  

I. 

A Hungarológiai Intézet  ~vására  1973. február 15-24 között  
aikaln-iain  volt Bácska és a  Szerémség  több falujában  .fol'klore-gyűjtést 
végezni. Meglátogattam Kishegyes (Mali  Iđo), Bácstopolya (BaČka To-
pola)  bácskai, valamint  Vogány (Voganj), Ürög  (Ing), Maradék (Mara-
dik),  Satrinca (Šatrinoi) szerémségi  falvakat,' a  zentai  múzeumot, az 
Újvidéki Vajdasági Múzeumot  (Vojvodanski Muzej),  ikonográfiai anyag 
tanulmányozása céljából a Galerija  Mabice Srpske  gyűjteményét és más 
képtárakat. Terepmunkám során a célom az volt, hogy lejegyezzem a  
karáś sonyi ünnepkötr  szokásait. A  betlehemes  játékok lejegyzésétől  el 
kellett tekintenem, mert a rendelkezésemre álló id őben a játékosokat 
nem lehetett összehívni. A  szerémségi  betlehemes játékokat Tóth Fe-
renc dogozza fel. A farsangi  szolkások  is  töredékesek.  Ezek összegyűj-
tése további feladat. Tanulmányomban el őbb  falvanként bemutatom  a 
gyűjtött anyagot, majd néhány általánosabb következtetést vonok le. 

Köszönettel tartozom Szeli István professzornak, a  Hungarolóriai  
Intézet igazgatójának, aki lehetővé tette  kutatómunkámat,  és  Tóth  Fe-
rencnek, az Intézet tudományos munkatársának, aki a terepmunka  örő-
meiben  és fáradalmaiban egyaránt osztozott velem. A  Hungarol&giaii  
Intézet munkatársai sorából sok  figyel'mességet  köszönhetek  Veseli-
noviĆ-AnđeliĆ  Magdalénának és  Pastyik  Lászlónak.  

VOGANY  

Disznóvágás. A téli  disznóvágások  idején a legények, leányok 
cigánynak öltöznek, és kosárral, fakanállal a kezükben esténként fel -
kereaik  azokat a házakat, ahol disznót vágnak ás ott kéregetnek. A ház -
belik  közül, ha valaki a kosarukba nyúl a fakanállal, a kezére csap-
nak. Valamit juttatnak a kéreget őknek, akik  tazuttán  a cigányokat utá-
nozva nagy lármával továbbállnak. 

Luca-nap (december 13.). A leányok, asszonyok felöltöznek Lucá-
nak, azaz fehér lepedőbe, abroszba belecsavargóznak, s átmennek a 
szomszédba a gyermeket ijesztgetni. A Luca  ikezében  csöngettyű  is le- 
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het.  A Luca kéri a gyerekeket, hogy imádkozzanak. Az imádkozó gyere-
ket a Luca dióval, mogyoróval ajándékozza meg, az imádkozni nem 
tudókat pedig megfenyíti. 

Luca napján a gazdasszony egy tányérba ibúzát tesz, amelynek a 
közepébe kis pohárból készült olajmécsest (pizsla)  helyez. A naponként 
öntözött búza karácsonyig kizöldül. Karácsony este a tányért az asztalra 
helyezi, a mécsest meggyújtja, amely az ünnep három napján ég. Új-
esztendő  első  napja '(kiskarácsony) után a kizöldült búzát a baromfinak 
adják. 

Ezen a napon annyi kis pogácsát süt a ház asszonya, ahány család-
tag van a háznál. A nyers Luca-pogácsába tollat tűz. Mindegyik család-
tagnak megvan a maga pogácsája. Amelyikben sütés közben a toll meg-
pirul,  annak  a tulajdonosa a lkõvetkezõ esztend őben meghál. 

A Luca-széket Luca napján kezdIk laragni. Minden nap alakítanak 
rajta valamit, hogy karácsonyra be is fejezzék. A szék készít ője azután 
éjfélkor elmegy a teniploniba, s a széken ülve meglátja, hogy ki a bo-
śzorkány. Zseniberi Mária szerint a Luca-széket csak a katolikusok csi-
nálják. A faluban „az öregek reformátusk voltak." 

Luca-napkor  az asszonyok tisztogatják a szobát, a konyhát. Nem 
adnak ki semmit a háztől, különösen tojást nem. Az aznapi első  tyúk-
tojást  ibernszelik  s a tyűkfészekbe teszik, hogy arra tojjanak a tyúkok. 
Zsemíberi Mária azt mondja, hogy „édesanyánk ült egész nap, feküdt, 
hogy a tyúkjai is jól üljenek a tojáson." 

Karácsony.  A gazdakarácsony este szalmát, szénát hoz be •a szobá-
ba, s az asztal alá teríti. Tesznek még az asztal alá egy szakajtóba za-
bot, kukoricát, búzát. Odahelyezik a ikisbaltát és a  nútó  fát (nyújtófa) 
is. Amikor a gazda belép a szalmával, szénával, beköszönti a kará-
csonyt. Zsemberi Mária szerint régebben verset mondott. Harmadnap, 
Szent János napján (dec. 27) a szénát odaadják a jószágnak, a szalmával 
almoznak. A zabot, kukoricát, búzát a baromfiak, a kocák kapják. A 
szalmából, szénából kis  csutát  készítenek, csóvákba kötik, és a gyü-
mölcsfák ágai közé rakják, hogy jobban teremjenek. Fekély, torokgyík 
esetén a kisbalta fokával megnyomkodj.óik a betegség helyét, a nyújtó-
fával pedig gurguláznak a fájós háton (sodorják vele a beteg hátát). 

Kártyás Jánosné szerint u béköszöntés csupán ennyi: Dicsértessék 
a Jézus Krisztus! A gazda azután leül az asztalhoz, s leülnek az asszo-
nyok, a gyerekek is. Miel őtt hozzáfognának a vacsorához, a gazda egy 
aknát annyi darabra vég, ahány gyermeke ül az asztal mellett, s mind-
egyiknek ad bel őle, azért, hogy ne menjenek szét, „mindig összetartód-
junk." A vacsora megkezdése el őtt mézes pálinkát isznak, fokhagymát, 
mézbe mártott diót, almát esznek. Szentestén sóba-vízbe főtt fehér 
bablevest és mákos-mézes gubát, majd aszalt főtt szilvát esznek. (A 
guba hüvelykujjnyi vastagra elnyújtott kenyértészta, amit 2-3 centire 
elvagdalnak, tepsiben megsütnek, forró vízzel, olajjal leöntik, s mézzel, 
mákkal meghintik.) Karácsony este  fonyott  Jézuska-kalácsot Is helyez-
nek az asztalra. A kalács gönböly ű, és almát tesznek a tetejére. Új évig 
áll az asztalon, s ekkor megeszik. Varga Ferencné tudja, hogy régebben 
madár- és nyúlformája volt a kalácsnak, amely karácsony estét ől három 
napig állt az asztalon. 
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Az ételek asztali maradványa a karácsonyi morzsa, karácsonyi 
morzsika, amelyhez minden fogyasztott ételb ől még tesznek egy kis 
csomót. Ezt harmadnapra söprik össze, s elteszik. A morzsával, étel-
maradékkal füstölik meg a tehén tőgyét, ha nem ád elég tejet, S  ehb*l 
adnak a kiscsirkéknek, hogy egészségesek legyenek. 

Zsemberi  Mária emlékezete szerint-a vgányi magyarok karácsony 
első  napján jártak betlehemeznii. Többen voltak a csapatban. Az egyik 
betlehernesen  guba, a másikon suba volt. 

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

A karácsony első  napi ételt (húsleves, szárina ‚töltött káposzta') 
már előző  nap megfőzik, mert az első  nap tilos a főzés. Ezen a napon 
tartózkodnak minden mutikátói. 

Aprószentekkor (december 28.) sv.prikáznak, suprikálnak. Az édes-
apa, édesanya megvessz őzi a gyerekeket. Átjön vesszőzni a szomszédból 
is valaki, aki lehet maga a gazda. A suprikáló el őbb megkérdezi: 
Hányan vannak az aprószentek? - A felelet: Majd megmondom én ne-
ked hónap! - Azután vessz ővel megcsap'koâja a gyerekeket, feln őtte-
ket, $ megy tovább a következ ő  házhoz. Kártyás Jánosné emlékezik 
arra, hogy Ruznában Aiprószentek napján a németek is vessz őztek. 

Üjesztendő  (január 1.). Ezen a napon mindig disznóhúst f őznek, 
mert a disznó előre  cliír. Tyúkot, csirkét nem vágnak, mert a baromfi 
hátra kapar. 

Háromkirályok  napján (január 6.) a templomból szentelt vizet hoz-
nak, s öntenek belőle a kútba is. A maradék vizet üvegben Őrzik, de 
az üveget sohasem dugják be. Háromkirályok napján szenteli a pap a 
házakat, s ráirja a három bet űt (G, M, B) az ajtóra. 

Farsang első  napján fánkot sütnek, hogy a vihar ne vigye el a ház-
tetőt. Farsang idején járnak a  maskarek,  a maszkos alakoskodók. Az 
ördög fekotébe van öltözve.  Dragacson  szalmával teli zsákot hoznak, S 

azt mondjak, hogy a küszöb alá teperik a zsák szalmát, ha nem kapnak 
valami ajándékot. Az ördög azon fáradozik, hogy a gazdasszony arcát 
bekormozz,-i. Húshagyó keddi, hamvazó szerdai szokásokra adatközl őin 
nem emlékeztek. Valószínű  azonban, hogy további kutatással idevonat-
kozó szokások is gyűjthetők lennének. 

Adatközlők: Zsenberi Méria (sz.  1911.), Varga Ferencné szül. Cé 
Erzsébet (1903.), Kártyás Jánosn'é szül. Fehér Katalin (1907.). 

ÜRÖG  

Sz ő lőő rzés.  Szőlć5érés idején a legények, leányok 'kimennek a sz őlő-
be, ott mulatoznak, f őznek, s csak reggel jönnek haza. Igyekszik ki-ki 
a saját sz őlőjét is őrizni. Ha van  budár  ‚szőlőcsősz' (<szerb  budar) 
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akkor az is ott van közöttük.  Budárt  azonban csak az fogad, akinek 
nagyobb szőlője van. 

Disznóvágás. A téli disznótorok alkalmával a jókedv ű  fiatalok fel-
öltöznek  cigány/nak.  Az egyik legény hátára rákötnek agy teli polyvás 
zsákot; Ő  a medve. Felkeresik azokat •a házakat, ahol disznót vágnak. 
A cigányok tréfálkoznak, táncoltatják a medvét,  a!kit egyikőjük vezet. 
Kis cégért (kosarat) viszne łk magukkal, de néha még zsákot is, amelybe 
összegyűjtik az ételt (hűs, kolbász, pampuska ‚fánk'). Gyakran bort is 
kapnak. Az ajándékot azután egymás ikõzõtt szétosztják. 

Luca-nap (december 13.). A nap előestéjén az asszonyok Lucának 
öltöznek. Fehér szoknyát vesznek fel, arcuk elé szitát borítaitak, amit a 
felsőtestkkel együtt fehér leped ővel leta'kaTnak, s azután házról házra 
járva ijesztgetik a gyermekeket. Lm.ád'kozt•atjáik őket. Az imádkozni 
tudót megajándékozzák (dió, alma), 'ajki nem ismeri a Miaityá'n'kot, 'azt 
megvesszőzik, kézzel rácsapnak. Szűcs Ferenc emlékezik arra, hogy 
régebben járt a bundába öltözött  Nikola is. 

Luca napján búzát ültetnék a gazdasszonyok. (Ültethetik a búzát 
december 4-én, Boibála napján is.) A tányérba tett két-,három marék 
búzát naponként öntözik, s karácsonyig kizöldül. A búza közepébe po-
harat tesznk, amelyben olaj és bél van. Ez a  kandiló.  A búzás tányért 
piros szalagal körülkötik. Karácsony este a gazdasszony meggyújbja az 
asztalra helyezett húzás tányérban a  kandilót,  amely Háromkirályok 
napjáig (január 6) ég. Ezen a napon - miután a pap felszentelte a há-
zat -  a kizöldült sírákat odaadják a -tehénnek, borjúnak, a szemet 
pedig a baromfinak. A kizöldült búza neve Borbála-búza, Luca-búza, 
karácsonyi búza. 

Sütnek Luca-pogácsákat is,  amelyekbe tollat dugnak. Minden csa-
ládtagnak megvan a maga pogácsája s amelyikben „megfogja a meleg-
ség a tollat, megkapja", kkor annak a tulajdonosa a ikõvetkezõ évben 
meghal. Az eladó leány Luca napjától almát vagy Luca-pogácsát eszik. 
Naponként harap bel őle egy darabot. Az utolsó falattal karácsony reg-
gel kimegy a kapu elé s ott eszi meg abban a hitben, hogy a legels ő  
arrarnenő  férfi keresztnevével lazono,s nev ű  legény lesz a férje. 

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

Karácsony.  Ádvent idején még 15-20 i&vvel ezel őtt jártak a betle-
hemesek. Más falvakból is átjöttek Urõgre. A csoportban három juhász 
volt és a fehérbe öltözött angyal, aki a betlehemet vitte, amelyben ott 
voltak a bárányok és a csacsi. Énekkel jártak. Az angyal ezekkel a sza-
vakkal nyitot be: Beeresztik a betlehenieseket? Az elmaradhatatlan 
igenlő  válasz esetén csengetett és belépett az els ő  juhász. 

Szűcs Ferenc inđ'ija mellett a PejaČevldh 'birtokhoz tartozó Moja 
Voja pusztán szolgált, ahol kántáltak. Karácsony este a feln őttek a 
szomszédok ablaka alá állva megkérdezték, hogy meghallgassák-e az 
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angyali vigasságot? A hennievők igennel feleltek s ezután a kántálók 
elénekelték a csordapásztorokat. 

Karácsony este vacsora előtt a gazda szénát, szalmát hoz be a szo-
bába s ezekkel a szavaikkal lkõszõnti a családot: „Hála legyen az Isten-
nek, hogy meghagyta érni Szent Karácsony estéjét. Engedje az Isten, 
hogy több számos esztendőt megérhessünk, erővel, egészséggel, lélek-
üdvösséggel. Adjon az Úristen bort, búzát, barackot, kurta farkú ma-
lacot. Szekerünknek kereket, üvegünknek feneket, hogy ihassunk, 
ehessünk eleget. És amelyikünket az Úristen kiszólítja az árnyék világ-
ból, adja meg az óiiök (idiviöss:éget neki. Ezt kívánjuk mindközönsége-
sen!" A család állva feleli: „Engedje az Úristen!" A szalmát a gazda 
széthinti •a szobába. A szénát az asztal alá rakja. A háziasszony baltát, 
nyújitófát, tálba, szakajtóba rakott búzát, kukoricát, diát tesz az asztal 
alá. A szénát, búzát, ikukoricát, ha jön a „bárány" (célzás a 'betlehemi 
pásztorok állataiira) megeszi. A nyújtófával, ą  baltával az elkövetkó-
zendő  év folyamán a beteg testrészt, a fájós torikot dörzsölik. A kará-
csonyi szalmát Aprószentekkor kiviszik a szobából s a baromfiifészekbe 
teszik, hogy jobban üljenek, tojanak a tyúkok. A 'búzát, kukoricát a 
baromfiaknak adják. A dió a gyerekeké. A szalmából csóvákat, csuta-
kokat is kötnek, amelyeket a gyümölcsfákra teszik, hogy a jég el ne 
verje, kerülje meg a gyümölcsöst. 

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

Vacsora előtt a gazdasszony az asztalra fokhagymát, diót, almát 
helyez. A gyerekeknek diót oszt szét. A gazda elvág egy almát négy-
felé (vagy annyi darabra ahány tagból áll a család) s azt mézbe mártva 
eszik arra való emlékezésül, hogy a házban együtt ünnepelt a család. 
Isznak a mézes  pálinikából s azután elfogyasztják a sóba-'vfzbe f őtt bab-
levest és a mákos gubát. „B űtültük ezt a nevet" - mondja Sz űcs Fe-
renené, Ádám-va napjára célozva. „Karácsony b űtje volt ekkor." Va-
csora előtt a gazdasszony minden ételb ől féliretesz egy darabkát. Ez a 
karácsonyi morzsika,  amelyet Aprószentekkor a baromfinak, a disznó-
nak aidnak s némi maradékát az ól elé elássák. Karácsony este nem sza-
bad ugrálni, hanem csak minél többet Ülni, hogy a hízók kövérek 
legyenek. 

Karácsony első  napján a ház asszonya nem f őz s tüzet sem gyújt, 
hasonlóan, mint húsvét első  napján. Első  nap az előre eikészuitett ko-
csonyát eszik meg. Únnep másnapján húsleves, sülthús, szárma  kerül 
az asztalra. Ezt most rizskásáival, hússal, főtt tojással töltik s borssal 
ízesítik. Régebben a rizst kukoricakása helyettesítette. 

Karácsonykor, új'évkor a  gojást, kanászt pálinkával kínálják meg. A 
bojtár kalácsot, mákos k őttest, húsvétkor piros tojást kap. Az ajándékot 
kiviszik az utcára, ha a pásztorok hajtják a csürhét, a csordát. Mézes-
pálinka, Pénz illeti a kanászt, ha az anyakoca felvette a kant. 

Aprószentekkor (dec. 28.) a családfő  a feleségét, a gyermekeit meg-
suprikálja, vesszővel megveregeti, miközben ezt a kérdést teszi fel né- 
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kik: Hányan vannak az aprószentek? Vagy: Hányan vannak az apró-
szentek egy rakáson? - A felelet: Százan egy szakajtóba! Vagy: Min-
den sarokba sokan vannak! A suipri'kálás után a feleség pálinkával 
kínálja meg a férjét. A gyermekek vessz ővel a kézben a leányokhoz 
járnak suprikálni, akikt ől diót kapnak. 

Háromkirályok  (jan.  6.). Ezen a napon házról házra járnak a Há-
romkirályok. A csoport egyike a  csiUagą  aki nagy csillagot tart a kezé-
ben. A három lkirály neve Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Az ötödik 
tagja a csoportnak Herodes, akinél a kard ,  van. Mindannyian fehérbe 
vannak öltözve. A csillagban gyertya ég. Egyszerre lépnek be a kony -
hába, szobába. Herodes kihúzott karddal ide-oda járkál s a következ ő-
ket mondja: 

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

Azután a csillag elkezdi az éneket, amit mindannyian folytatnak: 

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

(a csillag forgatja a csillagot), 

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

Királyunk ajándéka 
Arany, tömjén és mirha, 
Vigyük mi is Urunknak, 
Ártatlan Jézusunknak, 
Szép jelen, Szép csillag, 
Szép napunk támad. 
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Az együttes ének után Herodes felköszöntötte Háromkirályok nap-
ját, ni  ajid kifelé menet igy énekeltek: 

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

Far.angkor  az utcát, a fonót maskarák járták. Hamvazó szerdán a 
leányok iférfi, a legények női ruhába öltöznek, az arcuk be van festve, 
a kezükbe eserny őt tartanak. Igy járják az utcát s zavarják a gyere-
keket, akik ezt mondogatják: 

Elmúlt farsangi itt hagyott, 
A lányoknak bút hagyott, 
De énnekem nem hagyott, 
Mert én kicsike vagyok. 

Azok az eladó leánycik, aki'k hamvazó szerdára nem mennek férj-
hez - 'már ‚megöregedtek". Kövércsütörtökön húslevest főznek, 'kalá-
csot sütnek. 

Adatközl ő :  Sz űcs Ferenc (született 1894-ben) lés családja. 

MARADÉK  

Disznóvágás. Disznóöléskor a szomszédasszonyok kimaskurázzák 
magukat s ketten-hárman összeállva, tepsivel a kézben bemennek 
ahhoz a házhoz, ahol idisznót ölnek. Ott lehet őleg bekorimoznak min-
denkit s addig nem távoznak, míg hurkát, kolbászt, bort nem kapnak. 
A maskţ trás asszonyok a „djisznóra köszöntenek". Kántálóknak hív-
ják Őket. 

Miklós nap (december 6.). Szent Miklóskor búzát tesznek egy tá-
nyérba s körülszórják homokkal. A tányér közepére a búza 'közé poha-
rat helyeznek s 'a tányért a magyarck piros szín ű, a szerbek nemzeti 
színű  szalaggal kötik körül. A tányért a banyakemence nyakára teszik. 
A naponként öntözött búza Ikarácsonyra kizöldül. Karácsony este a tá-
nyért az asztalra helyezik, a pohárba félig vizet, a vízre olajat öntenek, 
amelyre kis  pizsiát  (kanócot) helyeznek. A kanóc karácsony estét ől a 
két ünnepen át Aprószente'k napjáig 'ég. Üjévkor, Háromkirályok nap-
ján ismét meggyújtják. Háromkirálykor ebéd után a kizöldült búzát 
szétosztják a jószág ikõzütt. Ez a karácsonyi búza. -  Szent Miklós nap-
ján már kezdenek járni a betlehem-esek. 

Luca nap (december 13.). Lucakor a jókedvű  férfiak, nők fehér 
lepedőbe bukolódznak s házról házra járva a gyermkeket imádkoztat-
ják. Aki nem tud imádkozni, azt megverik. A Lucák az arcukat ken-
dővel kötik le, hogy a gyermekek ne ismerjék fel őket. Luca estéjén 
sütik a Luca-pogácsát és isszák hozzá a vörös bort. Sütés el ő tt minden 
családtag tollat dug egy pogácsába, megjegyzi magának a pogácsát s 

59 



akinek a tolla a sütés után megpörköl ődve kerül iki a kemencéből, a 
következő  esztendőben meghal. Luca napján abrincsot tesznek ki az 
udvarra és karácsonyig abból etetik a baromfikat. 

Karácsony. Karácsony bőjtjén egész nap nem esznek, csak mézes 
pálinkát isznak. A vacsorához sem kezdenek hozzá, míg a csillagok fel 
nem jönnék. 

A vacsora előtt a gazda szalmát, szénát hoz be a szobába s egy 
szakajtóba vagy  mericébe  zabot, kukoricát, árpát, búzát. A beköszönt ő  
szavai ezek: ‚ ?Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megszületett Jézus Krisz-
tus, gyerekek ünnepeljetek!" A szalmát azután elteríti a szoba földjén 
és imeghinti babbal, búzával, zabbal s más terménnyel. A szakajtó, a 
széna az asztal alá kerül. lSzokásos, hogy a fúrással, faragással foglal-
kozó gazda, falusi iparos a szakajtóba teszi a  kétkézvonyót  (kétnyelű  
kés), reszel őt, fűrészt vagy más szerszámot. A föld űves a kisbaltát és 
a harapófogót keresztbe teszi az asztalra vagy az asztal elé tett székre. 
A szalma, széna, a gaibonafélék és szerszámok mindaddig a szobában 
vannak, míg Háromkirályok napján a pap fel nem szenteli a házat. A 
gabonafélét ekkor feletetik a baromfival s a lónak, tehénnek is adnak 
belőle. A nagy jószág elé vetik a szénát. A szalmából a jószág alá 
tesznek. Még a disznóóba is visznek egy köbeget  (pish)  és a tyúkfé-
szekbe is tesz a gazdasszony. A gazda a szalmából a gyümölcsfákra az 
ágak elágazásához köt egy-egy csutakot. Mielőtt hozzálátnának a va-
csorához, a gazda egy almát és egy foghagymát annyi darabra vág, 
ahány gyermek van a háznál s szétosztja közöttük, hogy mézbe mártva 
egyék meg. Mindezt azért teszik, hogy a kés őbbi esztendőkben is emlé-
kezzenek egymás-ra. Egyes családoknál a feln őttek is kapnak az almá-
ből és fokhagymából. A vacsora s&ba-vízbe paradicsom leves és mákos 
guba, amely újévkor is az asztalra kerül. 

IA  vacsora után nem fekszenek le, hanem megvárják az éjféli mi-
sét. A mise után otthon kocsonyát esznek. Szokásos a faluban, hogy 
az éjféli mise előtt az első  ha'rangozáskor egy, második harangozáskor 
két s a harmadik harangozákor három mozsárágyút elsütnek vagy 
más valami formában lövöldöznek. 

A karácsony esti, a két ünnepi, a szilveszteri és újesztendei mor-
zsát összeszedik s Háromkirályok napjáig tartják. Miután a pap felszen-
telte a házat, a morzsákat egy zacskóba a kocsiszínbe teszik s részletek-
ben a baromfiaknak adj ák, hogy ne menjenek el a háztól. A ház leg-
idősebb asszonya szórja a morzsát a tyúkok elé. Elteszik a karácsonyi 
kocsonya csontját is s Háriomkirályok után a gyümölcsfákra kötik. 

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

Karácsony napján, újévkor ikészíbi'k a  ýonyatos  kalácsot, amelybe 
egykét tojást sütnek bele. Ha hivatlan vendég, gyerek jön a házhoz, 
annak adnak 'belőle, de ha lehet, megtartják az ilyen kalácsot Három-
királyokig. 

Karácsony első  napján baromfit vágnak, húslevest f őznek. Egyes 
családoknál már marhahúst vesznek s pörköltnek Ikészítik el, de a ha-
gyományos étel a szárma. Az Ünnep másnapján tüzet nem raknak, nem 
főznek, ihanem az előző  napi maradékot fogyasztják el. 
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Aprószentek napján dec. 28.) a gyerekek, legények házról házra 
járnak s fűzfavesszővel megveregetik,  suprikázzák  társaikat, a házbe-
lieket, hogy a il>etegségeket elhárítsák. Aki végigvágott a vessz ővel a 
másikon, ezt kérdezi t őle: Hányan vannak az aprószentek? - A választ 
a megvesszőzött Vagy a gazda adja meg: Isten áldja meg Üket! A  sup-
rikázás  után a gyermekek diót, fügét, kalácsot, a legények bort kapnak. 

Öregesztendő  napján Szilvesztęrkor) a gulyás, a kanász, a juhász 
járja a házakat. Beköszöntenek, boldog újévet, békességet, bort, kurta-
farkú malacot kívánnak. Ajándékul némi pénzt, bort kapnak. Szilvesz-
terkor vecsernyére mennek s azután vacsoráznak. A vacsora hasonló a 
karácsony esti ételekhez. Üjév napja  kiskarácsony. 

Háromkirályok  napján a házszentelést csengetéssel jelzi a pap. 
Miután megszenteli a házat és felírja az ajtóra a G, M, H betűket, 10 
dinárt kap és 1/2—1 dinárt a vele jöv ő  gyerekek. A megszentelt vízbe 
• gazdasszony annyi dinárt tesz, ahány gyermek van a háznál. Még 
• ikét világháború között ás kolbászt, habot, tojást kapott a pap. A pap-
pal jött a harangozó és két  tutor (templomatya). A harangozó vitte a 
cégért kosár) és ebbe tették az ajándékot. 

Balázs napján (kbr. 3.)  keresztala'kban összeköt a pap két gyer-
tyát, a hívő  álla 'alá iteszi és hamuval k'erestet tesz a homlokára. Ez 
az eljárás a néphit szerint a betegségek ellen v.éd. Balázs napján és 
hamvazó szerdán is az asszonyok bekormozzák a férfiakat. 

Adat közl ő :  Vincze Mihály. Maradék magyarsága legnagyobb részt 
református. Az adatközlöm sróm. katolikusvallású. 

SATRINCA  

Disznóvágás.  Disznóö1iékor jönnek a kántáló cigányok, akik cigány-
nak öltözött idősebb asszonyók. Kéregetnek,  vrácsolnak  jósolnak), a 
magukkal hozott piszkafával ott ahol érik, a falat firkálják. Karkosa-
rukba (cégér) egy darab ikolbászt vagy tréfából egy darab fát tesznek. 

Luca nap (december 13) estéjén férfi, nő  fh&be öltözik. Az arcát 
belisztezi, rostát, szitát tesz elé, leped őt terít magára s meszel őt, főző-
kanalat vesz a kezébe. Azután beállít a szomszédba s megkérdezi a gye-
rekektől, hogy „gyerekek, Ikicsoda a rossz?", „Ici tud imádkozni?". „Én 
is, én is!" felelik a gyerekek. Aki nem tud, az rf, mert fél, hogy meg-
veri a Luca-néni. Az imádkozni tudó gyerekek ajándékot (dió, mogyo-
ró) kapnak tőle. A házbelieket, az imádkozni nem tudó gyerekeket a 
meszelővel, a főzőkanállal ütlegeli, ijesztgeti. A Luca-néni mindig me-
zítláb lép be a szobába, a cip őjét leteszi a gangba. A Luca-néni „gye-
rekek, jók legyetek!" szavukkal távozik a háztól. 

Ezen a napon sütik a Luca-pogácsát. A család minden tagjának 
megvan a pogácsája, amelyet tollai, jelöl meg. Akinek a to'Ha sütés 
közben megégett, a következ ő  évben meghal. Az ilyen jövendöléstől 
igen félnek a háżbeliek. 

Luca napkor tányérba búzát tesz a gazdasszony s naponként ön-
tözi. A búza karácsonyra kicsírázik, kizöldül. Karácsony estéjén, az 
Ünnep két napján az asztal egyik sasikára teszik, míg a másik sarkon 
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áll a fon yatos kalács. A búzát, amikor elültetik, a közepébe poharat 
teszne'k, amelybe karácsony estéjén olajat öntenek s kis vékony kan-
dillót  (kanócot, amely meggyújtható) tesznek az olajiba. A  kandillót 
szenteste, két ünnepen, Aprószentekkor, Szilveszterkor, újesztend ő  első  
napján és Háromkirályok napján meggyújtják. Miután a pap Vízke-
resztkor (jan. 6.) beszentelte a házat, a ibúzát szétcsupájják  (széttép-
desik), mert a kicsírázott búza gyökerei s űrűn összenőttek és a barom-
fia'knak adják. 

Luca napkor nem adnak ki semmit a háztól s nem illik ide-oda 
koncsorogni (járkálni), mert akkor a ikotlók nyugtalanul ülnek. Az asz-
szonyok meszelnek, hogy többet tojjanak a tyúkok. jfél után piszka-
fával megpiszkálják a tyúkokat s piszkálás közben azt mormolja az 
asszony, hogy minél korábban legyen kotlója. 

Karácsony. Luca nap után már kezdenek járni a betlehemesek. 
Két angyal viszi a kis templomot s velük tart három pásztor. Mind-
annyian a legénysorban lév ők közül kerülnek ki. Karácsony este a 
kántálók -  akik rendszerint gyerekek - az ablak alatt a csordapász-
torokat éneklik. Almát, diót kapnak jutalmul. 

Ádám-va napján a gulyás, a kondás sorra járja a gazdaházakat 
S így köszönt be: „Hála Istennek, hogy megértük Ádám és Ěva neve-
napját. Engedje a jó Isten, hogy több számos esztend őkkel i megér-
hessük. Ne ilyen búva- Ąbánattal, több örvendetes napokkal. Akit a jó 
Isten kiszólít ebből az árnyék világból, adja meg neki az örök dics ő-
séget. Adjon az Isten bort, búzát, barackot, tarka farkú malacot, kocsi-
nak kereket, a pohárnak feneket, hogy hagy igyanak az emberek be-
lőle eleget. Dicsérjük a Jézus Krisztust!" A házbeliek így felelnek visz-
sza: „Mindörökké Ámen!" Ezután a gazdasszony húz egy szál vessz őt 
abból a kötegből, amelyet a pásztor magával hozott. A vesszövel a pász-
tor megsuprikálja az asszonyt s - ha kainász - ezeket mondja:  rö, rö, 
rö, öh, öh, öli! A gulyás szavai:  mú, mú, mú! 'A gulyásnak egyágú vesz-
szői vannak, a kondás vesszői több .ágúa:k, hogy minél több malac ]e-
gyen a háznál. A vessz őt azután a gazdasszony bedobj a  kucóba (kuc-
kóba). Ha jön az aprószenteki suprikálás ideje, akkor az apa el őveszi 
és végig vesszőzi vele a család tagjait. 

A vesszőhúzás után a pásztorokat imegajándékozzák. A karácsonyra 
sütött kisebb vagy nagyobb galambformájú fonyatosból  (kalács) kap 
a kondás, a gulyás, de újabban dióval, borral, pálinkával, pénzzel is 
megajándékozzák. Hasonló ajándékot kapnak a pásztorok húsvét els ő  
napján. 

Egy idősebb asszony elmondja, hogy vacsora el őtt beköszön a 
gazda. Hoz egy marék szalmát, szénát, szakajtóba búzát, ku!koricát és 
beteszi az asztal alá. Régen az egész szobát behintette szalmával. Ezt 
az ünnepek idején sem söpörték ki, hanem azon hevertek. Az asztal alá 
a kisbalta is oda volt téve. A kisbaltával a  kuga  betegséget (torok-
gyík?) gyógyítottáik. Imával kísérve keresztet vetettek a baltával a be-
teg testrészre. A szalma, széna Szent Jánosig (dec. 27.) van a szobában. 
Akkor kisöprik és a szalmát a jószág alá viszik, a szénát a jószág elé 
a jászolba teszik. A szalmából raknak félre kotlófészeknek, hogy jól 
keljenek a csirkék. Minden gyümölcsfa  nyakára tesznek a szalmából, 
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hogy jobb gyümölcsöt teremjen. A kukoricát a baromfiaknak adják, 
a búzát a vetőmag lkõzékeveâk. 

Juhász Á. Ádám a rítust a következ őképpen mondotta el: A szent 
estén a gazda szénát, szalmát hoz be a szobába és beköszönt vele. Le-
veszi a kalapját s Dicsértessék a Jézus Krisztus-t mond, majd hasonló 
köszöntőt, mint a pásztorok. (Hála Isten, hogy megértük Ádáni-va 
estéjét. Adjon az Isten jöv őre ibort, búzát, 'békességet. Kocsinak kere-
ket...) Azután szétszórja a szalmát s közben a ty ůkokat utánozva kot-
'kodácsol. Szétszórja a szénát is ilyen szavak kíséretében:  inú, mú, mú!  
A gazda beköszöntése el őtt a felesége az asztalra egy  mericébe  vagy 
szakajtóba búzát, kukoricát s más apróságot rak. Az asztalra helyez 
még egy piros szalaggal körülkötött fon  yatos  kalácsot. A széna, szalma 
Aprószentek napjáig van a szoba földjén. Akkor a szalmát kiviszik a 
disznók, a tehenek alá s tesznek bel őle a szőlőre, a diófákra is. A szé-
nát a tehenek kapják. A jószágnak adnak a kukoricából. A búza a ba-
romfié, de kevernek belőle a vetőmag közé is. 

A beköszöntés után következik a vacsora. Elfogyasztják a bable-
vest, a fehér (csak  Leforrázott és megolajozott) mákos gubát. Utána 
aszalt szilva, meggy következik. Ilyenkor szétvág a gazda egy almát 
annyi részre, ahány családtag van jelen. Ebb ől - az első  falatot m&be 
mártva - mindenki eszik. Fokhagymát ils oszt szét a gazda vacsora 
közben. Vacsora után mézes diót fogyasztanak. Az ételekb ől az asztal 
körül ülők az első  falatjukat félre teszik egy tányérra az angyalkának, 
akinek még a foghagymából is jut. Ez a karácsonyi morzsa, amelyet 
Aprószentekkor a tyúkoknak adnak. 

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

Aprószentek  (dec. 28.). Fentebb említettem, hogy a pásztor.októl 
húzott vessző t használják az aprószenteki suprikálásnál. De a legények, 
gyerekek, a családfő  maguk is vágnak a suprikáláshoz,  suplikáláshoz  
a nap reggelén fűzvesszőt. A családfő  a családtagokat vesszőzi meg. A 
gyerekek, legények a szomszédokat, ismer ősöket keresik fel. A supri-
káló megkérdezi: „Hányan vannak az aprószentek?" A házbelik Így 
felelnek: „Kétszer ennyihányan!" vagy „Száznegyvennégyezeren és 
minden sarokban még ennyih.ányan." A családf ő  a vesszőt félreteszi, 
feldugja az eresz alá s a következ ő  naptól kezdve - mindaddig, míg 
el nem kopik - azzal hajtja ki az udvarból a pásztor elé a jószágot. 
A suprikáló gyerekek diót, almát kapnak. 

Vízkeresztkor megszenteli a pap a vizet is. A szentelt vízb ől a kút-
ba s a Ibaromifi itatójába öntenek s visznek ki bel őle egy üveggel e sző-
lőbe. Az üveget gyümölcsfára, sz őlőkaróra akasztják. 

Farsang utolsó három napján (farsanghétf ő, húshagyókedd, ham-
vazó szerda) szabad tánc volt minden este még a két világháború kö-
zött. A kedd 'esti tánc után mindenki bekente a kezét korommal s egy-
mást kormozták. Azután folyt tovább a tánc. Éjfél után 1-2 órakor 
a fiatalság hazament. A kocsmában csak az öregek, id ősébb férfiak ma-
radtak és tovább mulattak. N ők már itt nem voltak jelen. Amikor meg-
virradt, a fiatalság tamburásoktól kísérve elindult a faluba kormo- 
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zásra.  A járókelőket, házbelieket bekormozták. Egy legényt szalmával 
körülcsavartak, ez volt a medve, amelyet egy Öreg legény láncon ve-
zetett. Egy másik Öreg legény láncon tuskót húzott. Minden udvarra 
behúzták a tuskót, bevezették a medvét. Az egyik fiatal legény magá-
val vitt egy nagy cégért (kosarat), zsákot. Az el őbbibe tojást, az utóbbi-
ba kolbászt tett a gazdasszony. Amikor így körüljárták a falut a med-
vével, a tuskóhúzó legénnyel a kocsmába mentek, megsüttették a to-
jást, a kolbászt iés közösen megették. El őbb szólt a zene s azután leszed-
ték a szalmakötelet a mediv& ől. Az adatközlő  három nap tamhurált 
anélkül, hogy haza ment volna. (Az Öreg leányk tuskóhúzásáról, ki-
csúfolásáról nem tudnak.) 

Adatközlő : Juhász Á. Ádám. 

A fenti íolklore-ďeijegyzések aránylag rövid, tájékozódó jelleg ű  
gyűjtőút eredményei. Mégis lehetőséget nyújtanak néhány általáno-
sabb jellegű  következtetés felvetéséhez. Megállapítható, hogy a szerém-
ségi magyarság ünnepi szokásai igen gazdagok, változatosak és sokré-
tűek. Az eddig ismert magyar népszokásokat hézagpótlóan egészíti ki 
Vogány, Urög, Maradék, Satrinca magyarságának szokásvilága. A szo-
kások történeti rétegeinek megállapításához az eddig gy űjtött anyag 
kevés. A szokásk analízisét megnehezíti, hogy nem ismerjük részle-
teiben a szerémségi magyarság településtörténeti viszonyait, a lakos-
ság eredetét, a bevándorlás körülményeit. Nem tudjuk, hogy a mai 
lakosság mennyire töretlen utóda a Szerémség középkori magyar lakos-
ságának, mennyiben hordozója annak a szerémségi magatartásnak, 
amelyet - Bori Imre ragyogó tanulmányára utalva 2  - a „köznépi" 
társadalomlátású Szerémi György is képviselt, akir ől már korábban azt 
írtam, hogy az ő  munkásságával indult meg a tudatos érdekl ődés a 
magyar népi hagyományok liránt. 3  A Szerémség településtörténetének 
vizsgálatánál nemcsak az egyes  falvak  történetét kell ismernünk, ha-
nem a gyakran ide-oda mozgó, vándorló családokét is. Kit űnő  adatköz-
lőm, Szűcs Ferenc is egy Indija melletti pusztáról települt át Ürögre. 
A szóbeli hagyomány szerint is sok család jött a Szerémségbe Bácská-
ból. A szokások vizsgálata szempontjából nem kozombös az Sem, hogy 
milyen szláv (horvát, szerb) környezetben él az ottani magyarság. S őt 
tekintetbe kell vennünk a volt szerémségi németek szo'kásait is, amelyet 
Grünn  H révén eléggé jól ismerünk. 

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

Figyelmet érdemel a fehér leped ővel letakart, gyermekeket imád- 
koztató és megajándékozó  Luca Ą  Luca-néni.  Ugy tűnik, hogy ez a meg- 
elevenített mithikus alak a magyar népterület nyugati részén bukkan 
fel. Ismeretes a Csallóközben, Nyitra környékén, de nem valószín ű , hogy 
végsősoron a szlovák, morva, cseh Perchták felé mutat a kapcsolatuk. 4  
Hasonló Lucák járnak a mosoni Horvátkimlén. 5  Erről a faluról azonban 

64  



tudnunk kell, hogy a múlt század közepén még horvát falu.a Fehér le-
pedőbe burikolt Lucát mutat be - minden kommentár nélkül - egy 
fényképen DÖniötÖr T. CsömiÖrről,7  de ez a falu Fényes E. szerint szlo-
vák-német falu. 8  Jellegzetes fehér lepedős Luca ismeretes a magyar-
országi szlovéneknél (Zala megye). „Luca nap el őtt - írja G'önczi F. 
- egy jelképezett Luca jár kiséx'őjév'el. Az illető  s kísérője női sze-
mély. Mind a ketten fehér lepedóbe burikolódznak, fejüket elkend őzik 
s rá tollesomóból készített szarvakat helyeznek. Azután a Luca kezébe 
tányért vesz, melyre villát s disznószemeket rak és útnak indul kísé-
rőjével. Befordul egyes házakhoz s a szobákba ezekkel a szavakkal top-
pan be: „Boga moli! Boga moli!" (Imádkozzál!) Erre a szobában lév ő  
gyerekek letérdelve hangosan imádkoznak. A dacoskodó gyermeket a 
Luca azzal ijesztgeti, hogy ollóval kiszúrja a szemét."» Mindezek a Lu-
cák alakjukkal, tevékenységükkel szoros kapcsolatban állanak a hor-
vát, szlovén és osztrák területek hasonló Luca napi alakjaival, amelyek-
ről elsősorban Kretzenbaeher L. és Kuret N. nyújtott mélyreható ana-
lízist. 10  A Luca napi szokások kérdése azonban eléggé bonyolult. A fe-
hér leples Lucák más téli ünnepeken megjelen ő  mithologikus alakok 
rokonai. Mindenesetre a Luca napi szokások kutatása igen nehéz fela-
dat elé állítja a folkloristát. A kérdés bonyolultságát jellemzi Weber-
Kellerimann I. véleménye, aki Hanika J. nyomán feltételezi, hogy egé-
szen nyilvánvalóan fétezdik egy magyar-szlovák Lucaterület, amely ki-
sug&zik Burgenland területére is, s talán a Földközi tenger vidékér ől 
nyomult fel. Ennek a szokásterületnek a földrajzi kiterjedését és kul-
túrtörténeti mélységét még lépésenként kell felmérni." A fehér lepe-
dős, gyerekeket ajándékozó és büntet ő  Lucával kapcsolatban ne felejt-
kezzünk el Katona Lajos véleményéről, aki már 1895-ben azt Írta, hogy 
„Luca napján egy leped őbe burkolt, seprüvel fegyverkezett alak jár 
körül a falvakban, 'ijesztgetve a gyerekeket s a n őcselédséget... Leg-
özelebhi rokona a délnémet (kivált az alpesi tartományokban honos) 

Perhta...,  akinek a neve eredetileg szintén fényl őt, ragyogót jelent, 
tehát ugyanazt, amit Lucia. 1112  A szerémségi Luca asszonyok arra figyel-
meztetnek, hogy  alakjutkkal  behatóan kell foglalkozni, mert szerves tar-
tozékai egy magyar-szlovén-horvát-délnérnet szokáskomplexumnak. 

Igen változatos és még funkcionáló szokás a szerémségi magyar-
ságnál a Luca napján ültetett búza s az azzal kapcsolatos rítus. A folk-
lore irodalom a szokást Adonis-4kert néven ismeri. A szokásról magyar 
vonatkozásban Dümötör S. nyújtott tanulságos képet 18  s - mellőzve 
az egyéb irodalmat - Kuret N. a szlovén szokásokat foglalta Össze, 
utalva az Adonis-kert horvát el őfordulására is. 14  A szokás végső  soron 
a szemita közel-Keletre, esetleg Indiába (i.e. harmadik évezred) vezet-
hető  vissza s a homöopatikus vagy sympathetikus mágia körébe tar-
tozik: amikor a család női tagja a tányérba elültetett búzával a gabona 
növését utánozza s ezzel jó termést remél. A karácsonyi asztalra helye-
zett zöldülő  búza „szentelménnyé" lesz s a jószágnak, baromfinak adva 
elősegíti azok egészségét, szaporodását. Ma a magvetés a férfi munka-
körébe tartozik. Búzát asszony sohasem vet. A Luca-búza ültetését 
mégis a nő  végzi. Ebben az esetben a mágia területén még megőrződött 
a nő  Ősi földm űvelő  tevékenysége. 
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A Háro'mki.rályok csillagos énekmondása nyilvánvalóan sejteti, hogy 
további kutatással a Szerémségben még értékes változatok lennének 
gyűjthetők. A közölt szöveg egyes sorai dunántúli, gombosi, bajai vál-
tozatokra em16keztetnek.' 5  A Hárotmkirály járást Viski K. a betleheme-
zéshez viszonyítva fiatalabbnak tartja. A betlehemezésb ől való kiválá-
sának a múltja nem lehet nagy.'° A kérdés azonban elég problema-
tikus, mert a Háromkirályok járására már 1540-b61 van tudomásunk. 
Hderváry Lőrinc említi Somogyból írt levelében: „Osztán az csillag-
éneket, ha megvagyon kgdnek, küldd alá, ha több éneket szerezhetsz, 
azért is légy érte, mert jó gyermekem vagyon itt egy, jó szava vagyon, 
kit ha meg nem oltalmazhatok, fełküldöm kegyelmednek" 7  Tanulsá-
gos lenne a Háronkirály járást monográfikusan feldolgozni. 

Nem folytatom tovább! A karácsonyi asztallal, vessz őhordással, 
suprikálással kapcsolatos problémák lényegét a kutató megtalálja Ró-
heim G:, Bálint S., Dömötör T., Cs. Pócs P,. és Manga J. munkáiban. 18  
A fenti néhány rövid elemz ő  megjegyzés talán bizonyítja, hogy a sze-
rémségi ünnepi szokások kutatása mennyire fontos nemcsak a magyar, 
hanem a középeurópai-balkáni folkiore számára is. A Szerémség a ma-
gyar népszokások élő  folkiore  archívuma, amelynek további tanulmá-
nyozása igen gazdag eredménnyel járna. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

AUF FOLKLORISTISCHEM SAMMLWEG IN SYRMIBN 

Aul Ein!ladung des Hungarologisühen Instituts  von  Neusatz (Üjvidék - 
Novi Sad) ulltern.ahrn der Verfasser im Zeitraíum vom  15.-24.  Febxruer  1973  
folkloristische Studien in den ungarischen Dörfern der Batsohka  und  Syr-
miens,  und  berichtet án der vorliegenden Abhandlurlg über das gesamrnete 
MateriaI. Ău13erst viie&fältige Weihhruche haben die ižn Syrmiben  le-
benden Ungarn (Dörfer Voganj, iiiig,  Maradik,  atrinci. Zur  Zeit  der 
Sohlaehtfeste suchen die Burscthen  und  Mä&hen als ZLgeuner verkleidet die 
Häuser auf und  bettęln. Manchsnal wird einer der Burschen als Bär verlolei-
det  und  nuiB auď  Geheií3 der „igeuneť ' itanzen. Atich deir Bzoueh der 
„weifen Luzia" iat bekanrtt. Ani VorabeixI  &e  Lndenbaigeő  (13.  Dezernber) 
UmiiÜ]e11 isich die Prauen àn edn we113cs Leiztuch, streuem ihr Gesicht  mit  
Meuii ein, gehen  von  Haus zu Haus  und  e:rshreoken die Kinder. Sie fordern 
die Kinder auf, zu 'heten. Wer  heten  kann, wird  mit  Nissen  und  Ăpmfeln 
beschenkt. Kann ein Kind das Vaterunser micht aufaagen, so sehiagen sie  
es mit  der Rute. Ani Baibaratag  (4.  Dezember) oder am Luzienbag legen die 
Fraun Weizeöl,ner iii elnen.  Teher,  begiessen sie tg1ioh. ettn Weih-

'nachtsabend wird der „Lu.zienweizen" auď  den Tisch gesteilt,  mit  
einer hremrlenden Kerze in der Mitte.  Ám  Dreimkönigafest (& Jamumr) 
giht snan den Luzienweizen der  Kuli,  dem Kaib  und  dem Gefiügel. Am 
Vorabend des Luzientages backt die Hausfrau für jedes FamUienmitg]iied 
ehn Plätzohen; iii jedes P1itzlien wijrd  eme  Feder gesteckt,  und  wenn diese 
venbllennt, so witrd der Besitner des hetreffeniden Bl ătzchens im komnimendemn 
Jabir stenben.  Ám  Luzientag wird voan Hiaus ~ts ausgegebemn. Die Hemuemfrau 
bewegt nieh niebit viel, danit auch iire Bruthennme rulhig auf deii Eieain sitn.  Ám  
Weihnaehtsabend wi Łrd emin vge1mf&mimger Kuheii nuf den Tisch gesteUt, dmie 
Bröse]n wemrdeii aubewehmrt  und  am Dreikazu.skst de ţin Gefiügel gegelbiema. Im 
Dorf Satrinca (Šatrinci) 'suclien  (he  Kiuih-  und  Schweinehirten am Weih-
naahtsabend die Bauernhäuser auf  und  'biringen ihre Glückwünsche dair. Sie 
tragen ein Rutenbündel  mit  sich, die Bäuerin zieht  eme  Rute heraus,  und  
der Hirt ischlãgt sie damil, während er den Laut der Schweine  und  Kühe 
naehahmt. Nachher legt die Bä żuerjn die Rute neben den Backofen,  und  azn 
Kindertag  (28.  Dezember) sch'lägt der Bauer danit alle Mitglieder der  Fa-
muhie. Azn Weihnaehtsabend hringt der Bauer Stroh, Heu, Weizen  und Mais  
in seine Stube. Das Heu  und  das Stroh gibt  main  am  27.  Dezeinber dem Vieh. 
Etwas Strobi wird auch beiseite gelegt, urn im Frühj'ahr  kis  Nest der Bruthen-
ne  gesteckt oder an die Obstbäume befestigt zu werden, damit diese reiche 
Früchte tragen. Werm der Bauer das Stroh  und  das Heu in die Stube hringt, 
ahmt er ebenfalis den Laut der Tiere nach. Am Weihnadhtsabend verzehreai 
die Faniilieiimitglieder gemeinsam einen Ajpfel, um sich an ihre Zusamrnen-
gehörigkeit zu erinnern.  Von  den Speisen, die am Weihnahtabend auf den  
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Tisch kommen, wrd ein Te]iler voll für das Engekhen beiseite gesteilt. Das 
ist das Weihnaehtsbrösei, das srn Kindertag dan Hühnern gegeben wird. 

Am Kindertag sehlägt das Familllenoberhaupt die Mitglieder seiner 
Famílie, die Nachbarn  und  die Verwandten  mit  der Rute. Vor dem Sehiagen 
fragt er sie: „Wie viele sind der unschuldigen Kindlein?" Di Antwort lautet 
gewöhnlieh: „Zweimal so viele", oder  „Hu  dertviěrundvieraigtausend  und  in  
ellen  Ecken nooh cinige mehr."  has  Familienoberhaupt bebt die •Rute auf  
und  treibt damit das Vieh so ilange zurn Hirten, bis sie abgenütit wird. 

Am Weihnaohtsfest werden drei rote Apfel ín einen Elmer voU Wasser 
gesteilt; wer  von  diesem Wasser trinkt, blęibt gesund  und  kriegt rote 
Wangen. 

An den &ei letzten Faschingstaigen werden  un  Satrinca jeden Abend 
Tranzfeste gehalten. Am zweiten Abeunud (Fastnacht) trachtet jeder den an-
deren  mit  Ru13 einzuscbmieren. Am diutten  Tag  (Aschennittwoch) wird ein 
Bursche  bel  Morgengrauen  von  seinen Freunden in Stroh eingewiokelt. Er 
ist der Bär, den  eh-i  anderer Bursoh an der Kette fÜhrt. .Einer der Bursohen 
zieht einen Holzklotz hinber sieh her. Sie treten Iii jeden Hof cin  und  bitten 
um Geschenke. Die Bäuerin gibt ihnen Eier  und  Würste. Nachdem sie so 
durch das ganze Dorf gezogen sind, gehen sie  is  Wirtshaus, wo sie die 
gespendeten Speisen verzehren  und  sieh  mit  Sang  und  K1ang unterhaiten. 

Der Vertasser fügt noh einige komparative Bemerkungen hinzu.  Be-
sondess beachtenwert ist die „weiíie Luza". Dieses mythische Wesen ist 
audi unter den Kroaten  und  Slowenen in Westungarn hekannt. Vermutlich 
steht die „wei1e Luzia" Weusutungaiins  und  Syiimiesa iii  sitten- und  hrauch-
geographischeur Hinsioht  mit  dem ähnlichuen owech-kroaseh-süddeut-
sehem Brauchkomplex in Vezbmndung, welehes  von N.  Kuret  und L.  Kret-
zenbacher eingehend erörtert wurde.  
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Dömötör  Tek la  

A  SZENTIVANI 
TOZGYŰJTAS 
SZOKASANAK 
INTERETNIKUS 
KUTATASAHOZ  

A szentiváni. tűzgyújtás hazánkban a 16. század óta a jól doku-
mentált szokások közé tartozik; a történeti adatokat Naptári ünnepek  - 
népi  színjátszás  c. könyvemben részleteiben idéztem'. Ugyanebben a 
könyvben már utaltam arra is, hogy a szoáscselekmények a magya-
roknál és a környező  népeknél igen hasonlóak. Az a szokás, hogy a 
nyári napforduló idején tfhet gyújtanak, kereszténység el őtti, s felte-
hetőleg azoknál a népeknél alakult ki, melyeknél a matematika és a 
csillagászat olyan magas fokot ért el, hogy a napév szerinti id őszámí-
tás létrejött náluk És Igy a nyári napforduló egyáltalán jelent ős ün-
neppé lehetett, hiszen szabad szemmel az északi félgömbön csupán az 
észaci arkvidiéken ebet a nyári napfoodulót észlelni 

A régi adatok elsősorban a öldiközi tenger keleti partján fekv ő  
területre, valamint az ókori Egyiptomra utalnak. Liungrnan, akinek 
könyve a mai napig is az egyetlen, az egész európai szokásanyagot fel-
ölelő  könyv, azon a nézeten volt, hogy a nyári napilordulón gyújtott 
ünnepi tűz szokása két irányból terjedt el az európai népeknél: az egyik 
az )gei-tengeren, a Balkánon és Közép-Európán keresztül vezetett, a 
másik pedig Északnyugat-Afrikából Franciaország felé. 2  Bár Liungman 
nézete elfogadhatónak látszik, ez még semmit som árul el a magyar 
nép hasonló szokásának eredetér ől és terjedési irányáról, hiszen a kö-
zépkorban ez a szokás már általánosan ismert volt Európa jó részében, 
s tudjuk azt is, hogy a honfoglaló magyaroknak is voltak t űztisztelettel 
kapcsolatos rítusatk 3, melyeket nyilván az általános európai gyiakoillat-
nak megfelelően nálunk is a nyári napforduló ünnepére rögzítettek. 
Hogy azonban szláv hatással számolhatunk, azt bizonyítja a szokásnak 
És az ünnepnek napjainkig is fennmaradt „szentiváni" megjelölése, 
mely az egyházi használatban szokásos János név mellett fennmaradt 
a nép ajkán. Ez a rítusénekekben bizonyos fogalomzavarhoz Is vezethe-
tett, hiszen a ritusénekek néha arra utalnak, hogy „Iván gyújtja János 
tüzét". Megjegyezzük azonban, hogy a szlovákok nem az Iván, hanem 
a János névformát használják az ünneppel kapcsolatosan. 

Liungman  kifejezetten úgy vélte, hogy a nyugati szláv És a magyar 
szentiváni szokások közt sok az egyezés, és hogy mindkett ő  délszláv 
hatás alatt fejl ődött ki.4  
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Beliosics  Bálint a század elején térképet készített az akkori Ma-
gyarország területén a magyar és a különböz ő  nemzetiségi területek 
szentiváni szokásairól.' E térképb ől azt a következtetést vonta le, hogy 
a szokást szlávoktól vagy germánktól vette át a magyarság. Csakhogy 
mivel a szokás jóval régebben ismert hazánkban, mint a török meg-
szállás s a török kiverését követ ő  időszak települései, e térkép igen 
keveset mond a szokás földrajzi elterjedésére vonatkozóan. 

A szokáseselekmények: a tűz meggyújtása és átugrálása, fáklyák 
gyújtása, az azidőtájt fellelhető  növényekkel kapcsolatos varázscselk-
mények, a júniusban érő  gyümölcsökkel kapcsolatos e1 őírásk és tilal-
mak, különböző, a vízzel ikapcsolatos cselekniények és hiedelmek stb. 
egyetlen európai néphez sem köthet ők kizárólagosan. A nyári napfor-
dulón gyújtott tűznek Keresztel ő  János ünnepéhez való köt ődése vi-
szont nyilvánvalóan egyházi eredet ű . A napforduló fényszimbolikáját 
az egyházak föleg a következ ő  írásos források feJihazná1ásával kapcsol-
ták az ünnephez: „Annak növekednie kell, nékem pedig alább szálla-
nom" (János evangélium 3. 30.) Ehhez járult az augustinusi „in Johannis 
nativite dies decrescit"(Srmo XII, In Nativitate Domini). Már a kö-
zépkori rendelkezések és tiltások is említik a 19. századig fennmaradt 
népi hiedelmek és cselekmények jó részét, ezeket nálunk a 18. század-
ban a tudós Bod Péter gy űjtötte csokorba.  A magyar adatok igen el-
érő  irányzal;úak. Temesvári Pelbárt a 15. században az egyház által 

jóváhagyott és helyeselt szokáskélit ír a szentiváni t űzgyújtásról; egy 
17. századi magyar egyházi szerz ő  pedig rosszaiija az egész szokás ének-
kelés tmnccaL kísért formáját. 6  

A szentiváni tűzgyújtás és a tűz átugrásának szokása egészen a 
második világháborúig a magyar nyelvterület scik részén fennmaradt, 
egyebek közt élt a különböz ő  délszláv településekkel és a szolvákokkal 
érintkező  területeken, és így különösen jó alkalmat ad int:eretnikus 
vizsgálatra. Ma ra szokást kivesz őfélben levőnek tekinthetjük, bár az 
idősebb generáció emlékezetében még világosan él. 1973.ban Galga-
mácsán felújították a Galga-rmenti falvak mintegy 50 évvel ezel őtt el-
hagyott szokását, s bár a szokás pontosan úgy játszódott le, mint fél 
évszázaddal ezelőtt, továbbélése spontán formában nem valószín ű . 

A legszmnesebb és esztétikailag is legértékesebb szentiváni szer-
tartásos énekoket a Nyitrarnegyei (szlovákiai) magyar falvak alakították 
ki, de az utolsó két-három évben már ott is csak inkább rekonstruk-
ciós formában szemlélhető  a szokás7. Funkcionálisan fennmaradt a 
szentiívárii tűzgyújtás néhány formája Somogy megyei községekben is. 8  

Az utóbbi években az interetnijkus ikutatás többirányú is volt. Rész-
ben megpróbáltuk felderíteni, hogy a határokon kívül lev ő  magyar fal-
vak gyakorolják-e még •a szokást, másrészt gy űjtöttünk a magyaror-
szági, nemzetiségek által lakott falvakban is lszentiváni t űzgyújtó szo-
kásokat és énekeket. Mindkét esetben inkább „próbafúrásokról" be-
szélhetnénk, mint teljes gy űjtésről, bár a gyűjtött anyag eléggé egyön-
tetű  képet ad. 

Először a határokon kívül él ő  délvidéki magyarság körében végzett 
gyűjtésről számolok be. 
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Szajánban  a 'következőképpen rekonstruálta az adatközl ő  a szokás 
emlékét: 

„Meggyújtották a tüzet, osztán akkor Osszenentek a gyerekek 
ugrái. Akkor mikor niá rá.ugruilk, még én is, gyerek vótam, men-
tü!k, ráugrunk. Akkor hát mikor  má  elégett. a tűz, akkor szórták 
az almát. Akkor ki egy vödör vízzel mikor legjobbíz űt szedtük az 
almát, akkor öntöttek bennünket vízzel. A feln őttek, a szüleink. - 
Hát ia tűzbe nem dobáták! Csak mikor má nem ugrátuk a tüzet, 
akkor egy kosár almát kiihoztak, azt szétszórták. Oszt akkor vesze-
kedtün'k rajta, ugye. Oszt akkor közénk egy vödör vizet, azt szét-
locsóták. Akkor mentünk haza." 

(Szaján,  1972. júUus, Adatközl ő : Eezdány Erzsébent. 
GyllJtőlc: Katona Imre és Tóth Ferenc.) 

„Akkor ugrá;ták a tüzet. Hát 'csinátak egy tüzet. Ez Szent Iván, 
Szent János előtt való nap este. Este, Így, ilyen alkonyatba. Nem 
egz későn, mer ezt ugye jobban, gyerekek ugiiáták, Oszt esak Így, 
ilyen alkonyatba. Akkor má így asszonyok összegyüttünk, kiné mi-
lyen gyümölcs vót, <)"tán szentiványi almát, meggyet, cseresnyét. 
Kiné [ milyen gyümölcs vót, vitt a ikosár.ba. Mikor meggyútották a 
tüzet, akkor szétszórták ottan körülötte. Nem bele a t űzbe. Ezek 
inkább távolabb .,a tűztül, hogy a gyerekeket ne érje baj, mer ezt 
a gyerekek rohanták. Oszt távolabb a t űztű. De micsoda látvány 
vót az! Mikor szétszórták azt a gyüm őcsöt, osztári a gyereksereg 
meg, kaptak érte. Hát akkor még hosszú ingbe jártak ám, nem ilyen 
módis ruhába. 

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

(Verbtca,  1972. :WLI. Adatközl ő : Póptty PdLné 
Gyűjtők: Katona Imre és Tóth Ferenc.) 

Az előző  két 3özléssel szemben Padén ,még az 1970-es évekig fenn-
tartották a szokást: 

„Hát mikor szentiván v6t, a tüzet ugráni. Tüzet csinátak, aztán 
azt. Tavaly még  vót.  kiemelés tőlem!) 

Ha szentivánt ugrátak, akkor ugye tüzet gyújtottak ú.gy a sar-
kakon, szórták az almát mieg a meggyet, oszt akkor leöntötték víz-
zel a gyerekeket. Aztán az valami jel volt. Nem tudom én, hogy 
minek a jele. 

Igen, a házak előtt, itt a sarkon, amitt a sarkon. Akkor szalad-
tak oda a gyerekek, ott ugrátak. Akkor odébb gyújtottak, megin 
odaszaladtak. Szalmábui (csinálták a tüzet). Este vót ez. Hát a szom-
szédok. Akkor a lányok hozták köt őjükbe az almát, meg mit tudom 
én. Összegyüttek ott sokan, az egész ucca ott vót. Szépen beledo-
báták. Elégett a tűz, akkor szébdobáták, akkor gyerekek szedték 
Össze. 
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Leöntötték 'vízzel. Hát tartottak a vödörbe vizet. Kikotorták az 
almát, akkor zsupsz - leöntötték vízzel... Ez három este isrni&tl ő-
dött. Még tavaly vót. Még itt a sarkon v6t, még arra. De most, az 
idén má, nem láttam. 

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

(Padé, 1972. júl. Adatközl ő : Pintér Etel, 
Gyűjtők: Katona Imre ás Tóth Ferenc.) 

Ürögön  járva 1973.4ban a, szentiváni t űznek emlékét nem talál-
tam. Viszont 1970-ben ötvösön (Temes m., Románia) a szentiváni 
tűzgyújtás teljesen hasonló formáját találtam: 

»Szentiván  előtt három nappal este mindég gyújto'ttunk tüzet, 
kint a sarkokon. Akkor tudja, vót ez a szentivány-alma, akkor 
szedtek almát egy garabolyba, s akkor mikor aztán csináták a tü-
zet, akkor gyüttek locsolni, kezdték locsolni a népet széjjel. Akkor 
szórták az almát. Szedbük össze az 'almát, a gyerekek. 

Csak ez vőt a divat itt nálunk. Vót ilyen szár, tudja? Kukori-
caszár. Ps abbul, nem olyan nagy tüzet csinátunk, csak úgy, 'hogy 
át birta ugrani az a fiatal gyerek vagy az a lány, vagy aki merte 
ugrálni. Egyesével, szépen. Először mentek a fiúk, aztán mentek 
a lányok. Szóval errül ugrottunk és aimarrul körül. Mindig úgy 
mentünk körül, nehogy összeugorjon s akkor ugye valami haj, szö-
röncsétlenség történt, beleesett vóna a t űzbe és möghät vóna. 

Énekeltek  egy pár verset. Hát nem emlékezek már rá." 
(Ötvös, 1970. május, Adatközlíi: Fehér Bálint, 
Gy űjtötte: Dörnötör Tekla). 

Ezek az adatok több részletben különböznek az általános magyar 
gyakorlattól. Többhelyütt az volt a magyar szokás, hogy az el őzőleg 
a szentiváni tűzben már kissé megperzselt almát adták a gyerekeknek, 
még a sírra is tettek esetleg bel őle9, míg a most közölt adatok egyön-
tetűen arról tanúskodnak, hogy a délvidéki falvakban az almát nem 
dobták a tűzbe, hanem a tűzugrálást követte az alma ajándékozása. Az 
almát szedő  gyerekek vízzel való megöntözése som fordul el ő  ilyen egy-
öntetűen más vidékeken. Nem szólnak viszont a délvidéki adatok a 
gyüniölcsevéssel kapcsolatos tilalmakról, melyek másutt közismertek 
voltak. Pl. olyan anya, akinek kisgyermeke halt meg 'abban az esz-
tendiőben, szentiváni'g nem ehetett gyümölcsöt, mert akkor azt halott 
gyermeke el ől ette volna cl a néphit szerint. 

A felsorolt gyűjtőhelyeken senki som emlékezett már olyan szö-
vegekre, amelyek az egész szokáscselekményt vagy annak egy iiését 'kö-
vették volna. Ezzel elérkeztünk a szentiváni ének kérdéséhez, melyr ől 
már idézett könyvomiben szintén bővebben írtam. 

A „hosszú mint a szentiváni ének" szólást a 16. századig tudjuk 
írott-nyomtatott szövegekben nyomon kísérni. A korai magyar prover-. 
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btum-gyűjtemények szinte kivétel nélkül magukba foglalják és kelet-
kezésére is választ próbálnak adni. Erdélyi János volt az els ő, aki ezt 
a szólást a eJvidéki, a szesitivá.nii tűzgyújtást kisérő, valóban hosszú 
éneksorozattal hozta kapcsolatba és azóta ez átment a köztudatba. De 
korántsem biztos, hagy valóban innen ered a szólás.'° 

Az északi nyelvterület hosszú énekét ől eltérően az ország más ré-
szében rövidebb ének vagy szólás lkísérhette .a szokást. Egy verchovinai 
szentiváni éneket már Rés ő  Ensel Sándor Is közölt 1867ben. Ennek egy 
variánsát Káiznány Lajos is feljegyezte." 

Ugyanennek az éneknek egy másik variánsa az Osztrák-Magyar 
Monarchia írásban ér képben c. niü VII. kötetében, mint a déknagyar-
országi szerbek énekének magyar fordítása található. Mint azonban a 
következőkből iklderül, valójában itt Is variánsról és nem fordításról 
vau szó. Lehetséges, hegy Hadzsics Antal valóban ismert szerb szent-
iváni énekeket, de ezek fordítása helyett egy magyar variánst közölt. 
Ez a könyv 654. oldalán foglal helyet s így hangzik: 

Kálmány  Lajos: 

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

Hadzsics:  

Szent Iván virágos 
Éjszakád világos. 
Míg el őtted leszünk 
Tiszteletet teszünk. 
Addig légy világos, 
Azután hom4lyos. 12  

A magyar szentiváni énekek esetleges kapcsolatát a környez ő  szláv 
npek ihasonló énekszövegeiivel már Marót Károly is feltételezte. 18  Az 
utolsó évtizedben ebben az íránylban többen is gy űjt",  unkát végeztünk. 
Manga János a szlovákiai magyar és szlovák falvak szentiváni énekelt 
vette lel magnetofonra, Eperjessy Ern ő  pedig a magyarországi szerb és 
horvát falvak hasonló énekeit. E gy űjtés eredménye az volt, hogy a 
magyar szentivárij énekeknek som 'dallamvezetése, sem szövege nem 
találkozik az általunk ismert különböző  szláv rítusénekekkel, azonban 
a szoká.scseiekmény s 'a hozzá f űződő  hiedelmek hasonlóak, vagy egye-
nesen azonosak lehetnek. 

A magyarországi délszláv falvak néhány 'énekének szövegét, dalla-
mát Eperjessy Ern ő  közölte, 14  sajtó alatt levő  könyvemben néhányat 
kétnyelvűen publikálok én is. 15  Ezért most itt csak egy ott nem publi- 

73 



kált  horvát ének négy szakaszát közlöm Drávasztáráról, melynek dal-
lama különösen elragadó; a helybéli asszonyok többszólamúan éneklik. 
Ez éppúgy, mint a Nyitra megyei magyar énekek, a szlovák énekek és 
a délszláv énekek egy csoportja, els ősorban •a szerelem tárgyköre felé 
mutat. 

Sveti Ivan kresa loži  
Na  Ivansko,  na  ve ěer. 

Kresa loži  i  govori:  
Na  Ivansko,  na  ve Čer. 

Da si Ijubav smenom spala  
Na  Ivansko  na  ve ěer.  

Ti  bi bila ko ni jena.  
Na  Ivan,sko,  na  ve Čer.  

Szent Iván tüzet gyújt,  
Ivánnapkor,  estéjén. 

Tüzet gyújt és ágy beszél  
Iván'napkor,  estéjén: 

Kedvesem, ha velem hálnál  
Ivánnapkor,  estéjén, 

Mindenkinél különb volnál  
Ivánnąpkor,  estéjén.  

(GylJ4tötte:  
Dömötör Teklo,—EperlesSy Ern ő , 
Drávaszt4ra, 1967.) 

Mindez megerősíti régebbi, a szokások interetnikus vizsgálata során 
szerzett tapasztalataimat, nielýek szerint a magyarság és a környez ő  
népek sok szokáscselelcrnénye nagyon hasonló, vagy éppen azonos, de 
a kapcsolódó szörvegek-daliamok már eltérnek, a népek saját folklór-
hagyományána'k és zenei tradíciój ának megfelel ően. 

E munkát még sok irányban ki kellene szélesíteni. Marót Károly 
ugyan részletesen ogl'alkozott a szentiváni szdkáscselekményekkel, de 
azokat térképre nem vetítette és így a 'különböz ő  tájegységek szokásai 
nem domborodnak eléggé ki (pl. helyenként más és más anyagot hasz-
náltak a tűzrakáshoz, a tüzet a leányok, legények együtt ugorták át 
vagy külön-'külön, a növényekhez, virágokhoz, gyümöl'csökhöz, vízhez 
kapcsolódó cselekniények és [hiedelmek is eltér őek). Továbbá, még ala-
posabban kellene gyűjteni a magyarországi délszláv falvak változatos 
szokáscselekményeit és 'énekeit. Mindenesetre elérkeztünk az utolsó 
órához, mikor egy nálunk legalább 500 'éves szokás egyes részleteir ől 
még megl)ízhat'ó adatokat tudhatunk meg. 
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RÉZ UMÉ 

SUPPLMENT AUX RCHERCHES INTERETHNIQUES CONCERNANT  
DE L  COUTUME SAINTIVANIENNE  DE FAIRE LE  FEU  

La  couturne saintivanienne  de faire le  feu chez  les  Hongrois date dés 
du  15-érne  siÉcie,  mais  on suppose qu'elle  a été  comiue elicore plus avant. 
Létude parle des epioIl'atiorls qui  se  diéroulent dépuis une dLiza&ne 
d'années dains  les  villages hongroises hors  de la  frontiére. Chez  les  Hoiigrois 
domiciliés en Yougoslavie et en Roumanie  la  coutume  est  bien reconstrua'ble. 

Apr,  qu'on a falt  le  Ťe'u et isa.utá  le  ďeu, on partaige aux enfants des 
fruits et on  les  arrose avec  de  l'eau.  De nos  jours  la  coutuzne n'existe plus 
oů  bien  est  en train  de se  perdre. 

On ne rneontre plus ehez  les  Hongrois du Sud  les  chants oú textes 
gui accompagnent  la  couturne  de  sauter  le  feu.  11 a  exiisté ehez  les villa-
geois en Siovakie une belle série des chaiits que  les  vieux gens  se  souvien-
nent encore, oů  Ja  coutume s'ést perdue au cours des annéés écoulées.  

La  coutume existe dans  les  villages serbes et •croates en Hongrie oü  Ja 
chanson  ďune valeur esthétique accompagne  le faire  du feu. 

En Hongrie on  fajt la  colleetion des chants par  le  magnetophone.  
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Pénovátz  Antal 

A  KARACSONYI 
UNNEPKIIR SZOKASAI,  
HIEDELMEI  PACSÉRON  

A falu életmódját még ma is bizonyos mértékig a 'közösség (lát-
szólag erejét vesztő, de inkább csak átalakuló, átfogalmazódó) íratlan 
törvényei szabályozzák; a gazdálkodás évszakoktól függ ő, évszakokhoz 
fűződő  követe]ményeivei szükségszer űségeivel. Természetes tehát, hogy 
Ugyanezen tényezők határozták meg, mégpedig sorsdönt ően, harminc, 
ötven vagy még több esztendővel ezelőtt. A tavaszi langyossággal be-
köszöntő  és az Őszi  es&k beálltáig tartó, lanyhább vagy hevesebb iram-
mai, de nagyobb megállások nélkül végzett 'munka nem adott sok al-
kalmat a falusi embernek az önfeledt, erejét felújító elernyedésre; el-
lenkezőleg, testi-lelki erejét a szakadatlan munka 'ugyancsak kifacsarta. 
Szórakozásra, fizikai erejének regenerálására szolgált a mez őgazdasági 
niun4cáktól és nem utolsó 'sorban a terinényért való szorongástól men-
tes tél. Nem csoda hát, 'ha a gondtalanabb, bens őségeshb, több vidám-
sággal, játékossággal párosuló ünnepségek télen volták és részben van-
nak még a mai napig is. Ezek néhányá-ról, illetve .ezek néhányána'k Pa-
cséron való meglétér ől, változatáról szeretnék az alábbiakban be-
számolni. 

Pacsér község  érdekessége, hogy esaiknem 200 éves közössége 
szerbeknek, magyaroknak. Csaknem 200 éve békésen megfér benne 
bácakai szerb és kunsági magyar. És nemcsak megfér, de gondaikkodás-
ban, szemléletmódban közeledik, kiegészül, s néha talán már azonosul 
is. Vagy nem ilyesvalamire kell gondolnunk az ünnepeik id őbeli elté-
réséről szóló magyarázatuk hallatán? 

„A magyarok meg a szerbek elmentek időt fogni. A magyarok csiz-
mában mentek, a szerbek hocskorban. Mikor fele útjára értek, sáron 
kellett keresztül menni. A szerbek bocskorban akartak átmenni, de a 
bocskor elmerült, és visszamentek lábbelit cserélni. Közben a magyarok 
odaértek, és ezért van hamarabb 14 nappal a magyar karácsony" - 
így a magyarok. 

A szerbek ugyanerr ől a következőt mesélik: 
„Egy szerb meg egy magyar elmentek Jézust köszönteni. Mikor 

mentek, akkor egy folyón kellett átmenniök. A magyar ment bátran, 
hisz Ő  csizmában volt, de a szerbnek le kellett vetni a bocskorát. Ezért 
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aztán a magyar hamarabb odaért, mint a szerb, s hamarabb köszöntheti 
a karácsonyt." 

3. A karácsonyi ünnepkör egyébként is ka legszínesebb, legváiltozato-
sabb a falu életében. Emlékekben, hagyományokban ez a leggazdagabb. 
Kezdődik a mi k u I á s s a I. Családon belüli Ünnep. A reformátusok 
közt régen se ivolt, ma sincs különösebb jelent ősége, hacsak az nem, 
hogy ez az esztendő  egyetlen napja, amikor nem kell noszogatni a gye-
rekeket a cippucolásra, mert a Mikulás csak fényesre pucolt cip őbe 

rakja az ajándékot. 
L u c a n. a  p  a ugyancsak nem Ünnepe a reformátusoknak. Szo-

kásokban, hiedelmekben mégis a legváltozatosabb. Igaz, közülük ma 
már cseh egyről iállltható, hogy 'általános érvényű, a többi már inkább 
csaik emlékezetben él. Az él ő , a még ma is általánosan elterjedt szokás 
a L u c a-b ú z a ültetése. A bögrében, findzsában, esetleg tányérban 
elültetett búzamag bent a meleg szobában karácsonyra Szépen kizöldell. 
Ekkor a szépen 'megnyírt 'búzát szalaggal átkö1iik, és a karácsonyfa alá 
teszik dísznek. Unriepek után majd kiadják a tyúkoknak, hogy jobban 
tojjanak. 

A szokáshoz régebben még az is hozzátartozott, hogy a karácsony 
reggelén lenyírt lbúzaleveleket a mosdóvízbe tették, hogy a benne meg-
mosakodók, elsősorban a lányok, szebbk legyenek, illetve hogy egész 
éven át ne fájjon a szemük. 

Fgy  másik Tlégi hiedelem szerint Luca  estéjin,  ha leszakít valaki a 
fogával (de csak a fogával!) egy cseresznye- vagy meggyfahajtást, azt 
tegye bele a vízbe, az karácsonyra kivirágzik. (Ennek a jelentésére már 
nem emlékeznek.) 

A Luca-pogácsa egyes családoknál szintén hagyomány volt. De 
nemcsak mint étek, hanem mint jöv őt, jövendőt iigéző  varázsszer is. 
Ugyanis ha sütés előtt a esaládtageh számával azonos számú pogácsába 
hosszú kacsa-, liba- vagy egyéb baromitoilat szúrtak, megjelölve ter-
mészetesen, hogy melyik pogácsa kié - akkor abból megtudhatták 
életük folytatását, mert akinek a tolla sülés közben egészen  leperkáló-
dött, az hamarosan meghalt. (Más családdknál ezt az újévkor sütött po-
gácsával lehetett megtudni, lásd tehát ott is.) 

Azonbian riemcsaik  az egyént személyesen érint ő  dolgokra lehetett 
következtetni a Luca-napi esernényehb ől. Következtetni lehetett az ál-
latállomány szaporodására, a tyúkok tojóképességére stb. Igy p1., ha 
Luca napján elsőneh fédi nyitott a házba, az biztos jele volt annak, 
hogy a gazda kancája cs ődöresikót, Illetve a tehén bikaborjút ellik. Ha 
asszonynép volt a látogató, akkor természetesen fordítva: kancacsikój a 
lesz  ,a lónak, üszőborja a tehénnek. 

Ugyancsak a Luca-napi ügyekedést ő1 függött, hogy lesz-e idejében 
kotlója a gazdasszonynak. Ha sikerült neki észrevétlenül egy csóva 
szalmát lopni a szomszédból, biztos lehetett a dolgában, ellenkez ő  eset-
ben hiába is várkozott. Ha pedig sok tojást akart, akkor még vélet-
1enül sem volt szabad tűt ivenni a kezébe, még kötőtűt Sem, mert ha 
varrt, akkor  bevarrta a tyúkok seggit is. Igaz, ennek ellenszeréül szol-
gált, ha karácsony éjszakáján piszkafával a tyúkólba szurkált. 
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Az ünnepkir legnagyobb ünnepe maga a karácsony. Lázas készü-
lődés, szorgos tevés-vevés el őzi meg mind a kicsinyek, mind a nagyok 
világában. Az igari Ünnep ia karácsony köszöntésével - va 
lamikor kántálás vót annak a neve - kezdődIk. A kántálás kivitelezői 
a 10-12 éves iskolásgyerekk. Már jóval karácsony el őtt szorongva 
gondolnak rá, hegy kikkel is menjenek kántálni. Próbákat tartanak, 
mert a felsülés nagy szégyen. Aztán karácsonyeste megélénkül a falu. 
A kántáló csoportok halkabb, hangosabb énkei vegyülnek a téli éjsza-
kába... De ez ina már a múlté. A negyvenes évek vége felé a szokás 
szűnni kezdett, s ina már a leírását is csak az Idősebbek*  visszaemlé-
kezései alapj án rekonstruálhatjuk: 

Négyen-öten pajtások összeátunk, uccahosszat ahun lámpavilágos-
ságot láttunk ott mindenhová beköszöntöttünk, hogy el-i engedik éne-
kelni a karácsonyi éneket. A beköszönt ő  odaát az ablakhó közel, és el-
keszte a rigmust, hogy 

Szerencsés jó estét kívánunk. Elgyöttünk karácsony els ő  ęstéjin, 
etypár vers-éneket mondanánk, ha kigyelmetek mekhalgatnák, 
Mongyuk-i? 

•  Na most ahun eszt az utolsó szót mek kellett ismételni, ot md nem 
szívesser& látott énekesek vótunk. Hát ócsón azír nem attuk. Beszólt a 
rigmusmondó, hogy mongyuk-i. Na oszt nagy bánatosan kiszót valaki, 
hogy mongyátok. De ijen hejjen md az ének se ment oan talpraesetten. 
Egísz más vót az, mikor ci mongyulcir ą  igazi, hangulatos mongyátok 
vót a felelet. Ott oszt igazán gyermeki jóérzéssel rákesztük A  hogy 

Krisztus urunknak áldot születésén... 

(vü. a 274. dicséret szövegét). 

Na most az ének után a rigmusmondó el őre á.t, és elmonta 
eszt, hogy 

Ma teccet fel báránnak ragyogó csillaga, 
Mej fényességébe má régen villoga, 
Ma nyílt ki es őnek jószagú virága, 
Ma gyümölcsözöt fel Dávit száraz ága, 
Midőn isten fija a tezsbe öltözöt, 
Kit a Sz űz Márija pójába kötözött, 
Isten, ember között igen megütközöt. 
Kívánom, a Jézus titeket szeressen, 

* Adatközlők: MailIcus  Lajos 67 éves. 
Kiss József 72 éves. 
Pásztor Lajos 62 éves. 
Rózsa Sándorná Takács Zsófia 78 éves. 
Oross Jánosné Onódi Z&uzsáinna  76 éves. 
Varga Istvánné Fodor Ilona 62 éves. 
Šeševié Sofka  67 éves. 
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Ez árnyékvilágba soká$g éltessen, 
Tiszta szívbül, szeretedbül 
Eszt kívánr&yug, diksz."  

Volt, hogy a rigmus így hangzott: 

Mosojgás  az ajkon, mosoj a szemegbe, 
It vam m4, it vam má karácsony estéje. 
Ó, te Jó Jézuskaj menny el házról házra, 
Vígasztald az árvát, segícss a szegényen, 
Őket megálgyad, 
Legyen áldázs, békesség az egész világba! 
Tiszta szívbül, szereteábül eszt kívánnyug, 
Diksz. 

Na most mi énekesek mektettük a magunkét, akkor vártuk a benti 
hangot: hányan vattok, vagy gyerteg be, vagy mingyár vót, aki kihoszta 
a köszöntési díjat, négy-öd dijót vaty tízet, vagy abba az id őbe ety 
krajcárt. Mikor vége lett a köszöntésnek, valamikor kántálás v őt annak 
a neve, a. kántálásnak, akkor elosztottuk a keresetet. 

Természetesen a katolikusok és a pravoszláv szerbek karácsony-
köszöntése nem a kántálás volt, hanem a betlehemjárás'. Négy-öt su-
básfijú ety kis templommal és abba bele lehetet nézni, hát ot jekütt 
a jászolba a kis Jézuska. 

A köszöntés vagy •kántálás els ősorban is a ikisebbek szórakozása 
Volt. A nagyobbak szórakozását a néhol szokásos ó 1 o m ö n t é s jelen-
tette. Különösen a lányók voltak kiiváncsiak, hogy milyen alakot mu-
tat az ólom. Ha férfit, akkor remélhették - persze, ha már eladósorhan 
voltak -‚ hogy még abban az évben, azaz a következ ő  karácsonyig 
férjhez mennek. 

De nemcsak az óoniöetés mutatta meg a jöv őt. A c s i 1 a  o s é g 
is árulkodott a belőle olvasnitudónak. A csillagok fényéb ől ui. ki  'lehe-
tett olvasni, milyen termés Lesz a ikõvetkezõ esztend őben. 

Ha azt akarta, hogy 'jól tojjanak a tyúkjai, a gazdasszony tenniva-
lója Ikarácsony éjszakáján az volt, hogy piszkafával szurkáljon be a 
tyúkólba. 

R o n t a n i is lehetett kairácsozikor. Ha pl. karácsony estéjin el-
lopták a tehén színá ját, akkó ellopták a tejit is. Ha csak egy marikkal 
is elloptak, nem lesz teje egisz esztend őbe. De a  vrácsálók  még azt is 
tudták, hogy miközben egyikük a felakasztott suba sz őrit verte bottal, 
a másik mekfejte a ko ćsi cukpántyát, oszt avval elvette az egísz nyáj 
tejit. 

Karácsony után, december 28-án vannak az a p r 6 s z e n t e k. Nem 

Ünnep ugyan, de akkor mennek a pálcával suprikálni. Hát akkor mek-
pácázzák így a háznépet, hoty kilíses ne legyé, kilíses ne legyé. 

A szerbeknél még ma Is járnak a betlehemesek. 
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Az{innepk& utolSó  felvonása az  újévköször&tés.  Ma mát es 
sem él,  de  -30 évvel ezelőtt még ezen az estén is  •megęlevenedett  a falu. 
A köszöntők  kis  csoportjai újra felkeresték a  íkivilágított  ablakú háza-
kat, beköszöntek a  rigmussal:  

Szerencsés jó estét kívánok. El gyöttünk újév els ő  estéjin, hogy 
etypár verséneket mongijunk kigyelmeteknek. Mongyuk-i? 

Akkor, ha aszonták, hogy mongyuk, akkor rákesztük, hogy 
Ez esztend őt megálgyad... (vö.  a  178. dicséret szövegét). 
Az ének után a szóviv ő  bekiáltotta a jókívánságot tartalmazó 

rigmust: 

Bor, búza, békesség szäjon házatokra 
Ez új esztend őbe, minden jósz ťlktokra. 
Aggyon isten áldást táplálkozástokra, 
Virasszon fel az Úr a holnapi napra! 
Tiszta szívbül, szeretedbül eszt kívánnyug, 
Diksz. 

'Az újévet még ma sem lehet  e]iképzelini  ú j é v i r é t e s  nélikiiil.  Ám 
a régik hite szerint a  zötcs  végéből gyúrt pogácsa, akárcsak egyesek-
nél a Luca-pogácsa, jóslásra is alkalmas. Az egyik adatközl ő  szerint:  

Üjévkor nyútottv,nk  rétest. Akkor a legvégit, má mikor nem nyúlt 
el, hogy asztat összegyúrtuk úty pogácsának. Akkó betette anyósom a 
kemencébe. Aszt máshun én nem láttam, de űnála láttam. Akkó v őt 
tolseprul,  •q  abbul vet ki tollat, útyhogy annak a vége, az a hegyes v őt, 
tuggya4  s abba a nyers tésztába beleszúrta. Akkor aszt megjegyeszte, 
hogy ez a tijed, ez az enyim, ez... ahányan vótunk, annyi pogácsás 
csinát, akkor mindeggyigbe szúrta eszt a tollat. Akkor én kérdesztem, 
hotyhát most mi lessz evvel. Aszongya, betesszük a kemencébe, osz 
ammejik egíszen leperkálódik, asz hal meg lekhamaráb. Hát, mondom, 
mind leperkáládik a tüzes kemencébe. És v őt, hogy nem perkálóclot 
meg. Vót, amejjik meg télleg leperkálódott. 

újévkor,  azaz újév éjszakáján az ember szerencséje is eld ől. Ha 
malacot vagy halat biztosít vacsorára, akkor biztos lehet a sz erencsét 
illetően, mert a malac előre túr, és oda túrja a szerencsét, a halnak 
viszont pénze (pikkelye) van sok, és az mind odakerül. Ugyancsak Sze-
rencsét jelent a lencse is, de ha tyúkot, pulykát vág az ember,  akkor  
ne is csodálkozzék, ha nem lesz szerenc séje, hisz ezek az állatok hátra-
felé kaparnak, és  elkaperják  a szerencsét.  

REZIME 

Način života  na  selu delimično još  i  danas određuju nepisani zakoni, 
utiču  na  njega uslovi privređivanja  i  ajegovi zahtevi. Još vLše je to tako 
bilo  pre 30, 50 i  više godina. 

Posledice naČina života  i  privređivanja  na  selu manLfestuju  se u  Činje-
nici da  se  &ntimnija praznovanja skop ěana sa vi•še živaiinosti  i  veselosti 
obično održavaju zirni.  
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Ovaj rad upoznaje nas :sa proslavijanjeni ovakvih ohičaja  i  praznika  
u  Pačiru. Govori  se o  hožićnim praznicima, rneđu kç>je spada  i  prazriik  Mi-
kulaša (praznik svetog Nikole),  O  običajima povodom  dana  svete Lucije  i O  

najznačajnijeni danu toga prazniČkog kruga,  o  Božiću, kao à o  posiednjesn 
Činu toga praznovartja,  o  praznicirna Nove godine. 

Usmena opisivanja óbi ěaja upotpunjuju à c4boga ćuju znaČajni folkiorni 
tekstovi.  U  radu  se  mogu naći à ulpuéivanja  na  par.alelnośt obiČaja kod  re-

forznata, katolika  i  pravoslavaca koji skoro  200  godina žive zajedno  u  Pač iru.  
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Sinkovits  Ferenc  

CSANTAVÉRI  
FALUSI LAKODALOM 
A KURJANTÓK 
TÜKRÉBEN 

Az emberi élet általában három nagy sorsfordulón megy keresz-
tül, három nagy eseményen, melyek az ember létét teljesen Új irányba 
terelik. Ezek: a születés, házasság és a halál. Aki átélte az els őt, előbb-
utóbb föltétlen megéri a harimadikat is; ezzel szemben a második nem 
öltétlen velejárója életünknek, ilyen vagy olyan ok miatt (haláleset, 

súlyosabb testi vagy szellemi fogyatékosság stb.) esetenként kimarad-
hat az emberi iéletbõl. Saját életét illet ően a központi alak mindhárom 
acldiiig az első  és haťrrnadiik esemyben es a k tehetetlen testével van 
jelen: Míg a másodikat testi és szellemi énjének minden sejtje átéli, 
addig az első  és harmadik eseményben es a k tehetetleh testével van 
jelen. Annál nagyobb odaadással, teljes .átéiéssel és tudatos akarattal 
vesz részt a második eseményben. Kétségtelen: életünk legszebb órái 
ezek. Rokonok és jő  barátś k meghitt társaságában, vidám és mégis ko-
moly hangulatban éli lát az ember lezt az életeseményét. Családi ese-
mény, mégis „Ihetedhét országra szóló". (Olykor még a hírlapokban is 
közzétesszük!) Életének legnagyobb lépéét teszi meg itt az ember, s 
ez a lépés igen hangos: meghallja az egész ďalu. Sőt, már akkor tudo-
mást szerez róla, amikor megtörténik az eljegyzés. 

Eljegyzéskor - osantavéri szokás szerint - a két érintett család 
hivatalosan is megállapítja az esküv ő  pontos dátumát. Ezután követ-
kezik a két család gyorsított készülődése, majd egy-két héttel az esküv ő  
előtt a vendégek lúvogatása. Hogy a készül ődés és hívogatás miként 
zajlik le, nem részletezzük. Nem tesszük ezt a lakodalmi ceremóniával 
sem, mert a teljesség hemruta:tása nem célja e dolgozatnak; célunk csu-
pán annak a bemutatása, hogy mi és miként tükröz ődik az esküvő  nap-
ján a lakodalmi kurjantókból. (A továbbiakban e kifejezés jelenteni 
fogja a kurjongató szentélyt is, az elkurjantott szöveget is.) A múlt és 
jelen lakodalmánaik markánsabb különbségeire azonban röviden rá-
mutatunk. 

Régebben Ősszel tartották a csantavéri lakodalmakat, f őleg szep-
temb'eiiben és októberben, a mez őgazdasági munkák befejeztével, hogy 
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a megtermett és betakarított télirevalóval, a szül őktől kapott részükkel 
kezdhessék életüket a fiatalok. Ez kb. a harmincas évek derekáig tar-
tott. Azóta egyre inkább a tavaszi id őt (májust) veszik igénybe lako-
dalmi célból. A szokásos eküvői nap kedd volt - Csantavér védszent-
jének, Szent Antalnak a kilencedét a névnap el őtti kilenc kedden végzi 
a katolikus egyház -‚ ma már a szabad szombat a legalkalmasabb id ő . 
Akkoriban föltétlen gyalog ment a násznép esküv őre (a tanyasiak bér-
kocsin, fiákeron), ma már igen gyakran látható autókaraván is. Ma már 
a szokásos nászajándék Is más: a vájdlingot, lavórt, tálat stb. felváltják 
a háztartási gépek és ikellékek (porszívó, mosógép, h űt&zekrény, sző-
nyeg stb.). Ezek rendszerint társuló vendégek ajándéka, szemben a ré-
gebbi, főként egyéni ajándékokkal. Régebben, az esküv ő  napjára, dél-
után 1-2 órára hívogatták a vendégeket, ma viszont már délel őttre, 
mert ebédet is kap a násznép. 

Az eküvő  napjára általában délel őtt 10-11 órára hívogatják a 
vendégoket mindkét házhoz. (Ritkálbban az Is el őfordul, hogy a két nász-
nép közös lakodalomban van a menyasszonyos vagy v őlegényes háznál, 
vagy a szülők által egy közösen bérelt nagyobb teremben.) Délel őtt 
10-Jkor, de Inkább előbb, már a helyszínen vannak a zenészek. l'sőként 
kell megérkezniük, hogy a vendégeket zenével fogadhassák. Utánuk a 
násznagynak illik megjelennie, majd a vőfélyeiknek —a család sz űkebb 
körének tagjai már elóbb is ott vannak -‚ hogy ill ően és vidáman fo-
gadják a többi érkez őt. A gyerekek rendszerint a kitárt nagykapuban 
őrködnek, és „gyünnek!" felkiáltással jelzik a meghívott család vagy 
fiatal koszorúspár érikezését. A zenekar az udvarban felállított sátor-
ból a kapuba megy, és vidám nóbába kezd, a násznagy, v őfélyek és szű-
kebb családtagok pedig borosüveggel a kezükben és töltött pohárral (a 
nők süteménnyel) kínálják az érkez őket. A vendéggyereket persze csak 
süteménnyel (újabbian hűsítővol) fogadják. A később jövők fogadásához 
már csatlakozik a megérkezettek egy része Is. Közben leülnek a sátor 
alatt az asztalokhoz, csoportolkban beszélgetnek, vagy éppen apró-csepr ő  
d*lgcIkban segéd:keznelk, és várják a többi meghívott érkezését, hogy leg-
később délben ebédelihessenk (rendszerint a levágott sertésb ől készült 
hurkát és kolbászt), utána meg sorakoznak, ikészülõdnek az esküv őre. 

A vendégek fogadásakor a zene és nótázás távolról sem elég. Ez 
más alkalommal is (névnap, eljegyzés stb.) megtehet ő . Most érthetően 
tudtára kell adni a világnak, hogy lakodalom van. s ennek remek 
módja a kurjongatás. Már ekkor, fogadás közben is el-elkurjantja magát 
egy-egy bátrabb és nagyobb hangú n ő : „Jaj, de jó lesz minekünk, lako-
dalomba megyüii!k, ijju-júűú!", vagy: „Fehér kendő  a zsebemben, bo-
rosüveg a kezemben, ijju-júúú!". Most még senkit som bánt a kurjantó, 
csupán a már meglevő  (Vagy: színlelt és csak leend ő) jókedvének akar 
nyomatékkal hangot adni. A tréfálkozó, csipkel ődő  kurjongás, a kur-
jantással történ ő  és senkit sem kímélő  (mert a lakodalom hagyomá-
nyos szokásai szerint senki som kímélhet ő) oldalba csípés csak később 
kezdődik, amikor elindul a násznép esküv őre. A kurjantásnak ui. az  
utca az igazi szül őotthona. 

Falusi lakodalmainknak íratlan törvénye az, hogy indulástól a ha-
zaérkezésig lehetőleg mindig más utcán kell végighaladni a vendég- 
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koszorúnak: a szép  menyasszonyt  és a Csinos vőlegényt minél több ut-
cában meg kell mutatni, hadd lássák, milyen szép a ruhájuk, és  mi-
lyen  csinosak maguk is. Otthontól az anyakönyvvezet őig, majd innen 
a menyasszonyos házig a két násznép külön utcákon halad. Egymás 
után, egy utcában csak kényszer-esetben (közös utca, zsákutca stb.) ha-
ladnak. Esküvő  után a menyasszonyos háztól már csak a v őlegény ven-
dégei sétálnak hazafelé, és viszik magukkal a menyasszonyt. Ä me-
nyasszony és vőlegény megmutatását szolgáló és el őre megbeszélt ha-
ladási irány  ui.  kapcsolatban van a kurjantások egyik jellemz őjével, 
azzal, hogy merre haladva, melyik kurjantást lehet (illik, alkalmas) 
hallatni. Egy feltételezett útirányt a kés őbbiek szemléltetése érdekében 
vázoltunk fel, hogy láthatóbb legyen, melyik  kurjantót  melyik utcá-
ban (útszakaszon, helyen) illik világgá röpíteni. (A vastagabb vonal a 
vőlegény útjának utcáit jelzi, a  vékonyaibb  a menyasszonyét.) 

meny. 4 	
E 

 A 
ház 	

D î 

	

1 	C 
helye  

	

vő l. 	 iB 

	

ház 	 A 
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A két  fló4znép 1t1Ťáflya  

És most nézzük, milyen típusú kurjantók kerülnek sorra attól a 
pillanattól, hogy az esemény két f őszereplője külön-külön elindul ottho-
nából, hogy az anyakönyvvezető  előtt is kimondja  sz  „igen"-t, egészen 
addig, amíg a menyasszony kikérése után az ifjú pár együtt halad a 
vőlegényes házhoz, hogy ott egymás mellett ülve a sátor f ő  helyén, hoz-
záfogjanak a  nésznéppel  együtt az Ünnepi vacsorához! 

A vendégek megérkezése után  -  mindkét háznál  -  legkésőbb 
délben ebédelnek, majd felsorakoznak az induláshoz. A külön-külön 
történő  indulás ideje attól függ, ki milyen messze lakik az anyakönyv -
vezetői hivataltól. Az esküvő  íratlan törvénye az is, hogy a v őlegénynek 
kell előbb megérkeznie, neki kell (ha kell) várakoznia, nem a  menyasz-
szonynak.  (Közvetlenül esküvő  előtt vagy után a fényképésznél is id őz-
ni szokás, közösen.) Indulás után  -  mindkét háznál  -‚  mikor már a 
zenészek is az utcán vannak,  fel-felhangzik  az édesanyának szóló kur-
jantás: 

Édesanyám, csukd be kapud, 
kihoztuk a gyöngyharmatod, ijju-júúú! 

A bátrabbakból és  nagyhangúbbakból  ezután elindul az áradat. A 
kurjantásnak  majidnem  minden fajtája (1. alább) hallható. A kurjantó 
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vendég most már senkit sem kínél. Szinte „névsor szerint" mindenki 
sorba kerül az utcán. Megc Łpdedi kujantásáva.l iaz övöm- és bússzül ő-
ket, belecsíp a imenyasszonyba deséri is!) és v őlegénybe, az Őket - 
persze lkülõn utcákon - vezet ő  násznagyokkal együtt; nem hagyja ki a 
komát, vőfélyeket iés zenészeket sem; egymásra is réJkurjantanak a ven-
dégek, iés fullánkjuk nem kíné1i az utcai kíváncsiskodókat sem; viszont 
minden csipkelődés nélkül, vagy enyhe csípéssel, enyhén tréfálva adnak 
hangot a saját, féktelen jôkedsvüknk is. A csípés fullánkja hol seké-
lyebben, hol mélyebben éri a célba vett személyt; mérge hol hígabb, 
hol töményebb. Belecsipkednek a násznagyba: 

Násznagy urunk olyan szép, 
mint a háromlábú szék, ijju-júúú! 

Öreg tehén valaga 
násznagy urunk kalapja, ijju-júúú! 

Násznagy urunk azért görbe, 
sokat hágot a gödörbe', ijju-júúú! 

A násznépet kísér ő , kíváncsi utcai nézőket csakis az utcán szokás 
megcsipkedni: 

Aki kiáll az utcára, 
úgy látszik, hogy nincs munkája, ijju-júúú! 

Aki minket nem néz jónak, 
teremtse az isten lónak, ijju-júúú! 

Aki minket kinevet, 
egye meg az egeret ijju-júúú! 

Három tepsi túrósle'pény, 
málészájú borbélylegény, ijju-júúú! 

Ugye, Pista, fáj a szíved, 
hogy a Panni nem a tied, 

Aki fához támaszkodik, 
bőgősére kívánkozik, ijju-júúú! 

Aki kiáll a kapuba, 
s.... n csúszik a pokolba, ijju-júúú! 

Nemcsak cskedik :a néz őket, meg is köszönik, hogy kíváncsian 
megtekintik, nézIk és kísérik Őket: 

Jaj, de sokan néznek minket, 
áldja meg az isten őket, ijju-júúú! 
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A nézőkön káivtU a lakodalom részesei is sor.rajönnek, mint pl.: 

Szülők: 
SulrĺZ  felhők az égen, 
nem ettünk mi a héten, ijju-júúú! 

Koma: 
Három ágú vasvilla, 
kukorékol a koma, ijju-júúúf 

Vőfély: 
Körül fodros a kötőm, 
vőfély Úr a szeretőm, iJju-júúú! 

Prímás: 
Azt hallottam a prímásról, 
Jó a farka fogfájásról, ijju-júúú! 

Bőgős: 
Elszakadt a nagykend őm, 
nagybőgős a szeretőm, ijju-júúú! 

El kell mondaniuk azonban azt is, hogy most jó hangulatban van-
nak, azaz világgá kiál;tják a saját jó kedvüket is: 

Kútágason van a horog, 
ez kell nekünk, nem a dolog, ijju-júúú! 

Aranyóra a farom, 
rázom, ahogy akarom, ijju-júűú! 

Mákos tészta túróval, 
nem bírok a fúróval, ijju-júúú ţ  

Ilyen és hasonló kurjantókat egyaránt kiabálhat az utcán mindkét 
násznép. Viszont ha a menyasszonyról vagy a vőlegényről kurjantanak 
valamit, akkor nagyobb különbség észlelhet ő. A menyasszonyt a saját 
vendégei inkább dicsérik, szépet mondanak róla, belecsípés alig észlel-
hető, annáL cifrâbbakat hallatnak persze a v őlegényről. A vőlegényes 
csoportnál kb. ugyanez a helyzet, csakhogy az érem másik oldala lát-
szik. (Itt azonban inkább csípnek, mint dicsérnek.) A menyasszonyos 
csoport dicséri menyasszonya szépségét, amelyért még a rózsák is le-
tipotliatók: 

Ez az utca bazsarózsa, 
mégis végigmegyünk rajta, ijju-júúú! 

BIgy  másik kurjantással pl. a menyasszony erényét hangsúlyozzák, 
miközben belecsípnek a vőlegénbe: 
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Menyasszonyuk nagyon h ű, 
v őlegényünk  ngyfü1íl, ijju-júútí!  

A vőlegény vendégei pedig, mintha csak hallanák ezt - bár leg-
többször a hallóhatáron túl vannak -‚ rákontráznak: v őlegény helyes-
ségét dicsérik, a néz ők között álló nagylányra hivatkozva: 

Ez a kislány, jaj, de nézi, 
menyasszony  szeree lenni,  
v őlegényünk párja lenni,  ijju-júúú!  

Dicsérő  kurjantás azonban kevés hallatszik a v őlegényről, még a 
saját vendégeitől is. A vőlegénnyel szabad enyhén-er ősen tréfálkozni, 
neki a tréfa tüskéje nem árthat, s őt nem egy kurjantóval még a fér-
fiasságát (múltját és jelenét) is kikiálthatják. Róla kevés szépet monda-
nak, inkább tréfás, goromba, pikáns vagy erotikus tartálmút: 

Ez az utca nagyon rendes, 
v őlegényünk térdig retkes,  ijju-júúú!  

V őlegényünk liliom, 
benne tetű  milliom,  ijju-júúú!  

Vöröshagyma haja nélkül, 
v őlegényünk gatya nélkül,  ijju-júúú!  

V őlegényünk azért görbe, 
sokat b 	tt  a gödörbe',  ijju-jútiú!  

Természetesen tudatni Is kell egyet-mást a faluval - minden ful-
lánk nélkül, amolyan „Köhírré tétetik... "  módon -‚ és a két násznép 
ezt is megteszi a kurjantásaival: 

Kisujjamon a köröm,  
Farkaséknál  az öröm,  ijju-jiíúú!  

(Mármint a menyasszony, illetve vőlegény családjában.) 

Ritka árpa, ritka rozs, 
esküv őre megyünk most,  ijju-júúú!  

Vagy éppen a vőlegény nővére ildáltja világgá határtalan örömét: 

Cintányéron sütemény ,  
az ért öcsém v őlegény,  ijju-júúú!  

Ugyanakkor a menyasszony barátn ői sem hagyják magukat, ők is 
elmondják a közölnivalóukat: 
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• 	Selyem suba,  aranysujtás, 
• 	 menyasszony a  Zeánypajtás, ijju-júúú!  

És esküvő  után, még az anyakönyvi hivatal el őtt közlik a világgal 
a nagy eseményt: 

Itt az Öröm, itt a  haşzon,  
megesküdött a menyasszony;  ijju-júúú!  

Az előbbiek és hozzájÚik hasonlók továbbra is hallatszanak. Mivel 
most már a menyasszonyos ház felé tart a menet, hogy a v őlegény szá-
mára ikikérjék a menyasszonyt, kiáhhat ćik az ilyenek is (persze a vő-
legény csoportja részér ől): 

Aranybárány,  aranykos,  
menyasszonyért megyünk most,  ijju-júúú!  

Faluvégre megyünk lányért, 
elkapjuk egy kéve szárért,  ijju-$úú!  

Szintén ekkor kiálthatja mindkét csoport: 

Aranybárány,  aranykos,  
esküv őről  jövünk  most,  ijju-júúú!  

lcaÁ  cica, szilvalé,  
Jawsi  lett a Rózsáé,  ijjv,-júúú!  

Kukorica  szárastul,  
menyasszonyunk párostul,  iju-júúú!  

Az ebéd utáni indulástől közben sok idő  eltelt már, ezért figyel-
meztetni illik a menyasszonyos csoportot, és a csoport egyik tagja meg 
Is teszi ezt annál inkább, mert most már (a lakodalmi szokástörvények 
szerint) maguk is meg- ąmegcsíphetik menyasszonyukat: 

Álljatok meg ott a sarkon, 
hadd pisáljon a menyasszony,  ijju-júúú!  

És ahogy közelednek a menyasszonyos házhoz, egyre nagyobb er ő-
vel törnek ki a kurjantások ikülõnééle fajtái, köztük egy újabb típusú is: 

Nyisd ki, anyám, a kapudat, 
engedd be a magzatodat,  ijju-júúú!  

A menyasszonyos házhoz (ismét egy íratlan törvény alapján) eskü-
vő  után a .menyasszonynak és vendégeinek kell el őbb megérkezniük. De 
hamarosan ott van a vőlegényes csoport Is. Borral és süteménnyel fo-
gadják őket, majd egy közös tánc után (amelyhez mindig a menyasszony 
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zenekara szolgáltat muzsikát) megkezd ődik és lebonyolódik a .rnenyasz-
szonykérés.  A menyasszony násznagya tréfás hangú és kétértelm ű  (Oly-
kor pikáns), de igen egyszer ű, három találós kérdést ad fel kollégájá-
nak, és a megfejtés ellenében elkapják a menyasszonyt. (A v őlegény 
csoportja súgással segíthet násznagyán.) Ez a mozzanat azonban ma már 
mind gyakrabban elmarad, sőt: alig fordI el ő. Ha mégis van, utána a 
vőlegény öregvőfélye szív,heiz szóló rigmusban búcsúzik el a leány nevé-
ben 'annak szüleitől, majd muzsika, nótaszó és tánc közben elindul haza 
a vőlegényes csoport. A v őlegént eddig násznagya vezette, aki most el-
marad mellőle, és ia. vőlęg?ény átlép a menet halt oldali sorába, hegy jobb 
kézzel karolhassa menyasszonyát, és vezethesse szülei házához. 

Az így megváltozott helyzet laz utcán újabb fajta kurjantókat hoz 
létre. A menyasszony otthon maradt násznépe most már f őleg a jó ked-
vét közlő (kurjantásokat hallatja, míg ra v őlegény násznép'e, útban haza-
felé, nemcsak 'csipkedi, védelmezi is a menyasszonyt: 

Kisutcába mentünk lányért, 
kaptunk is egy kéve szárért, ijju-júúú! 

Kovácséknál  voltunk lányért, 
el is kaptuk egy rózsáért, ij:ju-júúú! 

Menyasszonyunk  aranyos, 
v őlegénye vén taknyos, ijju-júúú! 

Most már utal a násznép az ifjú pár utódjára is: 

Ma menyasszony, holnap asszony, 
holnapután komámasszony, ijju-júúú! 

De a csoport mintha már elfáradna a fél napos sétában, hiszen a 
lassúságra utal az ilyféle felkiáltás: 

Egy szem búza, egy szem árpa, 
majd csak hazaérünk máma, ijju-júúú! 

Mire a másik stílszerűen, esetlg a házigazda számlájára válaszod: 

Apró, piros pogácsára, 
hazaérünk vacsorára, ijju-júúú! 

Mire hazaérnek, gyakran alkonyodni ikezd, Így biztatják hát az 
örömanyát: 

Örömanya gyújts világot, 
itt hozzuk a gyöngyvirágod, ijju-júúú! 

Nyisd ki, anyám, a kapudat, 
hozzuk már a magzatodat, ijju-júúú! 
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Majd odabenn az ud,varban: 

Édesanyám, csukd be kapud, 
behoztuk a gyönyharmatod, ijju-júúú! 

Ha esetleg késnek a vacsorával - mert útközben jól megéheznek 
-‚ akkor a ház urát és asszonyát csipkedi meg a vendég mindkét ház-
nál, és a szakácsokat is serkenteni akarja: 

Hazaértünk vacsorára, 
apró, piros pogácsára, ijju-júúú! 

Ezzel a kurjantási idő  legnagyobb és legtermékenyebb szakasza le 
is zárul. Egy újabb ikurjongatási hullám meg-megindulhat a v őlegényes 
háznál, amikor éjfé]ikor elmennek a másik háztól is az örömszül őkhöz, 
hogy bekössék a menyasszony fejét (kontyozzanak). Ez azonban Inkább 
a meghatódás fesenidesebb id őszaka. Ha mégis hallani kurjongatást, 
akkor azok inkább a csípősebbek lkõzül való. Nem csoda ez: tet őzik a 
hangulat. Utalások ezek a jóked'vre, a köe:lg ő, nászra, az utódra stb.: 

Kicsi nekem ez a ház, 
kirúgom az oldalát, ijju-júúú! 

Uj  a hordó, új a lyuk, 
még az éjjel bedugjuk, ijju-júúú! 

Sárga ajtó, rézkilincs, 
vőlegénynek farka nincs, ijju-júúú! 

Fogadjunk egy liter borba, 
menyasszonyunk ki van fúrva, ijju-júúú! 

Lakodalom, Szép esküv ő , 
nemsokára ring a bölcső, ijju-júúú! 

Bár socrendben a harmadik (egben utolsó), intenzitásban pedig 
inkább a második 1kurjongási időszak reggelre, már világosra esik, 
mégpedig a menyasszonyos háznál. Ekkor ui. az  ifjú pár „átszökik" a 
menyasszonyos házihoz, (hogy az ott levő  és most már közösnek tekint-
hető) vendégeiket is Iköszöntse és körükben Is eltöltsön egy kis id őt. 
Megérkezésük általában olaj a már-már lankadó t űzre, lelket öntenek 
a fáradt vendégekbe, és Újra fellángol a kurjantásnak minden neme ős 
fajtája. 

Az esküvő  délutánja, a rá k&vetkez ő  éjfél (esetenként!) és a hajnal 
tehát az az időszak, amikor a legtöbb kurjantás hallható. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy az ezek közötti id őben nincs kurjantás. Van, 
csak nem Oly nagy mennyiségben, mint a három fő  időszakban. Kivé-
telt képez persze a vendégek közös ebéd- és vacsoraideje, amikor csak 
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az öregvőfély tréfás igmusai hallhatók, halkabb szóváltás meg zene 
és nótázás. 

Láttuk, hogy kb. mikor és hol, milyen típusú kurjantás hallható 
lakodalmainkban. Ez is afféle íratlan törvény, amely ellen azonban 
esetenként vétenek is. El&ordu1 ui., hogy a vendég megtéved, ott és 
akkor hallatja egyk-másik kurjantását, ahol és amikor arra nincs al-
kalom. Olykor szándékos a tévedés, mert ez is alkalom a hangulat fo-
kozására, a tréfálkozásra és nevettetésre. A nem szándékosan botlót 
azonban 'olyik esetben meg is feddi a cvenclégek egyike-másika. 

Az elmondottakból leszűxihető  a kurjantások néhány sajátsága. Lát-
tuk, hogy zömmel mikor hangzanak el, melyik kit 'hogyan vesz célba, 
melyik típusú mikor kurjantható, és hogyan hirdetik az esküv ői cere-
mónia fejlődésének egy-egy fázisát. De a kurjantók — természetüknél, 
alkatuknál és tartalmuknál fogva - még számos közös vonásra hívják 
fel figyelmünket. A kategorizált példatárból ezek mind kitapinthatók. 
Nézzünk e jellemzők közül néhányat! 

a) Fogalmi jellemző : 
1. Mi a kurjantó valójában? — Olyan parasztlakodalmi szokás, 

amellyel valakit (valamit) mindig célba vesz a lakodalmi vendég; a két-
soros versikének beillő  mondókával oldalba csípő , enyhébb-keményebb 
élcelődéssel átitatott felkiáltás, amelynek célja és feladata a lakodalom 
hangulati görbéjének emelése, fokozása, a tréfálkozás és nevettetés; 
hangvétele enyhén vagy gorombán tréfálkozó, gyengén vagy er ősen sza-
tirikus, sőt egyenesen sértő . (A menyasszony kivétel. Róla igen sok bó-
kolás is elhangzik, míg másokról alig.) 

b)  'ţAktualitási  jellemz ők: 
A kurjantások zöme egyénekre vonatkozik, egyénekre irányul, 

csoportokra kevésbé. 
A legtöbb kurjantó a lakodalom tartama alatt mindenhol és min-

dig kiáltható, míg néhányat az aktualitás szabályoz: id őhöz, helyhez és 
személyhez köt. 

A legtöbb kurjantót mindkét násznép kiálthatja, de olyanok is 
vannak, melyeket csak egyik lakodalmas csoportnak illik kiáltani. 

Igen sok kurjantót a ibennük rejlő  erotika miatt vagy csak n ői, 
Vagy csak férfi vendég kiálthat, a legtöbb azonban ilyen tekintetben 
is lkõzõs. 

A szokástörvények értelmében egyes személyek nem kurjanthat-
nak, a szülőkhöz ez „nem illik" (bár az öaiö1m'szüiők (r&széről ma már 
előfordul); a menyasszony, v őlegény és a násznagyok a komoly-ünne-
pélyes helyzetük miatt nem tehetik; a ceremóniamesternek (v őîélynek) 
a 'hivatalos, ünnepélyes szerepe tiltja - esetleg éjfél után megteheti, 
ha a kötelezettsége véget ér —; a zenészek a 'muzsikálással és éneklés-
sel vannak elfoglalva, másrészt viszont ők nem vendégek, hanem fi-
zetett alkalmazottak, noha ilyen státusuk ellenére is kuirjantanak oly- 
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kor, mert fokozni óhajtják a zenéjükre mulató és fizet ő  vendégek han-
gulatát. 

c) Variáns-jellemz ők: 
Több kurjantónak számos változata Van, ennélfogva több sze-

mélyre is alkalmazható, több személy is célba vehet ő  vele. 
Sok kÖzÜ1tk azért alkalmas minden lakodalomban, mert a benne 

előforduló családi és utónév, vagy csak az egyik is, az alkalomnak meg-
felelően fölcserélhető . 

A konkrét személyek nevére épített kurjantásban egyaránt rá-
találhatunk a családi névre, a helyette beépített ragadványnévre, az 
utónévnek az anyaikönyvezett és becézett alakjára. 

A szülők házával kapcsolatos kurjantásokban a ház színének és 
anyagának neve alkalomszerűen változó. 

Ugyanígy az utca vagy falurész neve Is alkalomszer űen változó, 
és főleg a népies eredetű  faluföldrajzi névalak szerepel a változatokban. 

d) Viszony-jellemz ők: 
A kurjantások nagyobbik részében két személy kerül egymással 

összefüggésbe, valamilyen viszonyba: a kurjantó a násznép valamely 
tisztségviselőjével vagy az utcai nézővel, vagy pedig utcai néző  kerül 
viszonyba a lakodalmas csoport valamely t agjával. 

Számos kurjantásban,  a vendég önmagát hozza kapcsolatba a 
célba vett személlyel. A csípés fullánkja így is éles és kétirányú: gyen-
gébben a kurjantót, erősebben a másik személyt csípi. 

e) Verstani jellemz ők: 
A kurjantôk zöme kétsoros versikének beill ő  szöveg, élént rím-

párral, páros rímmel díszítve. Els ő  sora végén van a r ĺimbívó szó, a kur-
jantás lényegét adó második sor végén pedig a felel ő  rím. Egysoros, 
rím nélküli kurjantó kevés Van, de jobbára még itt is érezhet ő  a bel-
ső  rím. 

iA  legtöbb kurjantó végén, a felel ő  rím után hallható a gyer-
mekdalokból jól ismert és hozzájuk hasonló, réja-szer ű  felkiáltás - a 
kurjantás: ijju.4úúú! (Enélkül alig van kurjantó, de az is ritka eset, 
amikor vele kezdődik a kurjantás.) 

A népďaiaiink elején szokásos természeti kezd őkép a kurjantók-
ban Is meglelhet ő : zömében a kurjantott versike els ő  sorát adja, de a 
második sorát is alkothatja. 

Mivel a kurjantások versikék, verstani jellegzetességek Is lel-
hetők bennük: a verssorok zöme a magyaros hangsúlyos verselésre jel-
lemző  kétütemű , nyolc, illetőleg hét szótagú (4 +4, 4+3, 3+4) vers-
sorok mintájára épül föl, nem számítva a végén hallható réja-szer ű  
kurj antást. 

f) Tartalmi jellemz ők: 
18. A ikurj,antás tartalmi lényegét legtöbbször a második sor adja, 

és ilyenkor a természeti kezd őkép elől van, de ellenpéldára Is talál-
hatunk. 
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A bennük kifejezett gondolattartalom nyíltan vagy burkoltan, 
gyengébb Vagy er ősebb formában, de jórészt a pikantéria és szexuali-
tás területén  ,mozog, bár ellenpélda is 'van. 

A vendég túlnyomóan csipkel ődik a kurj.antással; dicséret vagy 
semlegesség kevesbb kurjantóban található. 

A gondolattartalmi vizsgálat alapján kimondhatjuk, hogy bár 
sok kurjantásban egészen jól érezhet ő  a csipkelődés, dicséret vagy sem-
legesség, végső  fokon mégis lafféle titokszerűség kibeszélése, amolyan 
„Közhírré tétetik... "  van majdnem mindegyikben. Kivétel természe-
tesen ilyen értelemben is van. 

g) Egyéb jellemz ők: 
Néhány Ikurjantó igen régi ieredetre utal (Körül csipkés a ken-

dőm, hatökrös a szeret őm, ijju-júúú!), de van köztük a mára utaló vál-
tozat is (Az én farom aranymozsár, nyalja ki a v őfély néptárs, 
ijju-júúú!). 

Nagyobb részük kéttagú összetett mondat (mellé- ős aláren-
delt egyaránt), kisebb hányadtik pedig 4öbhtagú összetett vagy csupán 
egyszerű  mondat. 

Bár elvégeztünk egy bizonyos csoportosítást, kategorikus határt 
vonni közöttük és egyértelműen besorodni ivalamedy csoportba Igen so-
kat mégis nehéz, részint, mert van (benne csipkel ődés is, titokszerűség 
kifejezése is (Virágéknál voltunk iányért, elkaptuk egy kéve szárért, 
ijjujúúú!), részint meg annyira burkolt a személyre való utalás, hogy 
úgyszólván lehetetlen a célba vett személyt kitapintani (Fogadjunk egy 
liter iborba, menyasszonyunk M van fúrva, ijju-júúú! - Itt a menyasz-
szonnyal kapcsolatos személy maradt homályban.). A v őfélységgel éve-
ken át szinte „szakimaszer űen" foglalkozó alanyaim (Huszár Antal, Hu-
szár Ferenc és Muci Antal) sem tudtak sok esetben logikus és elfogad-
ható magyarázatot adni. Jellemző  tehát a lkurjantásokra bizonyos tar-
talmi burkoltság, tartalmi homály is. 

Jellemzőnek iéppen nem mondható, de gyakran el őfordul, hogy 
nótarészletek is bekerültek a kurjantókba (Ritka árpa., ritka rozs, me-
nyaonyért megyünk most, iju-júúú!), s őt az egészet egy nótarészlet 
alkotja (Irigyeim sokan vannak, mint a kutyáik, úgy ugatnak, ijju-júúú!; 
Adjiatok egy kanalat, szíven szúrom magamat, ijju-júúú!). 

Az adatközlők névsorából az is kitűnik, ős a személyes tapasz-
talataim is azt igazolják, hogy a kurjongatás inkább n ői, mint férfi 
szokás. 

A felsorolt jellemz őkön kívül más megállapítások is tehet ők. 
1. Ha, a három fő  személyről szóló (menyasszony, vőlegény, nász-

nagy) és a velük kapcsolatos kurjantásokban azt vizsgáljuk meg, hogy 
a kurjiantó milyen nyelvi formával nevezi meg a célba vett személyt 
abból a célból, hogy kinyilvánítsa a hozzá (hozzájuk) való tartozását, 
sőt a hirtokláshoz való ragaszkodását, akkor a birtokos személyragos 
alakoknak a rag nélküli alakokkal szembeni túlsúlyát tapasztaljuk. 

-  Gyűjtésünkben a menyasszony megnevezése 176-szor történik 
valamilyen formában. A hozzá való ragaszkodás, a birtoklás érzése 
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(-unk, -4ink  személyraggal) több mint a felében, 97  kurjantásban  tük-
rőződák, míg 79 esetben a kurjantó mellőzi a hhitoviszonyt. 

-  A vőlegénnyel szemben e viszony aránya 89 .az 54-hez. 
-  A násznagy esetében pedig: 94 aránylik az 53-hoz. A násznagy 

147 megnevezésének eseteire az is jellemz ő, hogy túlnyomóan (132-szer) 
„úr"-nak titulálja a kurjantó. ts még valami. Amennyire fontos sze-
mély a násznagy (a róla széló kurjiantáso.k száma, a 137 is ezt tanú-
sítja), annyira jelentéktelen személy a felesége, a násznagyné, akir ől 
mindössze 3 kurjiantás került a gyűjteménybe. 

A ikõzponti személyek megnevezési formái: 

-unk, -ünk: rnęnyasszonyunk,  vőlegényünk, násznagy urunk. 
„a" -unk, -űzik: a násznagyunk. 
a...: menyasszony, vőlegény, násznagy Úr. 
más nyelvi formák: név, lány, burkolt megnevezés stb. 

1. forma 	2. forma 	3. forma 	4. forma 

menyasszony: 	97 	 - 	41 	38 
vőlegény: 	 89 	 - 	34 	20 
násznagy: 	 87 	 7 	45 	 8 

273 	 7 	120 	66 

2. Másik kérdés, hogy mivel hozza kapcsolatba ą  kurjantó a cél-
ba vett személy. Ra csak ia 10-né1 gyakrabban el őforduló fogalmakat 
emeljük iki, 'az ialábbi gyakorisági képet kapjuk: 

56-szor: utca 15-szór: alma 
24-szer: lakodalom far 
22-szer: kukorica kutya 
21-szer: egér 13-szor: asszony 

nyúl 11-szer: árok 
paradicsom fecske 

20-szor: túróslepány gödör 
18-szor:  galamb körüm  
18-szor: kos 'vasvilla 
16-szor: bárány 10-szer: szár 

fa 
ház 
kendő  

Sokkal értékesebbek azonban azok a fogalmak, amelyekkel csak 
egyszer hoz kapcsolatba valakit a kurjantó. Azért értékesebbek az 
ilyen kurjantók, mert kevesebb bennük a változat-lehet őség, tehát Ön-
állóbbak, eredetiibbek. Afféle „hapax legomenon"-ok, egyszer mondott 
kurjantások ezek, ás az adja értéktöbbletüket. Ilyen fogalmak: 
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áll (fn.) ki? (nni.) 
aranyos koldusbot 
rpa  ló 

baba macska 
bazsaTózsa  madár 
borjú málé 
(bölcső  miközénk  
cica miránk 
csirke nyál 
csókol pad 
dara pap 
domborodik pipaszár 
élet pulykatojás 
elkeseredés rézkilincs  
erdő  rosta 
eső  rózsaszál 
fej kötő  r&f  
feleség ruha 
felhő  sörösüveg 
folyó sütemény 
gatyafa (?) száj 
görŁ gdánnye  szalma 
gyújtósfa  száratlan 
gyúródeszka szél 
hagyma szó 
harang szőlőlé 
haszon szüle 
házihyúl  tánc 
háztető  tarló 
hoppá! tavasz 
hús tejfel 
hű  torta 
ide tökgyalú 
ital  tökszár 
kalács törik 
kanál trityi (?)  
káposzta udvar 
karika váza 
kémény vendég 
keménymag virág 
kérés víz 

Egyébként 170 fogalom fordul el ő  a 793 kurjantóban és változataik-
ban. Ezek az alábbi fogalmi körökbe soroLhatók, és az alábbi mennyi-
ségben fordulnak el ő : 



állatok ás testrészeik 198-szor 
növények és növényrészek 146-szer 
tbldrain  ás meteorológiai fogalmak 94-szer 
ember ás testrészei 74-szer 
eszközök ás szerszámok 59-szer 
ruházati tárgyak ás bútorfélék 58-szer 
étel- és italfélék 47-szer 
építmények ás részeik 41-szer 
elvont, gondolati dolgok 30-szor 
egyéb fogalmak ás dolgok 46-szor fordulnak elő  

a 793 kurjantóban 

A kurjantók csoportosítását a célba vett személyek kiléte szerint 
végeztük el, figyelembe vévé azt is, hogy kivel kapcsolatban, kire (mi-
re) utalva, vagy éppen utalás nélkül kurjant-e a vendég. Igy kaptunk 
néhány főbb ás több alcsoportot, típusfajtát. Minden változatot fölvet-
tünk a gyűjtemánbe, mert p1. egy mondatrag is a ikét változat közötti 
nagy különbségre mutat rá: „Azt hallottam a primásról, jó a farka 
fogfájásról, ijju-júúú!"  ás: „Azt hallottam a prímástól, jó a farka fog-
fájásról, ijju-júúú!". Az első  változatban közvetlen tapasztalást beszél 
ki •a kurjantó, a másodikban pedig az ajánlatot beszéli Ici. Más esetek-
ben viszont a célba vett személy kilétét, nevét, a ház színét, utca nevét 
stb. cseréli föl a kurjantásváltozat, vagy másféle ártékrkülönbaéget ad 
neki. 

Főbb kategóriák a következ ők: 

násznépre - osipkefődve ás dicsérve, 
A násznépre - híradásként, 
A násznépre - saját jókedivükre  ás 
Az utcai nézőkre irányuló kurjantások. 

Ezek az alapkategóriák aztán még kisebb alcsoportokra és típu-
sokra oszlanak fel. (A részletes kategorizálás a táblázatban látható.) 

Mielőtt az összegyűjtött példaanyag következnék, Íme néhány út-
mutatás a könnyebb tájékozódás céljából. 

-  A csoportokon belüli sorrendet a természeti kezd őkép legfon-
tosabb szava szerint állapítottuk meg, amire a kurjantó személy utal, 
illetőleg amivel kapcsolatba hozza a célba vett egyént. Ha egy ilyen 
szó több kurjantásváltozatban is el őfordul, kkor a teljes szöveg ábé-
césorrenddje a dönt ő . Aihorl a természeti kezdőképre nem alapozhattunk, 
ott a rímhívó szó, a felel ő  rím vagy más fontosabb Szó szabta meg a 
sorrendet. Ezt a szót a lapszélen kiírtuk. 

-  A kurjantások szövegébe épített és zárójelbe tett szavak a vál-
tozartot létrehozó szórt (szókat) jelentik, iábéoésorrendben feltüntetve; 
a változatokra utalás elkülönítése pontosvessz ővel történt. 
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-  A réja után álló zárójeles számjegy a kurjantott szövegnek és 
változatainak össz-számát jelzi. 

-  A gyűjtemény példaanyagának két-két f ő  csoportját nem írtuk 
ki megnevezve, csak siJfraszer űen jelöltük: A - I., B - II. stb. A  megne-
vezések a táblázatban láthatók. 

-  A versformában történ ő  lejegyzés a változatok összevonása miatt 
több esetben elmaradt. 

-  Az A - I/l—d csoportban (de máshol Is) azért vannak azonos-
ként ható változatok feltüntetve, hogy a ragadvány- és családnév, a 
becézett és anyakönyvezett utónév alakja megfelel ő  példaként érvénye-. 
sülhessen. 

-  A „ukorica száratlan... "  kezdetű  kurjantó (és sok hasonló) 
több alcsoportban Is el őfordul, mert egyazon lakodalomban több sze-
mélyre Is alkalmazzák. Igy az említett pl. el őfordul néhány változatban 
a menyasszonynál iA—I/l-_b), a vőlegénynél (A—I/2—b), a lakodalmas 
vendégnél (C-112--a) és az utcai nézőknél is (D—I/l—i). 

-  Az ábécé kishetűi'vel jelölt alcsoport utolsó példája el őtt az addig 
összegezett sorszám van feltüntetve, beszámítva a változatokat Is. 

- A  gyűjteményben előforduló egy-két szóhoz szemantikai ma-
gyarázatot kell adnunk: 1. ballangó: száraz, gömb alaku kóró, melyet 
ősszel a szél kerget a mez őkön (vadnövény); 2. gatyafa: semmilyen, 
nem létező ; 3. trityi: rongyos, foltos, régi nadrág; 4. kutyafa: lásd: 
gatyafa. 

És  most lássuk a gyűjteményt! 

1. MENYASSZONYRÓL 

A  -  I. 

a) Utalás nélkül, csak róla: 

Piros alma haja (magja) nélkül, alma 
menyasszonyunk bugyi nélkül, ijju-júúú! (2) 
Piros alma levél nélkül, 
menyasszonyunk ibugyi (csokor) nélkül, 
ijju-júúú!  (2) 
Almafáink  termés nélkül, almafa 
menyasszonyunk bugyi nélkül, ijju-júúú! (1) 
Három aranycseresznye (iaranyos cseresznye), aranycseresznye 
ebből lesz a szép menyecske, ijju-júúú! (2) 
Aranybárány, aranykos, aranykos  
fellökte a menyasszonyt, i»u-júúú! (1) 
Aranybárány, arankos,  
menyasszonyunk aranyos (takaros), ijju-jiúúú! (2) 
Aranyborjú, aranykos, aranykos  
menyasszonyunk aranyos, ijju-júúú! (1) 
Az udvaron egy bakkecske (fehér kecske), bakkecske 
menyasszonyunk nincs kifestve, ijju-júúú! (2) 
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 Fogadjunk egy üveg borba, bor 
nienyasszoriyuiiik  ki van fúrva, ijju-júúú! (1) 

 A magasban (de magasan; falu fölött; házunk fecske 
fölött) szál a fecske, 
menyasszonyunk nincs kifestve, ijju-júúú! (4) 

 Fejük íölätt szál a feo.ke, 
menyasszonyunk kivan festve (nincs kifestve; 
szép menyecske), ijj'u-júúú! (3) 

 Három madár meg egy fecse, 
menyasszonyunk  nincs kifestve, ijju-j'úúú! (1) 

 Eresz alatt ieckefészek, fecskefészek 
menyasszonyunk, jaj, de részeg, ijju-júúú! (1) 

 Fehér galamb összeverte a szárnyát, galamb 
menyasszonyunk tátva hagyta a száját, 
ijju-júúú!  (1) 

 Nyílik már a szép gyöngyvirág, gyöngyvirág 
menyasszonyunk aranyvirág, ijju-4ú'ú! (1) 

 Réztepsiben  sül a hús, hús 
menyasszonyunk, jaj, de bús, ijju-júúú! (1) 

 Kisujjamon a köröm, köröm 
menyasszonynál az öräm, iju-úúú! (1) 

 A mi lúdiunk, jaj, de 'buta, lúd 
meny.asszonyunk,  jaj de kuka (k.  . va), 
ijju.júúú!  (2) 

 Kis paprika, nagy paprika, paprika 
menyasszonyunk Csupa fiika, ijju-júúú! (1) 

 Álljunk meg a kis parton (partoldalon), part 
hadd pisáljon a menyasszony, ijju-jú űú! (2) 

 Piros rózsa (sárgarépa), petrezselyem, petrezselyem 
menyasszonyunk  talpig selyem, ijju-júúú! (2) 

 Piros rózsa levél nélkül'  T6ZSa  

menyasszonyunk bugyi néiktiil, ijju-júúú! (1) 
 A ruhája, jaj, de fényes, ruha 

menyasszonyunk, jaj, de náthás, ij'ujúúú! (1) 
 Álljunk meg már a kis sarkon (itt 'a sarkon), sarok 

hadd pisáljon a menyasszony, ijju-júúú! (2) 
 Álljatok meg ott a sarkon, 

hogy pisáljon a menyasszony, ijju-júúú! (1) 
 A mi tyúkunk, jaj, de húbás, tyúk 

menyazotnyurIk, jraj,  de náthás, iju-júúú! (1) 
 Ez az utca bazsarózsa, ,  utca 

mégis  végigmegyünk rajta, ijju-júúú! (1) 
 Ez az utca de fényes (füves), 

menyasszonyunk de kényes (üres), ijju-úúú! (2) 
 Ez az utca gidres-gödrös, 

menyasszonyunk gircses-görcsös (gith€'s-göthös), 
'ijju-júúú!  (2) 
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 Ez az utca jaj, de fás, utca 
mena&szonyua*  csupa frász (de cifrás; de 
ruhás), ijju-júúiú! (3) 

 Ez az utca, jaj, de fényes (füves; gödrös), 
menyasszonyunk, jaj, de kényes (feje Üres; 
jaj, de göthös), iju-júú! (3) 

 Ez az utca kanyarékos (kanyarítós; kanyarodik), 
imenyasszonyunk  takarékos (takarítós; 
szomorodiik), ijju-júúú!  (3) 

 Ez az utca petrezselyem, 
a miénkben rózsa terem, ijju-úúú! (1) 

 Ez az utca petrezselyem, 
menyasszonyurik  csupa (talpig; tiszta; végig) 
selyem, ijju-júúú! (4) 

 Ez az utca szegfű  nélkül, 
menyasszonyunk szepl ő  nélkül, ijju-júúú! (1) 

 Ez az utca, véggel erre, menyasszonyunk megy el 
(szép  menyasszonyt visz'ük) erre, 	jjr-ijŮÚÚ! (2) 

 Álljunk meg az utcasarkon, hadd pihenjen utcasarok 
(pisáljon; táncoljon) a menyasszony, 
ijju-júúú!  (3) 

 Ihaj, tyuhaj, lakodalom. 
álljunk meg az utcasarkon, 
hadd táncoljon a menyasszony, ijju-júúú! (1) 

 Álljunk meg a vizparton, vízpart 
mert fullákol a menyasszony, ijju-jú ůiú! (1) 

69. Vöröshagyma haja nélkül, menyasszonyunk vöröshagyma 
bugyi (fátyol) nélkül, 	u-júú! (2) 

b) V őlegényre utalva: 

 Menyasszonyunk aranyalma <pdros alma), aranyalma 
nálunk lesz (van) a lakodalma, ijju-4úúú! (2) 

 Ma menyasszony, holnap asszony, asszony 
holnapután komámasszony, ij!ju_júiíú! (1) 

 Fogadjunk egy liter iborba, bor 
a menyasszony Iki van Túrva, ijju-.júúú! (1) 

 Fehéren esik a dara, dara 
kilesz a menyasszony fara, ijju-júúú! (1) 

 Fehér galanb szárnya nélkül, galamb 
menyasszonyunk párja nélkül, ijju-júúú! (1) 

 Kukorica szára nélkül, a Tóth Boris kukorica 
(menyasszonyunk) párja nélkül, ijju-jűúú! (2) 

 Kukorica száratlan, Kovács Boris 
(nienyasszonyunk)  páratlan, ijju-júú! (2) 

 Paradicsom szára nélkül, paradicsom 
a Borisu.ruk párja nélkül, ijju-júúú! (1) 

82. Paradicsom száratlan, menyasszonyunk 
(Virág Matild) páratlan, ijju-júúú! (2) 
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c) Ëdesanjával kapcsolatban: 

Ěkiesanyám aknafája, 	 almafa 
én vagyok a legszebb lánya, ijju-júúú! (1) 
Édesanyáni  rózsafája, 
éri vagyok a legszebb ága (lánya), ijju-júúú! (2) rózsafa 

86. Édesanyám (rózsaszála, 	 rózsaszál 
Én ivagyok a kedwes lánya, ijju-j(záů ! (1) 

d) Mindkét szül ővel kapcsolatban: 

Fehéréknek (Horváthéknak) füstös (fehér) házuk, ház 
nem lesz többet Bozsa lányuk (szép kislányuk), 
ijjru-júúú!  (2) 
Jancsi bácsi (Jrulesa néni) meszelt (fehér) háza, 
nem lesz többet Kláritkájia (Piri lánya), 
ijju-júúú!  (2) 
Piktoréknak '(&abóéknék)  sárga (szürke) házuk, 
nem lesz többet (többé) Julis lányok 
(Mariskájuk), ijju-jÚúú! (2) 

94. Sutáéknak (Szabóéknak) fehér házuk 
(téglaházuk),  nem lesz többé 1&va (Maris) lányuk, 
ijj,uJjúúú!  (2) 

e) A kurjantó önmagára (önmagukra) utal: 

 Aranyórám  viselem, aranyóra 
a menyasszonyt szeretem, ijju-júúúl (1) 

 Borosüveg a kezemben, borosüveg 
szép menyasszony az ölemben, ijju.úúú! (1) 

 Fejünk fölött szál a fecSke, fecske 
menyasszonyunk nincs kiďestve, 
én festem ki az arcát, 
megcsókolom a száját, ijju-júÚú! (1) 

 Fehér galamb összeverte a szárnyát, galamb 
menyasszonynak tátva hagytuk a száját, 
ijju-jÚúÚ!  (1) 

99. Három göndör kicsi kecske, kecske 
enyém lesz  ,a  szép menyecske, ijju-júúú! (1) 

f) Más személlyel kapcsolatban: 

Új a hordó, Új a lyuk, 	 lyuk 
még az 'éjel bedug'juk (bedugul; esapoljuk; 
kifúrjuk; megfúrjuk; megnyitjuk), 
ijju-júúú!  (6) 
Új a hordó, új a lyuk, 
nemsokára csapolj ąak, ijju-júúú! (1) 
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107.  Üj,  Új,  új, új, új a lyuk, 
még az  éjjel csapoljuk, ijju-júúú!  (1) 

g) Hasonlat formájában: 

 Menyasszonyunik  lába köze hagyma 
olyan, mint a hagyma töve,  iijju-júúú!  (1) 

 Menyasszonyunk lába szára pipaszár 
olyan, mint a pipa szára,  ijju-júúút  (1) 

 Menyasszonyunk kontya rosta 
kerek,  mint a  rosta,  ijju-júúú!  (1) 

 Menyasszonyunk  olyan szép, szék 
mint a  tháromlábú  (kilenclábú) szék,  ijju-júúú!  (2) 

113.  Menyasszonyunk  olyan szép, 
mint a  kilenclábú  szék., 
a  sremei  ragyognak, 
mint a fülesbagolynak,  ijju-júúú!  (1) 

h)  Egy típusú kurjantók: 

 Menyasszonyurk  ki van  festve, 	 /  elkeseredve 
nem lehet elkeseredve,  ijju-júúú!  (1) 

 Az menyasszony, aki mozog, far 
akinek a fara mozog,  ijjujúúú!  (1) 

 Ihaj, tyuhaj, lakodalom, pad 
a menyasszony fenn a bakon, 
holnap este kemény padon,  ijju-júúú!  (1) 

 Menyasszonyunk  tollaskősár,  pokol 
ha  ifõlrúgják (megrúgják),  pokolba szál,  
ijju-júúú!  (2) 

 Menyasszonyunk piros  aLma, sifanér  
föltesszük a  sifanérra, ijju-júúú!  (1) 

 Menyasszonyunk nagy orra tarló 
kilátszik a tarlóra,  ijju-júúú!  (1) 

121.  Menyasszonyunk  liliom, tetű  
'benne tetű  imilliam, ijjiu-júúú!  (1) 

2. VŐLEGÉNYRŐL 

a) Utalás nélkül, csak róla: 

Piros alma haja (levél) nélkül, 	 alma  
vőlegényünk  gatya nélkül,  ijju-júúú!  (2) 
Aranybárány,  aranykos, 	 aranykos  
vőlegényünk haragos (nagy taknyos; 
vén taknyos),  ij'ju-júúú!  (3) 

102  



 Eresz alatt feckeészek, fecskefészek  
a vőlegény (völegényünk) mindig részeg, 
ijju-júúú!  (2) 

 Fehér .galanb összecsapta a száját (szárnyát), galamb 
vőlegényibik  elejtette (tátva hagyta) a száját, 
ijju-júúú!  (2) 

 Görögdinnye haja nélkül, görögdinnye 
vőlegényünk gatya nélkül, ijju-júúú! (1) 

 Esküvőre szólt 'a harang, harang 
a vőlegény kócos imaradt, ijju-júúú! (1) 

 Kútágasra szállt a horog, horog 
vőlegényünk, jaj, de 'morog,ijju-júúú! (1) 

 Kiskend&mnek  három isarka, kiskendő  
vőlegénynek lóg a arka, ijju-júúú! (1) 

 Kisujjamon nagy a köröm, köröm 
vőlegénynél nagy az öröm, ijj-jLúúú! (1) 

 Vak kutya laz ugaron, kutya 
vőlegény a muharon, ijiu.júúú! (1) 

 Ij.ju-júúút  lakodalom, lakodalom 
vőlegényünk az asztalon! (1) 

 Olyan vidám lakodalom, 
vőlegényünk az asztalon, ijju-júúú! (1) 

 A mi ludunk de búbás, lúd 
vőlegényünk de k... ás, ij'ju-júúú! (1) 

 A mi  luduk jaj, de  búbás, 
vőlegényünk, jaj, de durcás (k... ás), 
ijju-.j.űúú!  (2) 

 Tarka macska az ágyban, macska 
a vőlegény az ágyban, ijju-júúú! (1) 

 Réztepsiben  sül a málé, málé 
vőlegényünk, jaj, de málé, ijju-júúú! (1) 

 Gyúródeska,  .mángorló, mángorló 
vőlegényünk vándorló, *jju-júúú! (1) 

 Kis paprika, nagy paprika, paprika 
a vőlegény(vőlegényünk) csupa fika, 
.iju-júúú!  (2) 

 Sárga ajtó, rézkilines, rézkilincs 
vőlegénynk  farka nincs, ijju-júúú! (1) 

 Piros rózsa levél nélkül, rózsa 
vőlegényünk ibánat nélkül, ijju-júúú! (1) 

 Három tepsi túráslepény, túróslepény  
málészájú (pállot szájú)  ,a vőlegény, 
ijju-júúú!  (2) 

 A mi tyúkunk nagyon búbás, tyúk 
vőlegényünk, jaj, de k ... ás, ijju-j'úúú! (1) 

 A mi tyúkunk vala'ga 
vőlegényünk csibakja, ijju-júúú! (1) 

 Az udvarunk, jaj, de gyepes, udvar 
vőlegényünk, jaj, de retkes, ijju-júúú! (1) 
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Ez az utca bazsarózsa, 	 utca 
azért megyünk végig rajta, ijju-júúú! (1) 
Ez az utca bazsarózsa, 
mégis végigmegyünk rajta, ijju-jú'úú! (1) 
Ez az utca de fényes (gödrös), 
vőlegényünk  de lényes (götlis), ijuúúú! (2) 
Ez az utca gidjresgödrös, 
vőlegényünk gircses-ig č rcsös (githes -göthös), 
ijjru-júúú!  (2) 
Ez az utca, jaj, de ényes (gödrös), 
vőlegényünk,  jaj, de kényes (göthös), 
ijju-júúú!  (2) 
Ez az utca, jaj, de .gödrös, 
vőlegényünk  nagyon gőgös, ijju-júúsú! (1) 
Ez az utca, jaj, de gyepes, 	 utca 
vőlegényünk, jaj, de retkes (térde retkes), 
&jju-júúú!  (2) 
Ez az utca :kanyarékos (,kutyafás), 
vőlegényünk  takarékos (j5 pipás), ijju-júúú! (2) 
Ez az utca nagyon gyepes, 
vőlegényünk  félig rendes, djju-júú! (1) 
Ez az utca nagyon rendes, 
vőlegényünk nagyon csendes (térdig retkes), 
ijju-júúú!  (2) 
Ez az utca petrezselyem, 
vőlegényünk végig selyem, ijju-úúú! (1) 
Ez az utcavégig gyepes, 
vőlegényünk nyakig (térdig) retkes, 
ijju-júúú!  (2) 
Vöröshagyma  haja nélkül, 	 vöröshagyma 
vőlegényünk gatya nélkül, ijju-júúú! (1) 

159. Zsebkendőmnek három sarka, 	 zsebkendő  
vőlegénynek lóg a farka, ijju-júúú! (1) 

Ó)  Menyasszonyra  utalva: 

Fehér galamb összecsapta a szárnyát, 	 galamb 
vőlegényünk is keresi a párját, ijju-júúú! (1) 
Fehér galanib szárnya nélkül, 
vőlegényünk párja nélkül, ijju-júú! (1) 
Kukorica haja (szára) nélkül, 	 kukorica 
vőlegényünk párja nélkül, &jju-júúú! (2) 
Kukorica száratlan, 
vőlegényünk  páratlan, ijju-júúú! (1) 

166. Paradicsom száratlan, 	 paradicsom 
Kovács Pista (vőlegényünk) páratlan, 
ijju-júúú!  (2) 
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c) A kurjantó önmagára és másokra utal: 

 Az asszonyok azt suttogják, asszony 
vőlegényünk nagyon (jaj, de) k... ás, 
ijju-júúú!  (2) 

 Cigány asszony valaga 
vőlegényünk kalapja, ijju-júúú! (1) 

 Zsidó asszony fertálya 
vőlegényünk sakája, ijju-jiúú! (1) 

 Borosüveg a kezemben, borosüveg 
a vőlegény az ölemben, ijj'u-júúú! (1) 

 Fecske madár (három fecske) összeverte a szárnyát, fecske 
vőlegénynek tátva hagytuk a száját, i'jju -júúú! (2) 

 Fehér galamb összecsapta a szárnyát, galamb 
vőlegénynek tátva hagytuk a száját, 
ijju-júúú!  (1) 

 Hallod-e te, vőlegény, kemény 
van-e nálad jó kemény, ijju-jrtúú! (1) 

 Hallod-e te, v őlegény, 
van-e  nálad jó kemény? 
Ha nincs nálad jó kemény, 
nem is vagy te vőlegény, ijju-j'úúú! '(1) 

 Minálunk van lakodalom, lakodalom 
vőlegényünk az asztalon, ijju-júúú! (1) 

178. Kisült már a libamáj, libamáj 
vőlegényünk  feje fáj, 
nem baj az, csak hadd fájjon, 
lányok után ne járjon, ijju- ąjú'úú! (1) 

d) Hasonlat formájában: 

 Vőlegényünk s. .. luka csigabiga 
olyan, mint a csigabuga, ijju-júúú! (1) 

 A vőlegény kukaca giliszta 
olyan, mint a giliszta, Ljju-júúú! (1) 

 Vőlegényünk pofája máj 
olyan, mint a lúd mája, ijju-4»úú! (1) 

182. Vőlegényünk  olyan szép, szék 
mint •a háromlábú szók, ijju-júúni! (1) 

e) Egyéb típusú  kurjantók:  

 Az vőlegény, aki mozog, farok 
akinek a farka (haja) mozog, ijju-júúú! (2) 

 Vőlegényünik,  jaj, de kicsi, 
három 	&f a farka neki, ijju-júiúú! (1) 

 Vőlegényünk bokrétája, gatya 
jaj, de rongyos a gatyája, ijju-júúú! (1) 
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 Vőlegényünk  bő  gatyája, 
kilátszik a micsodája (pikulája), ijj'u-júúút (2) 

 Vőlegényünk azért (jaj, de) görbe, gödör 
sokat b.... tt (aludt) a gödöibe', ijju-j'úúú! (2) 

 Vőlegényünk zsírosbögre, kutya 
kutya viszi, szalad vele, ijju-júúú! (1) 

 Vőlegényünk  tátott szája, nyál 
térdére csepeg a nyála, ijju-j űúú! (1) 

 Vőlegényünk giöribe hátú, nyelv 
lóg a nyelve a szájáhú, ijju-júúú! (1) 

 A vőlegény vándorlója nyújtófa 
mángorlófia, nyújtófa, ijju-júúú! (1) 

195. Vőlegényünk liliom, tetű  
benne tetű  milliom, ijju-júúú! (1) 

3. NASZNAGYRÓL 

A  -  I. 

a) Utalás nélkül, csak róla: 

 Piros alma haja (levél) nélkül, alma 
násznagy urunik gatya nélkül, kjju-júúú! (2) 

 Árok szélén Ł allangó, ballangó  
násznagy urunk, jaj, de jó, ijju-júúú! (1) 

 Bazsarózsa hegyeken, bazsarózsa 
násznagy urunk, ne egyen, ijju-júúú! (1) 

 Árokparton birka  legel, birka 
násznagy úron gatya lebben, jju-j'úúú! (1) 

 Vett a násznagy két birkát, 
gy fehéret,  egy tarfkát, 

a meg (nyiúzza meg) kend a birkát, 
mért nem vett kend ,egyformát, ijju-júúú! (2) 

 Esik eső , csoporög, eső  
násznagy uruik nyöszörög, 
nem is olyan nagy baj az, 
öreg a kan, az a 'baj, ijju-júúú! (1) 

 'Násznagy úrnak nincsen párja, fa 
fölakasztjuk  a nagy fára, ijju-júúú! (1) 

 'Eresz 'alatt fecskefészek, fecskefészek 
ia násznagyunk (násznagyurunk)  mindig részeg, 
ijju-júúú!  (2) 

 Folyó mellett megyün 	most, folyó 
násznagy urunk egyen f.  .  t, ijju-júúú! (1) 

 Fehér galamb összecsapta a szárnyát, galamb 
násznagy ururk tátva hagyta a száját, 
ijju-júúú!  (1) 
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 Nyásznagy  urunk azért göbe, gödör 
sokat aludt ba... tt; hágott) a gödörbe', 
ijiu-júúú!  (3) 

 Násznagy urunk, jaj, de gölte, 
félretekert  (sokat hágott; sokat hálott) 'a 
gödörbe', ijju-júúú! (3) 

 Násznagy urunk nagyon görbe, 
;okat feküdi ,a gödörbe', jju-júúú!  (1) 

 Násznagy urunk olyan görbe, 
beleesett (sokat aludt) a gödörbe' (12), 
ijj.u-júúú!  (2) 

 Elszaladt a házinyúl, házinyúl 
fogja  meg 	násznagy Úr, ijju-j'úúú! (1) 

16, Ijju-júúú! kácsa  s... e savanyú, kacsa 
egye meg a násznagy úr! (1) 

 Násznagy  urunk káposztája, káposzta 
végig lyuikas a torzsája, ijju-júúú! (1) 

 LAiranygyőrű ,  karika, karika 
násznagy urunk paripa, ijju-júúú! (1) 

 Kiskendőmnek három sazika, klskendő  
násznagy úrnak lóg a farka, ijju-'júúú! (1) 

 A kötényem Végig fodros, kötény 
násznagy urunk végig ď ... os, (rojtos), 
ijju-júúú!  (2) 

21, Kukorica haja nélkül, kukorica 
násznagy urunk gatya nélkül, ijju-júúú! (1) 

 A mi kutyáik nem ugat, kutya 
násznagy urunk tapogat, ijju-júúú! (1) 

 A mi  libánik, jaj, de ibúibás, likba 
násznagy urunk, jaj, de k... ás, ijju-júúú! (1) 

 A mi ludunk, jaj, de  ibúbás (húsos), lúd 
násznagy 'urunk, jaj, de ik.  . .  ás (húgyos), 
jju-júúú!  (2) 

 Arokparton  döglött lúd, 
egye meg a násznagy úr, ijju-júúú! (1) 

 kmott  szalad a kis egy nagy) nyúl, nyúl 
b.... a meg a násznagy úr, ijju-júúú! (2) 

 Barázdában szalad a nyúl, 
fogja meg a násznagy Úr, ijju-júú ű ! (1) 

 Barázdában ül a nyúl, 
b.... a meg (fogja meg) a násznagy úr, 
ijju-júúú!  (2) 

 Elfutott (előttünk) a szürke nyúl, 
b.... a meg ta násznagy Úr, ijju-júúú! (2) 

 Elszaladt a fürge nyúl, 
fogja meg a násznagy úr ijju-júúú! (1) 

 Elszaladt a szüike nyúl, 
b.... a meg (fogja meg; fújja föl) a násznagy Úr, 
ijju-júúú!  (3) 
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Elszaladt a tarka nyúl, 
b.... a meg (fogja meg) a násznagy Úr, 
ijju-júúú! (2) 
Kertek alatt szalad a nyúl, 
utána meg a násznagy Úr, ijju-júúú! (1) 
Mezőn szalad (ott szalad) a tarka nyúl, 
b.... a meg a násznagy úr, ijju-júúú! (2) 
Rövid farka van a nyúlnak, 
de hosszú (hosszú van) a násznagy úrnak, 
ijju-júúú! (2) 
Szalad a nyúl a esapáson, 
násznagy uruk .a padláson, i, ju-júúú! (1) 
Kis paprika, nagy paprika, 
násznagy u'ruk csupa fika, ijju-júúú! (1) 
Násznagy iúrnak nincs gatyája, 
húzzuk föl a piskaďára, ijju-júúú! (1) 
Násznagy úrnak nincsen párja, 
fölhúzzuk (búzzuk ffil) a piszkaďára, 
ijju.-júúú! (2) 
Násznagy urunk úgy jóllakott tortával, 
hogy nem íbíx a farkával, ijju-jiúúút (1) 
Násznagy úrnak nincsen párja, 
fölakasztjvik a tkszár.ra, ijju-júúú! (1) 
Násznagy urunk Úgy jóllakott túróval, 
hogy nem 1* ia fúróval, ijju-júúú! (1) 
A mi tyúkunk fehér búbás, 
násznagy urunk, jaj, de k... ás, ijju-júűú! (1) 
Fehér tyúkunk, jaj, de bŰbás 
násznagy uruk, jaj, de k. . . ás, ijju-júúú! (1) 
Ez az utca gidres-fgödrös (jaj, de gödrös), 
násznagy urunk githes-göthös (ja-j, de g Ł iös), 
ijju-jú•úú! (2) 
Ez az utca godros, 
násznagy urunk göthös, ijju-júúú! (1) 
Ez az utca, jaj, de gyepes, 
násznagy utunk térdig retkes, ijju-júúú! (1) 
Ez az utca, jaj, de rendes (tüskös), 
násznagy urunk, jaj, de csendes (rüskös), 
ijju-júúú! (2) 
Ez az utca nagyon poros, 
násznagy urunk nagyon boros, ijju-júúú! (1) 
Ez az utca végig gyepes, 
násznagy ,urunk  térdág retikes, ijju-júúú! (1) 
Tótágast áll az ürge, 
násznagy urunk de büszke, ijju-júúú! (1) 
A vadgalamb összecsapta a szárnyát, 
násznagy urunk tátva hagyta a száját, 
ijju-júúú! (1) 
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53. Piros alma meg  vadk&rte, vadkörte 
násznagyot  a bor (szél) fellökte,  
ijj.u-júúú!  (2) 

271.  Vöröshagym'a  haja nélkül,  vöröshagyma  
násznagy  urunk  gatya nélkül,  ijju-júúú!  (1) 

b) Menyasszonnyal és a násznagy feleségével 
kapcsolatban: 

 Násznagy úrnak 'görbe háta, feleség  
e}esége  verje hátba,  ijju-júúú!  (1) 

 Fehér galamb összecsapta a szárnyát, galamb 
násznagy  urunłk  elvesztette a párját,  
jju-júúú!  (1) 

 Fehér galamb  szárnyas",  
násznagy  urunk  párostul,  jju-júÚú!  (1) 

 Ma van (kedvem, holnap nem lesz, kedv  
násznagy uram (urunk) Is itthon (otthon) lesz,  
ijju-jűúú!  (2) 

 Kukorica hajastul (szárastul), kukorica 
násznagy urunk párostul,  ijju-júúú!  (2) 

 Kukorica száratlan, 
násznagy urunk páratlan,  ijju-júúú!  (1) 

 Násznagy  úrnak nincsen párja, pár 
azért retkes a bokája,  ijju-júúú!  (1) 

 Násznagy úrnak nincsen párja ,  
azért rezeg a  ibokája (igatyája), ijju-j.úúú!  (2) 

 Násznagy Úrnak nincsen párja, 
érte rezeg  (mégis  mozog) la bokája,  ijju-jűúú!  (2) 

285. Paradicsom  száratlan,  paradicsom 
násznagy urunk páratlan,  ijju.4úÚú! (11) 

c) A kurjantó önmagára utal: 

 Borosüveg a kezemben, borosüveg 
násznagy Úr meg (násznagy urunk) az ölemben,  
ijju-júúú!  (2) 

 Sárgarigó,  áejkötőm,  fejkötő  
násznagy Úr a szeretőm,  &jju-júúú!  (1) 

 Piros kendő  'a fejemen (kezemben), kendő  
násznagy  eje  a mellemen (az ölemben),  
ijju-júúW  (2) 

 Ja, de fodros körül  fodros;  piros pettyes) kötő  
a  kötőm,  násznagy Úr a szeretőm,  ijju-júúú!  (3) 

294. Vadgalamb az ágakon, vadgalamb 
násznagy Úr a hátamon,  ijju-júúú!  (1) 
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d) Más személlyel kapcsolatban: 

Az asszonyok azt suttogjá?k, 	 asszony 
násznagy urunk, jaj, de k... á:S, ijju-júúú! (1) 
Cigány (zsidó) asszony. fertálya 
násznagy urunk sapkája, ijju-júúú! (2) 

299. Cigány (zsidó) asszony valaga 
násznagy urunk kalapja, ijju-jiúúú! (2) 

e) Hasonlat formájában utalva: 

 Násznagy  urunk alakja alak 
olyan, mint a osgabiga, iju-4júúú! (1) - 

ij'ju-júúú!  (3) 
 Násznagy urunk s  . . . . luka csigabiga 

olyan, minta csigabuga, ijju-júúút (1) 
 Násznagy urunk kukaca giliszta 

olyan, mint a giliszta, ijju-júúú! (1) 
 Násznagy urunk pofája máj 

olyan, mint s lúd mája, ijju-júúú! (1) 
307. Násznagy urunk olyan szép, szék 

mint a háromlábú (kilenclábú) szék, ijju-júúú! (2) 

f) Egyéb típusú kurjantók: 

 Násznagy úrnak nagy az álla (szája), áll (fn.) 
azért randa a pofája, ijju-júúú! (2) 

 Taiika  bárány bundája (pi... ja) bárány 
násznagy urunk sapkája pipája), ijju-júúú! (2) 

 Násznagy urunk hő  gatyája, gatya 
kilátszik a lába szára (micsédája; pikulája; 
t..  e szára, ijju-júú! 	4) 

 Násznagy urunk t  . .  e hőte háztető  
fölszáradt a háztet őre, iju-júúú! (1) 

 Násznagy urunk hő  nadrágja, nadrág 
kUátszik  a gatya szára, ijju-júúú! (1) 

 A mi kecskénk pi.. .  ja kecske 
násznagy urunk pipája, ijju-júúú! (1) 

 Násznagy urunk kicike, 	 . kicsike 
három rőfös a t.. e, ijju-júúú! (1) 

 Násznagy urunk Sándor, Sándor 
gatya nélkül táncol, ijju-júúŰ ! (1) 

 Öreg tehén valaga tehén 
násznagy urunk kalapja. ijju-júúú! (1) 

 Násznagy urunk aranybárány, tetű  
tetű  mászik a szakállán, ijju-júúú! (1) 

 Násznagy urunk trityiben, trityi  
sokat b.... rťt Ĺmiclben, ijju-júiúú! (1) 
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12. Násznagy urunk fülibe' (s.... be'; zsebibe') 	ürge 
tótágast áll az ürge, ijju-júúÚ! (3) 

327. Násznagy urunk zsebibe' 
ágaskodik az ürge, ijju-júúú! (1) 

ORÖMANYÁRŐL  

A  —  I. 

a) Gyermekére utalva: 

332. örömanya, gyújts válágot, 	 gyöngyvirág 
hozzuk már itt hozzuk; meghoztuk; most hoztuk; 
most hozzuk) a gyöli śgyvirágod(t), ijjiu-júúú! (5) 

VŐFLYEKRŐL  

A  -  I. 

a) Utalás nélkül, csak róluk: 

 Barázdában szalad a nyúl, nyúl 
fogja meg a  'v&fléay  úr, i  ju-júúú! (1) 

 Elszaladt a tailka nyúl, 
h.... a meg a vőfély Úr, ijju-jú.úú! (1) 

336. Három tepsi túróslepény, túróslepé.ny 
niálészájú  (tátott szájú)  vőfélylegény, 
ijju-júúú!  (2) 

b) A kurjantó önmagára utal: 

 Azt hallottam a 'vőfiélytől, csók 
jó a csókja kähögésről, ijju-júúú! (1) 

 Az én farom aranymozsár, far 
nyalj .a  ki a&fiélyboj tár (vőfély néptárs), 
ijju-júúú!  (2) 

340. Körül fodros a kötöm, 	.. 	. . 	kötő  
vőfiély  úr a szeretŰm, ijju-úúú! (1) 

c) Más személyre utalva: 

341. Azt hallottam a v&félyr ől, csók 
jó a csókja kühögésről, iju-júúú! (1) 

d) Hasonlat formájában: 

342. Vőfélylegény kiiikaca  giliszta 
olyan, mint a giliszta, ijju-júúú! (1) 
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6. NAGYBŐGŐSRŐL 

a) Utalás nélkül, csak róla: 

343. Kutya t.  .  e lődâörgős, kutya 
kapja be a nagybőgős, 4jju-júúú! (1) 

b) A  kurjantó  önmagára utal: 

 Azt hallottam a 'bőgőstől, farok 
jó a farka (húrjia) kähögésr ől, jju-júiúú! (2) 

 Csipkés nekem (körül csipkés; v.égig csipkés) kendő  
a kendőm, nagb6gős a szeretőm, ijju-júúú! (3) 

 Csipkés szélű  kikätőm, kiskötő  
nagybőgős a szeretőm, ijju-júúú! (1) 

 Duplán '(körül) 	odros a  kötőm, kötő  
nagybőgős a szeretőm, ijju-júúú! (2) 

 Körül esikés ia kÖtŐrn, 
nagybőgős a szeretőm, ijju-júúú! (1) 

 Az én t... n lődörgős, lődörgős 
kapja be ia nagybg ős, ijju-júúú! (1) 

 (Az  én mellem lötyögős, mell 
kapja be a nagybőgős, ijjîu-júúúi (1) 

 Elszakadt a nagykend őm, nagykendő  
nagybőgős a szeiretőm, Jju-j(Lú(1! (1) 

356. Csip"  szélű  zsebkendőm, zsebkendő  
nagybőgős a szeretőm, ijju-júúú! (1) 

c) Más személyre utalva: 

1. Szomszéd asszony melle lötyölg ős, 	 asszony 
kapja be a nagybőgős, ijju-júúú! (1) 
Azt hallottam a bőgősről, 	 farok 
jó a farka (húrja) kob10gésr61, ijju-júúú! (2) 

7. PRIMÁSRÓL 

A  —  I. 

a) Utalás nélkül, csak róla: 

A prímásunk göribe hátú, 	 nyelv 
lóg a nyelve  ,a szájábú, 4jju-júúú! (1) 
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b) A kurjantó önmagára utal: 

Azt hallottam 'a prímástól, 	 bor 
jobb ra jó bor fogfájásról, ijju-júúú! (1) 
Azt hallottam a prfimástól, 	 farok 
jó a faĽka (...a) fogfájásról, ijju-júiúú! (2) 

364. Azt hallottam a prímástól, 	 ital 
jó az ital ďogfájásrĆd, ijjru-júúrú! (1) 

c) Más személyre utalva: 

1. Azt hallottam ra prímásról, 	 farok 
jó a farka ( ... a) fogfájásról, ijju-júúú! (2) 

367. Azt hallottam a prímásról, 	 szív 
jó  ,a  szíve fogfájásról, ijju-júúú! (1) 

8. KONTRÁSRÓL 

a) Utalás nélkül, csak róla: 

369. A kontrásunk (kontrás urunik) 'görbe hátú, 	nyelv 
lóg ra nyelvre a szájábú, ijju-júúú! (2) 

9.  K]SBÖGŐSRÖL  

A  -  I. 

a) A kurjantó  önmag&ra  utal: 

370. Az én t... m lődörgős, 	 lődörgős 
kapja be ra kisbőgős, ijju-júúú! (1) 

10. KOMARÓL 

A  -  I. 

a) Utalás nélkül, csak róla: 

372. Három ágú vasvilla, 	 vasvilla 
fütyürészik  (kukorékol) a lkoma, ijju-júúú! (2) 
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11.  SZAKÁCSROL  

A - I. 

a) Utalás nélkül, csak róla: 

1. Izes a mi kalácsunk, 	 kalács 
nagyon jó a szakácsunk, ijju-júúú! (1) 
Búzavirág, 'tökgyalu, 	 tökgyalu 
a szakácsunk nagy hasú, ijj'u-júúú! (1) 

12. NÁSZNAGYNÉRÓL 

A - I. 

a) A kurjantó önmagára utal: 

Borosüveg a kezemben, 	 borosüveg 
násznagyné ül az ölemben, ijju-júúú! (1) 

1.  KÉT-KÉT  FŐ  SZEMLYRŐL  

A -  II. 

a) Az  ifjú  párról: 

Menyasszonyunk  piros alma, alma 
föltesszük a sifanérra, 
hogy a cica el re vigye (le ne verje), 
vőlegényünk játsszon vele, •ijju-júúú! (2) 
Menyasszonyunk aranyalma, aranyalma 
tegyük föl a sifanérra, 
hogy a macska el ne vigye, 
vőlegényünk játsszon vele, ijju-júiiá! (1) 
Menyasszw yunk  aranybaba, aranybaba 
vőlegényünk legel rajta, ijju-júúú! (1) 
Törődj Link most magunkkal, 
ne a menyasszonyunkkal, 
meriyasszonyuik  aranybaba, 
a vőlegény legel 'rajta, ijju-júúú! (1) 
Menyasszonyunk aranyos, aranyos 
vőlegénye vén taknyos, ijju-jiúúú! (1) 
Menyasszonynál ég a világ, béka 
sütik már a rántott békát, 
azért sütik ilyen 'kés őn, 
vőlegényünk oda készül, ijju-júúů ! (1) 

114 



 Lakodalom, szép esküvő , bölcső  
nemsokára ring a bölcső, ijju-júúú! (1) 

 A menyasszony domborocLiik, domborodik 
vőlegényünk szamorodik, djju-júúú! (1) 

 Erdő  szélén menyasszony, erdő  
vőlegényünk (kéri most, ijju-jiúú! (1) 

 Fejünk fölött száll a gólya, gólya 
kéményüziikiön  a kunyhója, ijju-júúú! (1) 

 Szalma tetején a gČ lya, 
az ifjú pár (fiatalok) csábítója, 
ijju-júúú!  (2) 

 Menyasszonyunk nagyon hű , hű  
vőlegényünk nagyfülű, ijju-jiúúú! (1) 

 Kadványiéknál  füstös kémény, kémény 
sokat hált ott a v őlegény, ijju-júúú! (1) 

 Vőlegényünk száratlan, száratlan 
a menyasszony páratlan, ijju-júúú! (1) 

 Pirett  túró, tejfel, tejfel 
menyasszonyunk, ikelj  fel, 
a vőlegény (kopogtat, 
Összevissza csókolgat, ijju-júúú! (1) 

393. Menyasszonyui* zsírosbögre, zsírosbögre  
elszaladt a kutya véle, ijju-júúú! (1) 

b) Menyasszonyról és násznagyról: 

394. Menyasszonyunk miesodájia, sapka 
násznagy úrnak a sapkája, ijju-j űúú! (1) 

 VőZegénről  és násznagyról: 

1. A rni ludunk, jaj, de ib'bás, 	 lúd 
násznagy urunk, jaj, de k... ás, 
menyasszonyunk még bűbásab, 
vőlegényünk nég k... ásaibb, ijju-júúút (1) 

396. A mi tyúkunk, jaj, de húbás, 	 tyúk 
vőlegényünk, jaj, de (k.. . ás, 
a szomszédé még búbásabb, 
násznagy urung még k... ása(bb, ijju-júúú! (1) 

Vőfélyr ől és násznagyról: 

1. Ez az utca gödrös, 	 utca 
a vőfélyünk göthös, 
másik utca még gödrösebb, 
násznagyunk a leggöthösebb, ijju-júúú! (1) 

398. Ez iaz utca, jaj, de gödrös, 
vőfély urunk, jaj, de göthös, 
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másik utca miég gŁ dr5sbb, 
násznagy urusk még göthöseb, tju-júúú! (1) 

e)  Násznagynéról  és násznagyról: 

399. Násznagynénak p.... ja 	 sapka 
násznagy urunk sapkája, jju-júúú! (1) 

2. SZÜLOKBĎL 

A  -  II. 

a) Öröm- és búsanyáról: 

 Fehér galamb 'száll a házra, galamb 
édesanyám, isten áldja, 
látom, hogy fája szíve, 
de azért isten vele, ijju-júúú! (1) 

 Édesanyám, csukd he kapud, kapu 
'behoztuk (kihozbk) a gyöngy Ťharmatot(d), 
ijju-júúú!  (2) 

 Édesanyám, nyisd kapudat, 
most hozzuk a magzatodat, ijju-júúú! (1) 

 Nyisd iki, anyám, a kapudat. 
engedd (ereszd) be a magzatodat, ijju-júúú! (2) 

 Nyisd ki, anyám, a kapudat, 
itt (most) hozzuk a magzatodat, ijju-júúú! (2) 

 Édesanyám, gyújts világot, világ(osság)  
itt hoztuk «tt h'ozzi.k; meghoztuk; most 
hoztuk; most hozzuk) a gyöngyv&rágot(d), 
ijju.-júúú!  (5) 

413. Édesanyám, hozz virágot, virág 
most hozzuk a göngyv'rágod(t), 
ijju-júúú!  (1) 

b) Öröm- és búsapáról: 

Három bika az egy fa]ika (mind egyfajta), 	bika 
fogja meg a házigazda, ijju-júúiú! (2) 
Három bika az egy falka, 	 biilka 

a (fogja) meg a házigazda, ijju-júúú! (2) 
419. Jaj, de Szegény menyasszonyunk (v őlegényünk) szegény 

'édesapja, két darbh61 áll a s.... partja, 
ijj•u-júúú!  (2) 

c) Együttesen a négy  szülőről:  
1. Sűrű  felhők az égen, 	 felhő  

nem ettünk mi a héten, ijju-júúú! (1) 
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I»u-júúú!  lakodalom, 	 lakodalom 
kácsa  S ...  e az asztalon! (1) 
Apró piros 'pogáesára, 	 pogácsa 
hazaérünk vacsorára, ijju-júúú! (1) 
Hazaértünk (hazaérünk) vacsorára, 
apró, piros pogácsára, ijju-jiúúú! (2) 

426. Ez az utca, jaj, de (végig) köves, 	 utca 
térdig ér a krumplileves, djju-júúú! (2) 

1. MENASSZONYRÓL 

B  -  I. 

a) Utalás nélkül, csak róla: 

 Aranybárány, aranykos, aranykos  
menyasszonyért jöttünk most, ij'ju-júiúú! (1) 

 Aranybárány (aranyréten; háromlábú) aranykos, 
menyasszonért  megyünk most,  ijju-ijúúú! (3) 

 Háromlábú aranykos, 
visszük mára menyasszonyt, ijju-júúú! (1) 

 Papucsomon aranysujtás, aranysujtás 
férjhez ment a nagylánypajtás, 	jujú! (1) 

 Selyem  suba, aranysujtás, 
menyasszony a leánypajtás, ijju-júúú! (1) 

 Itt az öröm, itt a haszon (itt az asszony), haszon 
megesküdött a menyasszony, ijju-júúú! (2) 

 Menyasszonyuk piros alma, lakodalom 
máma van a lakodalma, ijju-júúút (1) 

 Menyasszonnyal táncolunk, 
lakodalom van nálunk, ijju-júú! (1) 

 Egy szem (ritka) áiipa, egy szem (ritka) rozs, rozs  
menyasszonyért megyünk most,  ijju.júűú!  (2) 

440. Virág nyílik a tavaszon, tavasz 
Kósa Teri a menyasszony, ijju-júúú! (1) 

2. VOI1EGNYROL 

B  -  I. 

a) Utalás nélkül, csak róla: 

Aranybárány, aranykos, 	 aranykos  
kicsi fiunk nősül most, ijju-júúú! (1) 
Cintányéron sütemény, 	 sütemény 
az én öosém vőlegény, ijju-júúú! (1) 

	

443. Tisżta pcYhár vizesedény, 	 vizesedény 
Horváth Józsi a vőlegény, ijju-júúú! (1) 
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3. NÁSZNAGYRÓL 

B  -  L 

a) Utalás nélkül, csak róla: 

444. Árok szélén ha1 Ĺ1angó, 	 ballangó 
násznagyusiiknak,  jaj, de jó, ijju-júúú! (1) 

ESKUVŐRöL  

B  -  I. 

a) Az esküv ő  fázisairól: 

Aranybárány, aranykos, 	 aranykos 
eküvőre  megyünk most, ijju-júúú! (1) 
Aranybárány, arankos, 
esküvőről jövünk (megyünk) most, ijlju-júúú! (2) 
Aranybárány, aranykos, 
menyegzőre megyünk (imenyegzőről jövünk) most, 
ijju-júúú!  (2) 
Aranykecske, aranykos, 
menyegzőre  megyünk most, ijju-júúú! (1) 
Egy szem ibúza, egy szem rozs, 	 rozs 
eküvőre megyünk (eküvőről jövünk) most, 
ijju-júúú!  (2) 

454. Ritka árpa, ritka rozs, 
esküvÖre  megyünk '(esküvőről jövünk) most, 
ijju-júúú!  (2) 

1. AZ IFJÜ PÁRRÓL 

B  -  II 

a) Utalás nélkül, csak róluk: 

Fehér galamb ia párjával, 	 galamb 
vőlegényünk mátkájával, ijju-jiúúú! (1) 
Fehér galamb megtalálta a párját, 
menyasszonyunk (vőlegényünk) lis keresi  ,a társát, 
ijju-júúú!  (2) 
Fehér galamb összeveri a szárnyát, 
menyasszonyunk (vőlegényünk) megöleli a párját, 
ijju-júúú!  (2) 
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Fehér hattyú 6sszecsapta a szárnyát, 
menyasszonyunk (vőlegényük) megtalálta a 
párját, ijji.i-júúú! (2) 
Kukorica hajastul, 
menyasszonyunk (vő}egénytiak) párostul, 
ijju-júúú! (2) 
Kukorica szárastul, 
Juliska meg menya:sszoyunk; Mészárosné; 
Szabó Julis) párostul, ijju-júú! (4) 
Kukorica szárastul, 
az Anti meg (Virág Anti; v6legényünk)párostul, 
ijju-júúú! (3) 
Paradicsom szárastul, 
a menyasszony (Boiika meg; Ganca Boris; 
menyasszonyunk) párostul, ijju-júúú! (4) 
Paradicsom szárastul, 
a Vass Péter (a vőięgény; vőlegényünk) párostul, 
ijju-júúú! (3) 
Ecce-cuca  (Ica, cica), szilvalé, 
ijju-júúú!  (2) 
Icce, cuca, sz&lő}é, 
Miska (Kati) lett a Margité Péteré), 
&jju-júúú!  (2) 
Ez az utca nagyon sáros, 
menyasszonyunk vőlegényünk) most lesz páros, 
ijju-júúú! (2) 
Ez az utca térdig sáros, 
menyasszonyunk (vőlegényünk) most lesz páros, 
ijju-júúú! (2) 

487. Vöröshagyma szárastul, 
a menyasszony (a vőlegény) párostul, 
ijju-júúú!  (2) 

hattyú 

kukorica 

paradicsom 

szilvalé 

szőlőlé 

utca 

vöröshagyma 

2. MENYASSZONYRÓL ĚS SZÜLEIRŐL 

B  -  II. 

a) Utalás nélkül, csak róluk: 

Kovácséknál  voltunk lányért, 	 rózsa 
el is kaptuk egy rózsáért, ijju-júúú! (1) 
De messzire jöttünk lányiért, 	 rózsaszál 
kaptunk is egy rózsaszálért, ijju.-júúú! (1) 
Csingágóba (faluvégre) megyüxiik  lányért, 	szár 
elkapjuk egy kéve szárért, ijju-júúú! (2) 
Elmentünk a menyasszonyért, 
eJ)kaptuk  egy kéve szárért, ijju-júúú! (1) 
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Jaj, de messze (Kis utcába) jöttünk lányért, 
kaptunk is egy kéve szárért, ijju-júúú! (2) 
Kis utcába (Kovácsékhoz) mentünk lányért, 
kaptunk is egy kéve szárért, ijju-júúú! (2) 
Menyasszonyunk szbb, mint másé, 
elkaptuk egy kéve szárért, jju-júúú! (1) 

499. Sár utcában (Wrágéknái) voltunk lányért, 
elkaptuk egy kéve szárért, ijju-júúú! (2) 

3. ÖRÖM- tS BŰSSZÜLŐKRŐL 

B  -  II. 

a) Utalás nélkül, csak róluk: 

Kisujjamon a köröm, 	 köröm 
Farkaséknál az (Kádáréknál nagy) öröm, 
ijju-júú! (2) 
Kisujjamon kis köröm, 
Bagiéknál  nagy Öröm, ijju-jtúú! (1) 
Kisujjamon (lábam ujján) nagy a köröm, 
Fodoréknál i(Bangóéknál) nagy az öröm, 
ijju-júúú! (2) 

505. Lábam ujján a köröm, 
Vigéknél  meg az öröm, ijju-júúú! (1) 

4.A VENDGEKRŐL  

B  -  II. 

a) Utalás nélkül, csak róluk: 

Jaj, de jó lesz niinekünjk, 	 lakodalom 
lakodalomba rngyünk, ijju -júúú! (1) 
Kisujjamon nagy a köröm, 	 köröm 
ininálunk snost nagy az öröm, ijju-j ĺ úú! (1) 

508. Vöröshagyima szárastul, 	 vöröshagyma 
ez a kislány párostul, ijj'u-júúú! (1) 

1. ÖNMAGÁRÓL A KURJANTÓ 

C  -  L 

a) Utalás nélkül, csak önmagáról: 

1. Összeverem a bokám, 	 boka 
hadd lötyögjön a p... ám, ijju-júú! (1) 
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 Aranyalma ('g&ögd4nnye; piros alma) a farom, far 
úgy jár, ahogy akarom, ijju-júúÚ! (3) 

 Aranyóra a farom, 
rázom, ahogy akarom, ijju-júúú! (1) 

 Azanyóra (falióra;  ingaóra) a farom, 
Úgy jár, ahogy akarom, ijJU-júúÚ! (3) 

 Gumiból van a faroan, 
úgy jár, ahogy akarom, ijju-júúú! (1) 

 Járó Óra a farom, 
járom, ahogy akarom, ijju-júúú! (1) 

 Jaj, de kicsi ez a ház, ház 
kirúgom az oldalát, ijj.u-jÚúú! (1) 

 Kicsi nekem ez a ház, 
ki1ökörn  (kirúgom) a közfalát, ijju-júúú! (2) 

 Kicsi nekem ez a ház, 
kilököm  (kirúgom) az oldalát, ijju-júúú! (2) 

 Hoppá-cupa-cupacom, hoppá 
'fölállott a hijkacom, ijju-júúú! (1) 

 Fehér kendő  a zsebemben, kendő  
borosüveg 'a kezemben, ijju-júú'! (1) 

 Sej, haj, ki ‚vagyok? ki? (nin.) 
görbe lábú r... c wagyk, ijju-júúú! (1) 

 Kisujjamon a köröm, köröm 
kötöm alatt az öröm, ijju-júúú! (1) 

 Lábam ujján  ,a  köröm, 
azon fölül az öröm, ijju-j'úúiú! (1) 

 Egyik lábam, ez, ez, ez, láb 
jobban bírja, mint emez, ijju-júiúú! (1) 

 Ez a lábam, ez, ez, ez, 
jobban járja (tudja), mint emez, ijju-júúú! (2) 

 Ez a lábam jobb, mint ez, 
jobban járja, mint emez, ijju-júúú! (1) 

 Ez a lábam, ez, ez, ez, 
jobban járja, mint emez, 
édes lábam jól 'vigyázz, 
mert a másik meggyaláz, ijju -jiúúú! (1) 

 ijju-júúú!  lakodalom, lakodalom 
nincsen nekem semmi bajom! (1) 

 Alig nem) bírom ki, muszáj mozogni muszáj 
(mulatni)!  (2) 

 Hopp, édes nadrágom, nadrág 
Van még otthon vagy három, ijju-júúút (1) 

 Aranyóra 	falióra; ingaóra) a falon, óra 
úgy jár, ahogy akarom, ijju-júúú! (3) 

 Aranyóra lóg a falon, 
úgy jár, ahogy én akarom, ijju-júúú! (1) 

 'Ettem sok túrót, túró 
nem bírom a fúrót, ijju-júú! (1) 
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25. Ha jóllakok (mákos tészta; úgy jólliaktam) itúrával, 
nem bírok 'a iúróval, ijju-júúú! (3) 

546. Egye meg a tyúk 'a búzát, tyúk 
én meg a tyúknak a lábát, ijju-júúú! (1) 

b) Önmagáról, másra is utalva: 

 Egyszer voltam nálatok, ágy 
leszakadt az ágyatok, ijju-júúú! (1) 

 Piros alma a kezemben, alma 
kisangyalom  az ölemben, ijju-júúú! (1) 

 Egy tál lencse, egy tál bab, bab 
éppen hozzám való vagy, ijju-júúú! (1) 

 Borosüveg a kezenbe', borosüveg 
gyere, babám, (kisangyalom) az ölembe', 
ijju-júúú!  (2) 

 Csirke csipog az ágy alatt, csirke 
jaj, de régen nem láttalak, ijju-júúú! (1) 

 Aki nálam jobban szeret, egér 
fogja meg a vak egeret, ijju-júúú! (1) 

 Aranyóra a farom, far 
adom, 'kinek (oda'dom, ha) akarom, ijju-júúú! (2) 

 Kicsi nekem ez a ház, ház 
kirúgom az oldalát, 
adjanak egy szalmaszálat, 
hadd gyújtsam föl ezt a házat, ijju-júúú! (1) 

 Adjatok egy kanalat, szíven szúrom magamat, kanál 
ijju-júúú!  (1) 

 Ma van kedvem, holnap nem lesz, kedv 
mert az uram is itthon (otthon) lesz, 
ijju-júúú!  (2) 

 Fehér kendő  a kezemben, kendő  
la te orrod a s . ... mben, ijju-júúú! (1) 

 Fehér  kendő  a zsbemben, 
apád f.  . .  a a s.... díbe '(füle a kezemben), 
ijju-júúú!  (2) 

 Körül csipkés a kend őm, 
hatökrös a szeretőm, ijju-júúú! (1) 

 Madár az ágon, s.... rn a szádon, ijju-júúú! (1) madár 
 Hopp, Sári, sarokra, Sári 

fogd a t... n marokra, ijju-júúú! (1) 
 Sörösüveg  'a kezemben, sörösüveg 

ki'sangyalom iaz ölemben, ijju-júúú!  (1) 
 desanyám,  adjon szalmát, szalma 

hadd gyújtom föl a kend házát, ijju-júúú! (1) 
 Adjanak egy szalmaszálat, szalmaszál 

felfújorn  én ezt a házat, ijju-júúú! (1) 
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Adjatok egy szalmaszálat, 
hadd  fújjam  hadd fújom) fől ezt  ia  házat,  
ijju-júúú!  (2) 
Sárgát virágzik a tök, 
meghal,  ãkit megütök, ijju-júúú!  (1) 
Tarka  kácsa,  'vadliba, 
jöjjön el a lagziba,  ijju-júúú!  (1) 
Három  ágú vasvilla, 
jöjjön vigyél) el 'a lagziba,  ijjujúúú!  (2) 
Én festem Ici a vázát, 
megcsókolom a száját,  ijju-júűú!  (1) 

577. Meghívtak a vidámságba, 
menyasszonyunk  (vőlegényünk) lagzijáha, 
ijju-júúú!  (2) 

tök  

vadliba  

vasvilla 

váza 

vidámság 

2. MÁSOKRÓL 

C  -  I. 

a) Önmagát kizárva, csak másokról: 

Zsidó asszony fertálya (p ....  ja) 
olyan, mint a lúd mája,  ijju-jlúÚÚ!  (2) 
Egy tál lencse, egy tál bab, 
hej, de hetyke legény vagy,  ijju-júúú!  (1) 
Ügy verd össze a bokád, 
hogy csattogjon a csizmád,  ijju-j.úúú!  (1) 
Három deci keménymag, 
jaj, de  lácsó  legény vagy,  ijju-jÚúú!  (1) 
Kisegerek kifelé, 
te meg, sógor,  heďelé, ijju-júúú!  (1) 
Kukorica száratlan, 
a  Toldiné  Szalma  Bóni)  páratlan,  ijju-júúú!  (2) 
Oreganyám  ülve  sz. . .  k, 
szalmaszálba  kapaskodik, ijju-júú!  (1) 
Eltnent  a  ipap  almát lopni,  
.lfelejtett  zsákot vinni,  
hvette  a reverendát, 
abba szedte föl az aknát,  ijju-júúú!  (1) 
A nagy Úrnak nincsen párja, 
azért  rezeg :a  bokája,  ijju-júúú!  (1) 
Paradicsom szára nélkül, 
Boris néni (Matyi bácsi) párja nélkül,  
ijj  u-júúú!  (2) 

593. Paradicsom száratlan, 
az Új vendég  (Dabuk Bóni;  Szabó Kati) páratlan,  
ijju-júúú!  (3) 

asszony 

bab 

boka 

keménymag 

kisegér  

kköriea  

öreganya 

pap 

pár 

paradicsom 
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3. ÁLLAToKRÓL 

C  -  I. 

a) Utalás nélkül, csak róluk: 

1. A cicát ha simogatják, cica 
fölállik  a ďaiika, ijju-júúú! (1) 

2. Három ágú vasvilla, béka 
biciklizik a bóka, ijjru-júúú! (1) 

3. Három ágú vasvilla, bika 
bicikIi2ik  '(vályún iszik; vizet iszik) a bika 
ijju-júú Ł !  (3) 

4. Három 'ágú vas'v!illa, liba 
tótágast áll a liba, ij'ju-júúú (1) 

600. Kis fenekű  vödsöcske, ürge 
tótágast áll az ürge, ijju-júú'ú! (1) 

4. TÁRGYAKRÓL  ÉS  FOGALMAKRÓL 

C  -  I. 

a) Utalás nélkül, csak róluk: 

 Három ágú favilla, favilla 
biciklizik (füstölög már) a pipa, ijju-júúú! (2) 

 Kisegerek kifelé, kisegér 
te meg jó bor befelé, ijju-júúú! (1) 

 Paradicsom száratlan, paradicsom 
a piros bor (keménymag is) páiiatlan, 
ijju-júúú!  (2) 

 Kistétényii toll'askosár, bollaskosár  
ha földobjk (megrúgjuk) pokolba száll, 
ijju-júúú!  (2) 

 Három ágú vasvilla, vas-villa 
kukorékol  a Duna, ijju-júúú! (1) 

 Három ágú vasvilla, 
kukorékol (t(>tágast áh) a p... a, ijj.u-júúú! (2) 

613. Három ágú vasvilla, 
biciklizik (mégis füstöl; pikulál már) a pipa, 
ijju-júúú!  (3) 

5. EGYEBEKRŐL 

C  -  I. 

a) Egyéb típusú kurjantók: 

Ijju-júúú! kácsa  s... € savanyú! (1) 	 kacsa 
Kácsa  s... e savanyú! (1) 

124 



Ijju-j.úúú!  lakodalom! (1) 	 lakodalom 
Lakodalóóóm!  (1) 
Onnan ide szó nem jár, 
innen oda ló.. sz jár, ijju-júúú! (1) 	 szó 

619. Aranyóra, 'aranylánc, 	 tánc 
reggelig tartson  ,a  tánc, ijju-júúú! (1) 

1. A CSALÁDJÁRÓL 

C  -  II. 

a) Csak a családjára utalva: 

Ihaj, tyuhaj, lakodalom, 	 lakodalom 
nálunk Is lesz, ha akarom! (1) 
Ijju-júúú!  lakodalom, 
nálunk is lesz, ha akarom! (1) 
Ijju-júúú!  lakodalom, 
nálunk is lesz, ha akarom, 
ha a Marist (Miklóst) férjihez adom! (2) 
Ijju-júúúl  lakodalom, 
nálunk is lesz, J.ia akarom, 
ha anyámat (apámat) férjhez adom! (2) 
Ijju-júúú!  Lakodalom, 
nálunk Is lesz, ha akarom, 
ha az asszonyt (ha sz uram; ha magamat) 
férjhez adom! (3) 
Ijju-júúú!  lakodalom, 
nálunk is lesz ilyen dolog! (1) 
Lakodalom, lakodalom, 
nálunk is lesz, ha akarom, 
ha magamat férjhez adom! (1) 

633. Nálunk is lesz lakodalom, 
ha az asszonyt (ha az uram; ha lányunkat) 
férjhez adom! (3) 

2. NÁSZNPRŐL 

C  -  II. 

a) Utalás nélkül, csak róluk: 

Egy szem búza, egy szem árpa, 	 árpa 
majd csak hazaérünk máma, ijj'u-júúú! (1) 
Árokparton 'ballangó, 	 baUangó 
minekünk most, jaj, de jó (nagyon jó), 
ijju-júúú!  (2) 
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Árok partján (szélén) haflangó, 
minekünk most, jaj, de jó, ijju-júúú! (2) 
Száraz kóró, hallangó, 
máma nekünk nagyon jó, ijju-júúú! (1) 
Ez az élet de gyöngyélet, 
így keressük :a kenyeret, ijju-júúú! (1) 
Kicsi nekünk (nem a mienk) ez a ház, 
kirúgjuk az oldalát, ijju-jú'ün! (2) 
A kútágas (a piszkafa; ásó kapa; gyúródeszka; 
meszelőnyél) meg a horog, 
ez kell nekünk, nem a dolog, ijju-júúú! (5) 
Kútágas (prűnyé1) meg a horog, 
ez kell nekünk, nem dolog, ijj'u-júúú! (2) 
Kútágason van a horog 
ez kell nekünk, nem a dolog, ijju-júúú! (1) 
Ej, ha (hogyha) mindig így lenne, 
de sok részeg 'asszony lenne, ijju-júúó! (2) 
Rapancsos  a kutya f... 
azon csúszunk máma haza, ijju-júúú! (1) 
Jaj, de jó minekünk! (1) 
Minekünk most, jaj, de jó! (1) 
Víg órákat most töltsebek, 
isten áldjon 'benneteket, ijju-júúú! (1) 
Ha jó11a'kwik túróval, 
nem bírunk a fúróval, ijju-júúú! (1) 

658. Egyen, igyon minden vendég, 
van még 'a kamrában elég, ijju-júúú! (1) 

élet 

ház 

horog 

így 

kutya 

minekünk 

óra 

túró 

vendég 

1. A NÉVTELEN NZŐRŐL 

D  -  I. 

a)  Menyasszonyra  utalva: 

Aki fához tániaskodik, 
menyasszonynak kívánkozik, ijju-júúú! (1) 
Aki fának támaszkodik, 
menyasszonyra vágyakozik, ijju_júúú! (1) 
Ez a kislány de megnézi (jaj, de nézi), 
menyasszony szeretne lenni, ijji-júúú! (2) 
Ez az kislány, jaj, de nézi, 
menyasszony szeretne lenni, 
vőlegényünk párja lenni, ijju-júúú! (1) 

664. Ez a szüle de megnézi, 
menyasszony szeretne lenni, ijju-júúú! (1) 

fa 

kislány 

szüle 
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b) V őlegényre  utalva:  

Aki fához támaskodiLk, 	 fa 
a vőlegényére vágyik, ijju-júúú! (1) 
Aki fához támaszkodik, 
vőlegénynek kívánkozik, ijju-júúú! (1) 
Aki fának támaszkodik, 
vőlegényre várakozik, ijju-júúű ! (1) 
Aki falhoz támaszkodik, 	 fal 
férjhez menni kívánkozik, ijju-júúú! (1) 
Aki falhoz támaskodik, 
vőlegényre vágyakozik, ijju-júúú! (1) 
Ez a legény, jaj, de nézi (nagyon nézi), 	 legény 
vőlegény szeretne lenni, ijju-júúú! (2) 

672. Ez a legény nagyon nézi, 
vőlegény szeretne lenni, 
menyasszonyunk párja lenni, ijju-júúú! (1) 

c)  Násznagyra  utalva: 

Aki fához támaszkodik, 	 fa 
násznagy mellé (úrihoz) kívánkozik, 
ijju-júúú! (2) 
Aki fához támaszkodik, 
násznagyunkhoz  kívánkozik, ijju-júúú! (1) 
Aki fának (ki a fának) támaszkodik, 
násznagy alá (úrra, kívánkozik, ijju-lúúú! (2) 
Aki falhoz támaszkodik, 	 fal 
a násznagyra várakozik, ijju-júúú! (1) 
Aki falhoz támaskodijk, 
nésznagyéra  vágyakozik, ijju-júúú! (1) 
Aki falnak támaszkodik, 
násznagy alá kívánkozik, ijju-júúú! (1) 

681. Aki miránk bámészkodiik, 	 miránk 
násznagy úrra vágyakozik, ijju-júúú! (1) 

d) Násznagynéra utalva: 

682. Ki a falhoz támaszkodik, 	 fal 
násznagynéra  vágyakozik, ijj-júĎiú! (1) 

e) B őgősre utalva: 

Aki fához támaszkodik, 	 fa 
bőgősére kívánkozik, ijju-júúú! (1) 
Aki fához támaszkodik, 
az bőgősünkre várakozik, ijju-júúú! (l 
Aki fához támaszkodik, 
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nagybőgősre vágyakozik (várakozbk), 
ijju-júúú!  (2) 
Aki falhoz támaszkodik, 	 fal 
a bőgősnek klnálkozitk, ijju-júúú! (1) 
Aki falhoz támasko'dik, 
nagybőgősre válIalkozik, ijju-júúú! (1) 

689. Ki a falhoz támaszkodik, 
bőgősére kívánkozik, iju-júúú! (1) 

ý) A néz ő  apjára utalva: 

1. Fehér kendő  a kezemben, 	 kendő  
apád L . . a a s.... dben, ijju-jLúúÚ! 1) 

692. Tarka kendő  a zsbembe', 
apád farka (if... a) a kezedbe (s.... d'be), 
ijju-júúú!  (2) 

g) Állatokra utalva: 

 Ez az ember sipkába', birka 
nyomja be a birkába ijju-júúú! (1) 

 Aki engem kinevet, egér 
b.... a meg (fogja meg; kapja be; nyelje le; 
süsse meg) :az egeret, ijju-júúú! (5) 

 Aki engem nem szeret, 
a meg (csókolja; egye meg; fogja meg; 

fújja föl) az egeret, ijju-júúú! (5) 
 Aki minket kinevet, 

b.... a meg (egye meg; fogja meg; fojtsa meg; 
fújja föd; kapja be) laz egeret, ijj!u-júúú! (6) 

 Aki minket nem szeret, 
fogja meg az egeret, ijju-júúú! (1) 

 Kinek nem szép ez a menet, 
b.... a meg a vak egeret, ijju-júúú! (1) 

 A mi kutyánk kertbe járó, kutya 
b.... a meg a ránk kajbáló (az arra járó), 
ijju-júúú!  (2) 

 Aki 'kinéz az ablakon, 
tarka kutya csípje (fo. .  a; kapja; tojja) 
nyakon, ijju-júúú! (4) 

 Ha kinézel azablaíkon, 
tarka kutya fo... n nyakon, ijju-júúú! (1) 

 Aki minket nem néz jónak, ló 
teremtse az isten lónaik, ijju-júúú! (1) 

720. Aki miránk bámészkodik, tehén 
a tehénnel nyalakodik, ijji-júúú!  (1) 
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h) Egyéb utalásokkal: 

 Aki ;kiin& az utoá'ria, alma 
piros alma a markáíba,, ijju-júúú! (1) 

 Aki kinéz az abl-akon, csókol 
csókolják meg  eshajnaion, ijju-júúú! (1) 

 Aki fához támaszkodik, kérés 
kérésünkre v&akozk, ijju-júúú!  (1) 

 Aki fához támaszkodik, 	 •  kívánkozik 
az  is ide kívánkozjik, ijju-júúú! (1) 

 Aki miránk bámészkodik, 
az niiköz&k kívánkozik, ijju-júúú! (1) 

 Ki a fához támaszkodik, koldusbot 
koldusbotra kívánkozik, ijju-júúú! (1) 

 Aki kiáll az utcára, munka 
azt gondolják (azt ji1entl; iazt mondják, hogy; 
Úgy látszik, hogy) nincs munkája, ijju-jÚÚú! (4) 

 Aki engem minket) kinevet, nyal 
nyalja ki a s . ... met (s .....ket), ijj'u-júúú! (2) 

 Aki minket lcicsúďol, pokol 
a pokolba s.... n csússzon, ijju-júúú! (1) 

 Aki kiáll ia kapuba, 
s.... n csúszik (csússzon) a pokolba, 
ijju-júúú!  (2) 

 Aki kiállt a kapuba, 
n menjen a pokolba, ijju-júúút (1) 

 Aki ezt,et irigyli, törik 
keze-lába trjön ki, ijjru-jÚúú! (1) 

738 Aki kinéz az ablakon, víz 
hideg vízzel õntsék nyakon, djju-júúú! (1) 

i) Utalás nélkül: 

Akármilyen Öregasszony, asszony 
ha férjhez megy, csak menyasszony, ijju-jÚúú! (1) 
Az a leány, aki mozog, far 
akinek a fara mozog, djju-j'úúú! (1) 
Az a legény, aki mozog, farok 
akinek a farka mozog haja lobog), ijju-júúú! (2) 
Kukorica száratlan, kukorica 
ez a kislány páratlan, ijju-júúú! (1) 
Ez 'a legény miciiben, mici  
t.  .  e, p... e picike, ijju-júúú! (1) 
Ez az ember niiciben, 
pici farka keziiben, tijju-júúú! (1) 
Árokparton  pulykatojás, pulykatojás  
ez a kislány kurta ruhás, ijju-júúú! (1) 
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8. Három ágú vasvilla, 	 vasvilla 
kukorékol a mama, jju-úú.ú! (2) 

749. V&öshagyma száratlan, 	 vöröshagyma 
ez a kislány páratlan, ijju-júúá! (1) 

2. MEGNEVEZETT NZŐRŐL 

*  
D  -  I. 

a) Konkrét személyr ől a menyasszonyra 

vagy v őlegényre utalva: 

1. Ugye, Kati (Pista), táj a szí Ţved, 	 szív 
hogy a Jancsi (Panni) nem a tied, ijju-júúú! (2) 

753. Szabó Laci (Virág Julis) támaszkodik, 	 támaszkodik 
menyasszonyra (vőlegiényre) áhítozik, 
ijju-júúú!  (2) 

b) Mesterekr ől, a kurjantó önmagára vonatkoztat: 

758. Körül focros a szoknyám, 	 szoknya 
boltoslegény  '(borbélylegény; henteslegény; 
kovácslegény;  szabólegény) a babám, 
ijju-júúú!  (5) 

c) Mesterekről, utalás nélkül: 

Három tepsi túrós}eipény, 	 túróslepény 
a boltosunk, jaj de szegény, ijju-júúú! (1) 
Három tepsi túróslepény, 
málészájú boltoslegény borbély-; juhász-; 
kovács-; szabólegény), ijju-júúú! (5) 
Három tepsi túrósiepény, 
pállott szájú boiibélylegény (pinoérlegény), 
ijju-júú!  (2) 

771. Három tepsi túróslepény, 
tátott  szájú borbélylegény henteslegény; 
kovácslegény;  szegény legény; zsidó legény), 
ijju-júúú!  (5) 

d) Szomszéd lányról: 

772. Paradicsom szára nélkül, 	 paradicsom 
szomszéd lánya párja nélkül, ijju-júúú! (1) 
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1. LÁNYOKRÓL 

D  -  II. 

a) Utalás nélkül, csak róluk: 

A Nagy utcán (csantavéri) széles árok, 	árok 
itt vénükie,k meg a lányok, ijju-júúú! (2) 
Csantavéren  de mély árok, 
itt szédülnek meg a lányok, ijju-júúú! (1) 
Ez az utca, ez az árok, 
ebben vénülnek a lányok, ijju-júúú! (1) 
Itt a gödör, itt az árok, 
itt pihennek (szédülnek; szépülnek) meg a 
lányok, ijjru-júúú! (3) 
Itt a gödör, itt az árok, 
itt pisálnak ám a lányok, ijju-júiúú! (1) 
Itt az utca, itt az árok, 
itt vénültek meg a lányok, ijju-júúú! (1) 
itt is árok, ott is 'árok, 
itt vénültek meg a lányok, ijju-júúú! (1) 

783. Jaj, de mély itt ez az árok, 
itt vénülnek meg a lányok, ijju-júúú! (1) 

b) V őleyénre utalva: 

784. Három kislány iaz ablakban, 	 kislány 
vőlegénytink  nevet rajta, ijju-j űúú! (1) 

2. LEGNYEKROL 

D  —  II. 

a) Utalás nélkül, csak róluk: 

787. Három tepsi tűróslepény, 	 túróslepény 
málészájú (pállott szájú; tátott szájú) 
minden 'legény, ijju-júúú! (3) 

MÁS CSOPORTOKRÓL 

D  -  II. 

a) Róluk, utalva valamire: 

Két kis galamb összecsapta a szárnyát, 	galamb 
de sok asszony tátva hagyta a száját, 
ijju-júúú!  (1) 
Jaj, de sokan néznek minket, 	 isten 
áldja (verje) meg az isten őket,, ijju-júúú! (2) 

791. Jaj, de néznek az ablakon, 	 kutya 
tarka kutya fo. . a nyakon, ijju-júúú! (1) 
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b) Hasonlat formájcíban.:. 

793. Irigyeim (irigyeinik) sokan vannaJk, 	 kutya 
mint a kutyák, úgy ugatnak, ijju-júúú! (2) 

* * * 

ADA'IKÖZLOK  

(név, életkor, ďoglalkozás) 

Angyal Imre, 32éves, zenész 
Angyal Mária, 36, htb. (háztartásbeli) 
Anitics  Ilona, 65, htb. 
Balassa  Jusztina, 64, htb. 
Borsos LAntajI 44, munkás 
Borsos Mária, 37, htb. 
Bozsik Imre, 27, Mldni. 
Brada J]lona,  30, munkás 
Brada  József, 40, munkás 
Bradia  Katalin, 80, htb. 
Brada  Margit, 44, htb. 
Cipó Irón, 37, htb. 
Cvitkó Jusztina,  61, htb. 
Csetvei  Jusztina, 77, htb. 
Csetvei  Viktória, 60, htb. 
Fáibrik  Mária, 351 htb. 
Farkas Cecilia, 77, htb. 
Farkas Matild, 62, htb. 
Fülöp Mária, 60, htb. 
Gere  Ilona, 40, htb. 
Gere  István, 43, kereskedő  
Göcő  Géza, 73, földm. 
Gulbis  Jolán, 45, htb. 
Horváth EteIka, 33, htb. 
Huszár Antal, 29, ffildm. (vőfély) 
Huszár Ferenc, 60, földm. (ivőfély) 
Huszár Terézia, 72, htb. 
Januakó  Magdolna, 17, tanuló 
Kabai  Mihály, 68, zenész 
Kádár András, 56, földm. 
Kelemen Viktória, 68, htb. 
Kósa Gáspár, 40, munkás 
Kósa Irén, 39, htb. 
Kovács Rózsa, 36, munkás 
Mecserik  Ferenc, 48, pincér 
Mészáros Margit, 41 htb. 
Mihály  Erzsébet, 53, htb. 
MondomPi&roska,  52, htb. 
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Muci Antal, 5, újságárus (vfély) 
Nagy Péter, 49, munkás 
Németh  Julianna, 41, htb. 
Oláh Julianna, 41,  htb.  
Ozsvár  Rózsa, 40, htb. 
Ozsvár  Zoltán, 44, f)öklm. 
Papp  Etelka, 74, htb. 
Pátrik  Erzsébet, 34 htb. 
Pátrik Józseď ,  40, ďöldim. 
Pintér Margit,  70, htb. 
Pintér Mária, 41, htb. 
Pintér  Vilmos, 71, hentes 
Sinkovijcs  Imre, 23, munkás 
Sin'kov'ies  Mária, 39, htb. 
Sinkovies  Rudolf, 41, földrn. 
Stefaniga VIktória,  44, h'tb. 

515. Szabó Erzsébet, 42, htb. 
Szabó Gellért, 39, munkás 
Szabó Katalin, 31, hb. 
Szedlár  Ilona, 39, fényképész 
Szediár  Lajos, 43, munkás 
Szokola  István, 45, tmznkás 
Tölcsér István, 50, boeb&ly 
Vékony Cecilla, 42, htb. 	: 

Gyűjtötték: a VI-os tanulók, 1972 januárjában: 

1. Angyal Ernesztina U. Mecser.ik  Zoltán 
2. Bakos László 23. Mészáros Mária 
3. Boros Gyevi Izabella 24. N-agy Klára 
4. Borsos Zoltán 25. Németh István 
5. Brada Sándor 26. Oláh Julianna 
6. Brada ViktórIa 27. Ozs$r Kornélia 

. Curnovies  Rudolf 28. Pátiik Rózsa 
8. Droinna Valéria 29. Pinl*r Ibolya 
9. Fábrik Mária 30. Salmon Rózsa 

10. Farkas Piva 31. Sinlovies Angéla 
11. Forgó Valéria 32. Stef2niga Irén 
12. Földi Ilona 33. Surányi Rózsa 
13. Fülöp Mária 34. Szabó Tibor 
14. Gere Ildikó 35. Szabó Valéria 
15. Gubis Ibolya 36. Szalkai Ildikó 
16. Huszár Rózsa 37. Szyola Zoltán 
17; Kiss - István 	: 38.Tapolesányi  Ilona 
18. Kósa Ildikó 39. Tölcsér Edit 
19. Kóvács Rózsa . 	40. Vir4gAmáfla 
20. Kozma Ferenc 41. Vitiska Edit és 
21. Kucor Aranka 42. e sorok írója 
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REZIME 

ČANTAVIR3KA SEOSKA SVADBA  U SVETLU OBIČAJA 
PODVRISKIVANJA 

]znoseći svadbena podvrikivanJa (podvikivainja) pkušao sani da pri-
kaženi sve ono što  se krije iza ovog drevnog obLČaja. U ovom radu ukazujem 
pre svega na ciljeve i atualitete podvriskivaiija (icada I gde se Izvodi, kao i 
ko ga rnože izvoditi), sa kime iii Čime podvriskivač  povezuje dotično lice, 
kako on naziva tri glavtna 1ia (nevestu, rnladoženju i kuma), šta oseéa prenia 
njirna, ikakvim se je.zi ěkim oblicima siuži M. 

Prema navedenom rad  se deli na više jedinica. 
Prv& deo uopšteiio govori  o najvažnijim događajirna u Čovekovom životu: 

rodenju, venčanju i smrti. 
U drugom delu prikazujem istaknutije •razlike izme đu nekadašnje I da-

našnje Čantavirske seoske svadbe, na ěin i neke važnije moniente obiěaja pri-
jema gostiju pre svadbe i put ni1adh od roditeljske ku će do matiičara I na-
zad. Prikaz toga puta dat je na priiloženoj shemi. 

TreĆi deo rada, iako nije posebno naznačeri, iznosi  primere podvriski-
vanja u vremenu od ruěka do večere (pre i posle venčanja), kao i mesto 
gde se izvodi prema nepisankn zakonima ohiČaja seoske Čantavirske svad-
be. Na kraju tog dela izvodian zaključak da je najtip:i Čnije vrerne za pod-
vriskivanje popoclne, ponoĆ  i zora. 

U Četvrtorn delu pokušao sam opisati glavne odiike osobine svadbenih 
podvriskivanja. To su: pojani podvriskivainja, osobine aktualiteta, osobine 
varijanata, osobine iodnosa, liokse oeobine, osc$biine sadržaja i ostale osobine. 
Ukuipno je zabeieženo 26 osohina. 

Peti deo rada razmatra dva pitanja. Prvo je izlagazije o podvriskiva ču 
i jeziěkim sredstvima kojima oznaava tri glavna lica (niladu, niladoženju i 
kuma) ikao i njegova osećanja prema njima. (Tom cUju služi jedna manja 
tablica.) Drugo pitanje analizira predmet iii ĺbiĆe sa kojim podvriskivaČ  po-
vezuje izabranu osobu. Navodim naj češče pojmove, zatim one koji se p0-

javljuju :Sa.fllO jedanput I podruČja kojima ti pojmovi pripadaju. Pojinove 
sam raspodelio u 10 podru čja. 

ľza ovog dela siede važriije grupe podvriskivanja podeljene  u Četiri veće 
grupe: 

- podvriskivanja koja hvaie iii vre đaju svadbene goste; 
- podvriskivanja koja baveštavaju nešto  o svadbenirn gośtima; 
- podvriskivana koja ukazuju na raspoloženje gostiju i 
- podvriskivanja koj.a hvale Iii vređaju u]iČne pratioce. 
Posle svega ovoga  ha jedan veéi, dosta detaljno izradeni sistem pod-

vriskivanja, kojem prethodi nekoliko objašnjeija. Na kx'aju rada nalazi se 
detaijna tabela podvriskivanja. 
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Penavin Olga  

BETEGSÉG, 
HALÁL ÉS TEMETÉS  
SZLAVÓNIABAN  

A betegségek az öregek szerint csakis rontástól származnak. Sok-
féle rontásról tudnak :a  szlavóniai  falvakban. Az öregek nagyon hittek 
a tűvel való  'rontában.  Ha a  t(íket hegyükkel felfele  beletűzik a meg-
rontandó áldozat  ruhájába,  ágyába, akkor biztos az eredmény. Hát még 
ha piros cérnát fűztek  eiőhb  a tűbe, vagy pattogatott  kukoricát  szúrtak 
a hegyére. ‚A tűre szúrt pattogatott kukoricától ugyanis sebek lepik 
el az áldozatot. Mikor kihúzzák a t űt, elmúlik a rontás. 

Ha valaki sebes lesz, akkor a legjobb orvosság a bab. A beteg 
lánynak 3 özvegyasszonytól 'kell kérnie egy-egy marék fehér habot. Ha 
férfit kell megszabadítani a  sebktől,  rontástól, akkor  annnak  3  öz-
vegyeznbertől  kell kérni e gyógyszert. Szerdán este holdfogyatkozáskor 
kell főzni a habot. Olyan  cserépedényhen,  amelyben   még  nem főztek. 
Fogyócsütörtökön (holdfogytakor) 3 alkalommal megmosogatta magát 
•a beteg a  baMével.  Ezután éjfélkor kiöntötte a bablevet a keresztútra 
egy fa alá. Még hatásosabb volt, ha bögrést ől odavágta a keresztútra. 
Ha valaki véletlenül belelép, átveszi a sebeket. 

Az átvett rontástól úgy lehet megszabadulni, ha egy fehér vászon-
darabbal letörölgeti a lábát az illet ő, a rongyot a fején keresztül a 
babba veti. 

Egyébként a sebet  cicafaro,kkal  gyógyítják. A kutyatej levele há-
tulját zsírral megkenve ráborítják a sebre, az kiszívja a gennyet a már 
elgennyesedett sebből. Vágott  sbre leghasznosabb  a sebire való fű  le-
velét megáztatni, rátenni a seb. 

Ha megrontották a  ikisgyéreket,  amit az állandó keserves sírásból 
lehetett megtudni, akkor a beteg gyereket  kemeneébe  tették és  sütöt-
ték,  főzték, esetleg, ha tudták, hogy valaki megverte szemmel, akkor 
levágtak egy tincset 'a hajából, beletették egy bögrébe, tiszta, kezdetlen 
vizet rá és így  itmád'koztak:  ‚Segítsd meg,  édös  Istenem, a kicsi  fijam."  
Közben háromszor három  puLhjaďa  parazsat te ttek egy tányér vízbe, 
vagyis kilenc szem parazsat, s ha a parázs lent maradt a vízben, akkor 
valóban megverték szemmel a gyereket.  Miközben  a vízbe rakták a pa-
razsat, addig a  ikõvetkezõket  mondták: „Kalap alá, konty alá." Ha már 
nagyobbacska a gyerek, akkor háromszor kell innia a vízb ől, ha kicsi, 
akkor csöpögtetni kell a szájába. Ezután  megmosdatjk  lefele a  ho•mlo- 
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kát,  orcáját, nyakát. Ezt is háromszor teszik. A mosdatás után nem 
szabad megtörölni. A szemweréstől Való znegszbadítás utolsó tényeként 
háromszor kezükkel az ajtósarkára csepegtetnek néhány cseppet a víz-
ből, majd az egészet este, naplemente után kilottyantj ák napnyugatnak. 

Ha a ikisgyerek megbetegszik, keresik, kink a szeme verhette meg. 
Ha megtalálják az illetőt, a gatyamadzagjának vagy a köténye madzag-
jának egy darabját levágják, elégetik, a pörnyét tiszta vízbe vetik, ezzel 
a vízzel meghintik a beteget. 

A gyerekágyas asszony is ki van téve a rontásnak, ezért az ágyát 
csak a bába vetheti meg. A gyerekágyas asszony éjjel nem alszik, át-
ölelve tartj.a gyermekét, hogy ki ne cseréljék, meg ne rontsák. Leg-
jobb az ágy fejébe tűzni egy hajtűt ia gonosz ellen. Az ágyat szúnyog-
hálóval borítják 'be, különítik cl a 1k.brnyezettõl, a háló alól nem sza-
bad kijönni a gyerimekágyas asszonynak, akárki is jön látására, mert 
esetleg megroritihatjâk. 

Mivel az ártó, rontó idolgok ,at a keresztútra dobják, nem ajánlatos 
sem arra járni, mert könnyen beleléphet az ember valami ártó dologba, 
de felvenni sem ajánlatos semmit a keresztúton. Ha pénzt vett fel mégis 
valaki, akkor a lába között vissza kell dobnia, hogy megszabaduljon 
a gonosz mesterkedéseit ől. A gonosz szellem egyébként sok bajt okozott 
embernek, állatnak. Sokszor nehéz volt ellene a védekezés, mert a leg-
különfélébb alakokban jelent meg, többnyire Sárga ló alakjában. 

De nemcsak a gonosz ártalmai ellen kellett védekezni, más beteg-
ségek is megtámadtak embert, állatott. Természetes módon, füvekben, 
fákban levő  orvosságokkal harcoltak ellenük. Hidegrázás ellen például 
kiváló gyógyszer volt a leorrázott szaporicska (veibena officinalis) le-
vében ifürden.i. A fegyástól származó viisrikeitést, a vaktet űt sózással 
gyógyították. 

Aranyeret, kelést a sülyfű  (salamonpecsét) megfőzött virágjával, 
gőzével kezelték. A daganatra három fogyó kedden söpr űből kiszakított 
szálat tetteik és irádmádkoztak. Ha valaikinek sárgasága van, egy sárga 
fűzfáihoz kell mennie, sárga pánt-likát kell kötni rá és ezt kell monda-
nia: „Sárga fűzfa, vedd le a sárgaságot, adok neked pántlikát!" 

A beteg ember akkor is meggyógyul, ha meghempereg a földön, 
amikor először dördi[l meg abban az évben az ég. 

8kan szenvedtek iégen  tyúkszemtől, szemölcstől, erre is megvan 
a gyógyír. Ha valáki cl aikarja múlasztani a szemölcsöt, elmegy a bájos-
hoz. A beteg mondja: „Szöm őcsük köt a nyel'vemön!" A bájos kérdezi: 
„Ha köt?" A beteg válaszol: „Ma köt." A bájos ekkor ezt mondja: 
„Menyen az X. Y. nyelvére!" Másodszor is Ugyanígy beszélgetnek, de a 
bájos más ii.evet említ, p1.: „Menyen a Bacsó Juli nyelvire I seggire!" 
Harmadszor is megismétlődik minden az utolsó mondat kivételével. 
Ismét más nevet említ a bájos. De olyan keresztnev űt kell mondania, 
mint amilyet először mondott. Ez után biztosan elmúlik a szemölcs. 
Egyébként cérnával kell elkötni a szemölcsöt, akkor leszárad. 

A tyúkszem leghatásosabb eltüntetése a ló lába alól felvett sárral 
történik. Felveszik á sarat és a hátuk megé vetik. Egy öt dinárost nyom-
nak a tyúkszemre napkelte 'el őtt. A szemölcsöt, tyúkszemet a szájból 
véletlenül kiesett kenyér is megszünteti. A tésztalé is segít. 
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A sok fű  mellett a leggyakrabban használt és leghatásosabbnak 
trtott gyógyító és rontás elhárító esköz a fokhagyma. Fokhagymával 
kell bekenni az aj tóďé]ďát, hogy ne léphessenek a házba a boszorkányok. 
TJ'jszulott párnájába, bölcsőjiébe fctkhagymát kell tenni a rontás ellen. 
Torokfájást kitűnően gyógyít a megfőzött fokhagymaszárból készített 
borogatás. Fájós torokra is fokhagymaszárat kell tenni és bekötni. 

Ha valaki már mindent megpróhált nagy betegségében és sem meg-
halnj nem tud, sem meggyógyîullni, akkor a világválasztó f ű  (Szent Ilona 

szt:(Iiy  füve) ébcui kell megďüröszteni, attól vagy magához jön, vagy 
mgű al. 

A halálnak azonban jelei vannak, már el őre jelzi, mi várható. 
Kórógyon  és Szentiászlón, hai a Ikenyérese ikereszbben meghasad, le-

fele tartott fejjel vonít a kutya, leesiik egy csillag, éjjel a házon szól 
a bagoly, a kuvik madár, megreped a pohár, az ablaküveg, álmában 
meszel, kisbabával álmodik stb. a házbeli, akkor mindenki tudja, hogy 
abban a házban egyhamar „haldoklóba" lesz valaki. Ha huzamosabb 
betegségről van szó, akkor nem ér senkit sem váratlanul a halál, már 
előre felkészültek a legrossza)bbra, mégha minden naiv vett is be „or-
vos"-t a beteg. Megek az is, hogy váratlanul „csap meg valakit a ha-
lálmadár", de Ilyenkor Is egyik-másik távol lev ő  rokonnak „olyan érzel-
möt adottt az Isten, olyan rossz érzelme volt", hogy rögtön tudta, mir ől 
is lehet szó. A ,haldoklóba levő" anya szelleme is „mögszoríti a kis-
gyerök szívét", ezzel adja tudtára édes magzatának a bekövetke-
zendőket. 

A jelekből olvasni tudó jen van izgatóddal, húzza a jajszót", si-
ratja a búcsúzni készülõt. De nem jó nagyon siratni, csak szepegni lehet, 
mert különben nem bír meghalni a beteg. 

A halál pillanatában e.lsza'baduló lélek sok csodálatos dolgot művel. 
Többek között az, akivel életében rosszul bántak, „fekete madár képé-
ben végigśuhít a szobán, e]ď.úji a lámpást, megnyiti, bécsuki az ajtókat, 
csak Úgy csörőig, zörög, csattog az ajtó, nyoszolya" - meséli Gyöke 
Boris nene. 

A haldokló boszorkány nem tud addig eltávozni e világból, míg 
valakinek át nem adja 'tudományát. Ez kézfogással t&ténbk. Ha senki 
sem akar kezet fogni vele, akkor nem bír meghalni, csak kínlódik. De 
ha megfogja a seprűnyelet, akkor nem szál] ugyan senkire a tudomány, 
de legalább el ibír távozni az árnyékvilágból. 

A szomorú esemény, a halál beállta után nem sírnak hangos jaj-
szóval, mert zavarnák a halottat. Csendben látnak hozzá a teend ők-
höz: vagy felkötik a halott 'állát egy vászoncsíkkal, amit a ravatalozás-
kor, esetleg a temetés el őtt a halott lábához tesznek, vagy cukros vízzel 
megkenik a szájét, ekkor nincs szükség áflköt őre. Miután lezárták ia 
szemét, majrkáb'a teszik a íémpénZt, hogy legyen neki mivel fizetni a 
halottak birodalmában, mikor átviszik a folyón, a Jordán folyón. 

A „'barbé"-t is elhívják a férfi haotthoz, a borotválás után meg-
mossáik a testet, a törülközőt, amivel megtörölik, a koporsóba teszik a 
lábához, felöltöztetik a „haló szeri"-be, amit már régen elkészített kiki 
magának s a szekrényben &d kend őbe kötözve. Az Öreg férfiakat „pa-
tyolat írnög"-be, „csárdás" tizenkét szél gatyába, fekete „fuszlikba" 
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öltöztették régen, még „rogyös" csizmát ás húztak a lábába. Ma az es-
kövői ruháját adják rá, de csizmát, cip őt nem, csak harisnyát húznak 
a lábára. Az öregasszonyokat utoljára kebélbe öltöztetlk, megkapják a 
fejükre a régóta' őrzött „ha1ó kendő"-t, harisnya, gyapjúpapucs van a 
lábukon. Ma már inkább csak feketébe öltöztetik az id ősebb személye-
ket. A fiatalok legszebb, modern szabású ruhájukban indulnak utolsó 
útjukra. A menyasszonyt fehérben, koszorúsan ravatalozzák fel. Ma azt 
tartják, nem jó sók ruhát adni a halottra, különösen harisnyát nem, 
mert ha harisnyásan temetik el, nem mehet a többi halott után. 

Ez ialatt a többiek a halottas házban a tiszta szobából kihordanak 
minden bútort, ott állítják fel a „hideg ágy"-at a szoba közepére, a két 
ablak közé, a „tlikör alá". A hideg ágy: két székre kocsioldalt tesznek, 
arra kerül minden, ami kell. A képeket üveges felükkel a fal felé for-
dítják, a tükärt, az ablakokat „fekete vessz ős szüttes kendőiiuvá"-val, 
fekete csíkos törülközőkkel letakarják. Félhomály uralkodik a szobában. 

A „hideg ágy"-iat lábbal az ajtóval szembe, fejjel az ablak alá ké-
szítik. A nyoszojára oldalra „vesszős ponvát", csíkos leped őt tesznek, 
fiataloknak piros csákosat, öregeknek fekete csikosat. Szalmapárna ke-
rül rá, erre egyesből készült lepedő, a halott feje alá tollas párnát he-
lyeznek. Ez majd mind a koporsóba kerül. Mikor elkészítették, ráhelye-
zik a felöltöztetett halottat. A halott keze egyenesen maga mellé van 
lenyújtva. A férfi kalapja a feje fölött. Negyvennyolc óráig van a halott 
a hideg ágyon. De ha hamarabb megered, akkor hamarabb eltemetik. 

A halott fejénél és két oldalt székeket állítanak a gyászolóknak. 
Éjjel, nappal siratnaik. „jAikit a faja szeröt, sirassa." Asszonyok járnak 
énekelni, siratni. Ma már nincsenek hívatásos siratóasszonyok, de va-
lamiikor voltak. A hagyomány szerint, ezek az asszonyok hagymát tet-
tek a zsebkendőjűkbe, hogy sírhassanak. Nyáron a legyek miatt már 
a régen megvásárolt szemfödéllel letakarják mellközépig a halottat. A 
szemifedél egy sarkát levágják, füstölnek vele, hogy ne járjon haza a 
lélek. A hazajárás ellen kökényfa tövisét is lehet a halott hasára tenni. 

A halál pillanatától két napig, a temetésig minden órában egyet 
harangoznak, aszerint, ki mennyit rendel. Általában feln őtteknek 3 rö-
videt és hármast, lánynak két röwidet, fiúnak 3 rövidet, 'kisbabának a 
legkisebb 'harangot húzzák. 

A halottas házba nem szabad benézni az ablakon, mert sárgaságot 
kap az illető. Köszönni sem jó a halott mellett. A látogatókat sem kell 
kikísérni. 

A virrasztásra lõwzegyúlnek a rokonok, a faja meg ia szornszédság. 
Körülülik a ravatalt. Este 7 órától éjfélig tart a virrasztás. Ez alatt 
beszélgetnek a halottról, elmondják életét, sorsát, betegségét, halotti 
énekeiket énekelnek, imádkoznak, a kántort is meghívják, de ezért nem 
kap cfizetséget. Megesik, hogy a másik szobában borozgató férfiak míg 
a halott erényeit és gyengéit tárgyalják, mélyebben néznek a pohár 
fenkére. újabban éjfélkor mindenkinek asztalt terítenek, pálinkát, bort 
isznak. Reggelig tart a virrasztás. Egyébként, míg a halott a házban 
van, nem főznek. 

Köżben  sok más esemény is lejátszódik. A halottkém, illetve „ha-
lotnyíző" Is elvégezte dolgát, megengedte a temetést. Az asztalos készíti 

142 



a koporsót, tölgyfából vagy nyártfából. Régen a rokonok feladata volt a 
koporsó készítése. A koporsó  iedelét köröskörül fehér meg sárga gom-
bokkal veri ki. A fedél oldalára kerül az elhúnyt neve és kora. A pap 
is felhívatta magához viaiaimelyik rokonit, hogy kiikérdezze, idsöl kell 
elbúesúztatn Ła a halottat. A búcsúlevél nagy gonddal való megírására 
csak ez után kerül sor. Vagy a pap, vagy a tanító írta meg. A temetés-
kor még a háznál olvasta fel. Megesett, hogy az atyafiságban parázs 
vitát szült a búcsúlevélben említett sorrend. Azt is el kellett közben 
dönteni, hol temetik el a halottat. Régen nem volt szabad egyik hely-
ségből a másikba szállítani, a község határán átvinni, mert elveri a 
határt 'a jég. Mindeajkit ott temettek el, ahol meghalt. Még ma is ritka, 
hogy valakit máshova vinnének eltemetni. 

• ikoporsó  elkészültével sor kerülhet a test koporsóba tételére. 
•  koporsóban szalmapárnára és tollas párnára, leped őre fektetik 

a testet. A gatyamadzagot megoldják, a két nagylébaujját összekötik, 
mert sem csizmában, sem harisnyában nem lehet eltemetni, mezítláb 
kell mennie a többi halott után. Állát fekete szalaggal felkötik. A férfi 
halottnak a mellére helyezik a kalapját, a n ő  mellé pedig beteszik a 
szebbnél szebb „vesszős porwá"-kat, ikebeleket, tilángli (tüllb ől való, 
hímzett) kendőket, gyöngyöket, levegőket, főkötőket, selyem kankókat 
(rövid félkabátokat), curakokat (posztó kabátokat), temiburozott (pálci-
kák segítségével készített) esiipkéket, selyem takarítókat, kötényeket, 
farhámokat. A menyasszony magával viszi a stafírját, hogy ne sírjon 
a szíve utána. A halott magával viszi minden kedves és szép ruháját, 
holmiját. A kisgyerekeknek is beteszik kedvenc játékaikat, ru łiácskái-
kat. A koporsóba ikerül az utolsó torulköző, amivel halála után megtő-
rülgették a testet, a hideg ágy felszerelése, s őt az aznapi szemét is a 
lábához kerül, hogy ne jöjjön vissza. Miután így elrendezték, ráteszik 
a szemifödőt. Egy sarkát levágják és azzal füstölnek, hogy ne járjc 
haza. A szemfedelet az jareon kivágják, hegy ne ragadjon az arcára, de 
még nem terítik az arcára. 

A második nap reggelén „a gödiörájó"-k, akik a rokonsághól kerül-
nek ki, már korán hozzálfognak a muiúához. Sohasem ássák meg el őző  
nap a sírt. Azt tartják, hegy az éjjel sötétjében az ördög beköltözik a 
sírgödörbe. Padmalytalan gödröt ásnak, általában négyen végzik a mun-
kát. A fej fel őli részen lkét lépcsőfokot vágnak, hogy mikor eresztik le 
a koporsót, két ember a lépcsőn állva, kettő  pedig a lábnál állva ereszt-
hesse a koporsót a fÖ]idbe. Valaki ott marad a sír mellett a temetésig, 
nem hagyják egy pillanatig sem egyedül. 

Ha délelőtt halt meg az illető , akkor délelőtt van a temetés, ha 
délután, akkor délután. Általában délel őtt 11-kor vagy kora délután 
kezdődik a temetés. A lélekharang szavának időtartama és időpontja 
mindig az illető  család vagyoni állapotától függ. 

Ha a templomban ravatalozzák fel az elhunytat - presbiter volt 
-‚ akkor a temetéskor a gyászolók nem a padokban foglalnak helyet, 
hanem a padsorok között vezet ő  út két oldalára helyezett kisszékeken. 

Ha a házból temetnek, a tiszta szobában felravatalozott koporsót 
bent rendezik el, letakarják a szemfed ővel a halottat, de közben senki 
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sem meri megsimogatni, azután elbúcsúznak t őle és leszegezik a kopor-
sót. Mikor már várják a papot, kiviszik a koporsót az udvarra. Régen 
letették a földre, s 'a koporsó mellé a földre vagy kisszékre ültek a 
rokonok. A gyászoló férfiak nem borotválkoznak, mindenki kötényesen, 
hétköznapló ruhájában van, ha közeli rokonról van szó. Csak a n ők 
öltenek gyászruhát, feketét. Ma az udvaron állítják fel a ravatalt. A 
papnak egy asztalt tesznek tki elébe. Ott vlé,gzi ia szertartást, elbúcsúz-
tatja a rokonságból jaz elhunytat, prédikál. Újabban a prédikáció és a 
búcsúztató elhangzása után szegezik le a koporsót. Va1asnikoir, mikor 
sok víz volt a határban, csónakon vitték Id a temet őbe a koporsót. Most 
gyászkocsi híján Vagy a szeintmihálylován vagy a t űzoltók a vállukon, 
télen pedig pa:rasztszekiéren szállítják iki a közeli temet őbe. Az úton 
énekel a gyászolók gyülekezete. A koporsó után mindig a legközelebbi 
hozzátartozók haladnak, a többiek  a rokonsági fok szerint követik őket. 
Télen, nagy hó vagy sár idején is gyalog kí,éri ţk az elhunytat utolsó 
útján. 

Miután leeresztik a koporsót a sírba, a lelkész még egyszer imád-
kozlk. Közben a legközelebbi rokonok, siratóasszonyok „hangos jajszó-
val" siratjá:k. Ma már egyre ritkábban. A koporsó már a földben van, 
„hányik rá a földet, bétemik a halottat." Búcsúzóul egy egy rögöt dob-
nak a sírba a hozzátartozók, ismerősök és idegenek is, hogy ne álmod-
janak az eltávozottal. Ez alatt gyászénekeket énekelnek. Beállítják a 
rokonok faragta fejfát, szobrot a fejéhez. 

A fejfa, vagy ahogyan 'itt nevezik, a szobor, emlékszobor, emlékfa 
egyetlen akác vagy tölgy rönkből készül faragással. A rönk földbe 
kerülő  vastagabb része faragatlan marad, többnyire 10-15 centiméter-
nyi faragatlan rész kilátszik 'a földb ől. A fejfa a föld felett kb. 170-180 
cm magas. Az oszlop, teteje le van kerekítve, az elüls ő, felíratos lap két 
oldalán egy-egy ujjnyi széles szeg őléc fut az elkarcsúsított nyakig, 
amelyen túl már megszűnik a szöveg. Egyik-másik emlékfának a leke-
rekített tetején is vn szegőléc. 

A fájdalmat jelent ő  és jeiképező  szomorúfűz nem a szöveg élén, a 
szöveg felett található, hanem a felírat alatt, szinte lezárva azt. A fél-
kör alakú fejhez alkalmazkodva helyezkedik el: „Em1ékszbor" vagy 
‚Eni1ékfául", ezután következik a rokonok készítette, szabad szöveg ű  
sírfelírat, iálló, nagy nyomtatott bet űkkel egyfolytában vsve. A helyes-
írás szabályait, különösen a rövid és hosszú, illetve ikermássalhangzók 
jelölésében és a megszakításokban nem nagyon veszik tekintetbe. Vésés 
közben a nyeivérzék teljesen háttérbe szorul, fő  az előre elkészített 
szöveg mindenáron való felrovása, bevézése. Még •arra sem törekednek, 
hogy az elhúnyt nevét külön sorba írva, megszakítás nélkül tün-
tessék fel. 

A felirat készítője nem egyszer magát a halottat beszélteti a szö-
vegben egyes szám els ő  szenélyben, de a záró formulát már egyes szám 
harmadik szeméiben függeszti a szöveghez, p1.: 
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Én  Borka 
Katalina  

voltam de  
Lsten sza  

vára  sirom 
ba szálotam 

Életernne  
k 23  dik  év 

éhen  má 
jus  9 én 
Áldás  po 

raira 

EMLÉKFAUL  EMLÉKSZOBOR  JOJ SIROM  
TE KI A SIR  IT NYUG  M HOZ  OL  

HANTOK SZIK AZ  VASI)  N 
AT VIZSGA  URBAN MBG EVEMET 

LOT) JOJ  SIR BOLDOG ÉN VOLTA  
OMHOZ  NE  ULT CSE  M KIS PÁL  
VEMET MB  REPES KŐ  JÁNOS 

G TALÁLOD KATI ÉLTEM 
ÉN VOLTAM ÉLT  §  ÉVET ÉVET  MB 

TTUCAK  MEGHALT  GHALTA  
MARIKA 1954 12H0 M 1932 ben 
ÉLTEM 9IKÉN  ÁL  JUNIUS  
49É VET DáS  BÉKE NEGYED-I 

T ISTENE PORAIRA KÉN ÁLD 
SZAVÁRA  Á5pOR 
SIRBASZ AlBA 
ÁLOTAM  
1955  DIK  

ÉV 5 hó 10  
DIKÉN 

ÁLDÁSP 
ORAIRA  

Az emlékfa beállítása után  elkészítik  a sírhantot, ormosan. A  hah-
tolás  vége fele a -még puha földbe  két, kb.  50-60 cm hosszú, kerekre 
faragott lábfát szúrnak le a  lábhoz,  egymás mellé, az egyiket azonban 
mintegy 10 centiméterrel magasabban hagyva. A  léibfák  leginkább 8-10 
cm átmérőjű  lehántolt kis karók.  Felnőtteknél  nemre való tekintet nél-
kül egyforma vastagok, •a  gyermekeknél  -a kisebb  fejfákhoz  alkalmazva 
a  láWá.k  is  vékonyehbak.  A  lá'bďák  idővel kirohadnak, de nem helyette-
sítik Őket semmivel. Valamikor talán  ezkre  fektetve vitték a halottat 
a -temetőbe, a temetés után pedig a  sírra  állították őket. A Tiszántúlon 
található  „lábtul  való fa" is ilyen  funkciójú  volt. Ma már senki sem 
tudja megmagyarázni egyik faluban sem, mire szolgál a lábfa, m-i a je-
lentősége, miért áll magasabban az egyik. A válasz mindig csak ez: 
„Csináljuk, mert Igy szokás." Ma m-ár sem-mi szerepük sincs a temetés 
során. 
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Koszorút nem szoktak a sírra tenni, csak vágott virágcsokrot. A 
sírihantra később, ha már megülepedett, virágot ültetnek: őszirózsát, 
petóniát, belegóniát. Sírkövet a falusiak nem szoktak állíttatni, <sak a 
falusi intelligencia, illetve a gazdag földm űvesek, akik így akarjâk mu-
tatni tehetősségüket. A fejfa lába mellé egy közönséges vázát tesznek 
általában, kissé benyomják a földbe, abban tartanak virágot. A sírokat 
nem hanyagoljáik el, még nagy munkaidőben is lehet látni a temet őben 
hozzátartozója sírját ápolgató asszonyekat, leányokat. 

Valamikor a temetésről visszatérve halotti tort tartottak. Baromfi-
ból késziilt pörköltet szolgáltak fel krumplival, pálinka, bor, kalács 
került még az asztalra. A bor, pálinka hatására néha egészen vidám 
hangulat kerekedett, még táncra ás perdültek. Ha nem tudtak meg-
egyezni az örökségen, össze is verekedtek, még a kések is el ő  kerültek, 
haláleset is történt. Újabban nincs tor, csak a sírásókat vendégelik meg 
tyúkpöiköittel. 

Hogy a halott lelke ne térhessen vissza, különféle praktikákat al-
kalmaztak. Sót, paprikát tettek az asztalra, gatyamadzagot kötöttek 
az ajtó elé, seprűt itámasztobtãk az ajtó mögé a sarokba. De megeshetett, 
hogy ezek  ,,,em segítettek, borjú, macska, kutya képében megjelent az 
eltávozott lelke, különösen, ha valami elintézetlen ügy volt az illet ővel. 

A gyászt csak a nők tartják, •a férfiakon semmi jel sem mutatja, 
hogy ihalottjitlk Van. A családtagot hat hétig, a távolabbi rokont négy 
hétig vagy még addig sem gyászolják. A .n ők hétköznap fekete anyag-
ból készült ruhát, fekete harisnyát, fekete cip őt, fekete fejkend őt vi-
selnek. Vasárnap fekete vagy sötét ruhát öltenek, fekete cip őt, kendőt 
viselnek, világos színű  kabátjukon gyászszalagot látni. A kislányok ha-
ába is fekete zalagot kötnek. 

* * *  

A temetési szokások leírása után vessünk rájuk elemz ő  pillantást is. 
A temetési szokások rendszerként jelentkeznek a népi, paraszti 

kultúrában. Alkalomhoz kötött részét, szegmentumát képezik 'a nagy 
egésznek, s mint ilyen, •a családi  otthonhoz  kapcsolódó kommunikációs 
szituáció, fogalomkörébe tartoznak. 

A szereplők viselkedése kötött: beleszületnek egy bizonyos társa-
dalmi, gazdasági, m&velődési csoportba, s modellek alakjában raktároz-
zák el és használják fel adott alkalommal a viselkedésnek a közösség 
szabta normáit. A temetés körüli cselekménysorozatban nincs sok lehe-
tőség a variálásra. 'A szerepl ők a családon belül sajátították el a mo-
dellt, illetve azon a területi csoporton belül, melyhez a családjuk tar-
tozik. A közösség, a falu társadalma szabta modell szerint viselkednek. 

KIKBŐL ÁLL A KÖZÖSGI, KÖZSÉGI TÁRSADALOM? 

Ennek a közösségi társadalomnak nagyon jó bináris sémáját talál-
juk  Hoppál  Mihálynál (Egy  falu kommunikációs  rendszere.  Bp. 1970. 
14. old.) s ie sémát iitt némi módosítással közöljük: 
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Csoportok 

rokoni területi 
(nem rokoni) 

vérrokon „mű" 

I rokon, közeli 	 távoli 
család I 

nagyapa, sógor, szomszédság 	falurész 
nagyanya, koma p1. Alvég, 

apa, 
közeliak, 	Felvég 

anya, 
utcabellek  testvér, 

nagybácsi, 
nagynéni, 

unokatestvér  

A temetéskor, a halál beálltát ikbvetõ tevékenységek rendszerében 
a vér- és mürokonk csoportja zárt, kis számú, társadalmilag kötött 
közösségének van legfontosabb, aktív szerepe (öltöztetés, hideg ágy ké-
szítése, sírásás, a búcsúztatás megszervezése, ravatalozás stb.), a terü-
leti csoport viszont többnyire passzív vev őként vesz részt, de ha tev ő-
leges résztvevője is a cselekménynek, akkor is, hogy úgy mondjuk, sta-
tiisztaként, mellékes szerepet játsziik (öitöztetékor a borbély; a virrasz-
tás, temetési szertartás során a pap, a kántor, a gyászolók gyülekezete). 
E csoport legfeljebb a hagyományos tudásanyagra, a viselkedési nor-
mákra, m.odel'le'kre figye1neztet, rnínt  a társactalmii kontroll szerve. T ő-
lük tartva igyekszik a család mindent úgy elrendezni, ahogyan azt a 
falu magartási normái megkövetelik. Vagyis, az egyén, illetve a kisebb 
közösség a falu zájától való félelmében igyekszik mindent úgy végezni, 
ahogyan azt a nagyobb közösség megszokta, mert a szokás tilalmak és 
tanácsok rendszere, a társadalmi ellen őrzés formája. A gyászoló csoport 
tehát mindig figyelembe veszi •a szokásos magatartás szabály.készietét. 
Annál  inkább igyekezik a csoport a modell szerint eljárni, minél inkább 
kötődik a közösségi csoporthoz (a tükör letakarása, a kép fal fele for-
dítása, a halott elrendezése, a hideg ágy elkészítése, Pénz tevés a halott 
markába, a kalapnak a 'halott mellére helyezése, a szemfed ő  kivá-
gása stb.) 

A résztvevők esetében, ez már nem szemt ől szembe viszonylat, ha-
nem interperszonális csoportok közötti kommunikáció - tágabb érte-
lemben használva a kommunikáció fogalmát. 

A halálesetnél, temetéskor a kölcsönösségi viszonyban lev ő  csoport-
tagok a kommunikáció időpontját részben maguk választják meg, saját 
maguktól függ, hogy a rokonok, szomszédok részt vesznek-e a temeté-
sen és előzményiben, továbbá saját maguk választják meg a közlés 
jellegét a tartalmát a szituációhoz ill ően. A kommunikációs forma meg-
nyilvánulhat segítségben is, ha a család testi-lelki erejét meghaladja a 
feladat. A rokonság megjelenése kötelez ő, a távolmaradás pontos jelen- 
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tést  hordoz  -  haragban van az  &llető  a családdal. Egyébként a nagy 
közösség minden feln őtt tagjának illik részt venni a temetésen, hogy 
lerója  tiszteletét a meghalt iránt. 

A TEMETÉS MINT KOMMUNIKÁCIÓS SZITUÁCIÓ SORÁN 
MILYEN KÓDOKAT HASZNÁLNAK FEL? 

Esetünkben a  bináris  osztású kódrendszer némileg eltér  Hoppál  
rendszerétől  (vö.: i.m.,  41.) s így ábrázolható: 

emberi kódok 

akusztikus 	 vizuális 

nyelv 	 zene, ének 
	

kinetikus  

geztus 
 

tárgyi 
cerem. 	ceremoniális 
zene 	 ének 

(rögLbás)  7  \  
harangozás 	7 \ írás, 	öltözet 

egyéni 	közös- díszítés  
ségi  természetes (gyász- 

beszéd 	 (gyülekezet) 
kántor, 	 i (fejfán, 	ruha a  

családtág  I  kopor- 	halot- 

ŕ  \ 	
halotti 

són, 	ton,  
 gyászo- 

halotti 	siratás 	ének  
ton, 	ló nő- ének 

halotton) 	kön,  
rokon 
férfia- 

kori) 

A harangozás is kód, mégpedig  ceremóniális.  A harangszó jelzés 
és híradás; jelzi,  hírül  adja,  hogy  valaki  megihadt.  A közönség abból 
tudja meg a halott korát és nemét, hogy milyen harang és hány-
szor szól. 

A. gesztus  szimbólikus  mozdulat, de van jelentése, sőt lehet még 
babonás cselekedet IS, Pl. egy rög bedobása a sírgödörbe a temetéskor  
búcsúként szolgM,  de  egyúbta1  arra is, hogy  megakadályoza  az  illető  
lelkének túlvilágról való  hazajárását.  

A tárgyak, a tárgyi kódok is részt vesznek a kommunikációban: 
a gyászruha, a  menyasszonyi  ruha a fiatalon meghalt nőn, a  stafirung-
ának a betevése a koporsóba, a gyászoló férfi rokonok borotválatlan- 
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sága,  hétköznapi, pregacsás, kötényes öltözete még a gyászmenetben Is, 
a fejfák nagysága, az emlékkövek stb. a közösség számára használt 
jelek, amelyeket mindenki ismer és ért. 

Az emberi kódok nem küön-4külän szerepe]nk a társadalmi kom-
munikációban, hanem egymással kiegészülve, szinte elválaszthatatlanul 
összefonódva. Egyes ködfajták azonban idők folyamán nem aktualizá-
lódinak többé; ha nem is esnek ki rögtön a kódrendszerb ől, egyre rit-
kábban szerepelnek (p1. a siratás, amikor :a halott elvesztése miatt a 
Legközelebbi hozzátartozója ‚húzi a jajszót".) 

A temetést megelőző  És •a temetés során végzett cselekményeknél 
is szegmentumokat lehet megkülönböztetni, éppen úgy, mint a nyelvi 
közlésben. 

A szegmentumiknak van szinhelyük, idejük, cselekv őjük, a cselek-
vésnek van célja. Ezek a tényez ők az egyes szegmentuimelcban másként 
jelentkezhetnek. Ez különbözteti meg Őket egymástól, 'annak ellenére, 
hogy egy nagy egészhe kapcsolódnak, nem esnek szét. 

Esetünkben a következő  szegmentumokat különböztethetjük meg: a 
halál beállta, a halott felkészítése, a hideg ágy elrendezése, a környe-
zetnek •az alkalomhoz való átalakítása, a virrasztás, a temetést el őké-
szítő  cseikniények, koporsóba tétel, búcsúztatás, temetés. 

A szegmentumok alkotta egész folyamatban a vér- és a „m ű" ro-
konok a cselekvő  személyek viszont a cselekedetsor folyamán más-más 
speciális cselekedetet, funkciót végeznek. A funkciók sorrendje általá-
ban azonos, azonosnak kell lenni, ikülõnben a társadalmi kontrollt kép-
viselők szájára kerülnek a szerepl ők. 

Minden egyes szegmentumban a halott a releváns tényez ő, noha 
csak passzívan vesz részt, azzal, hogy minden cselekvés ráirányul 
(mosdatás, öltöztetés, halottkém, ravatalozás, siratás stb.), a többi, a 
családhoz tartozó és idegen személy az aktív résztvev ő . Szegmentumon-
ként mások az aktív szerepl ők (p1. míg a virrasztásnál az idegenek, 
szomszédok aktivitása tűnik szembe, addig a siratásnál, koporsóba té-
telnél, sírásásnál a vér- és „&nű"-rokonoké). 

A temetés körüli cselekménysorozatban is jelentkezik szinkretiz-
mus, ti. különféle művészetek is bekapesolódnak ének, zene, díszít ő  
művészet), de a társadalmi lét És tudat is kifejtésre jut mágikus cse-
lekvésekben (pénzt tesznek a halott maxkába a halott utolsó felöltöz-
tetése, hideg ágya, koporsója, a szoba felkészítése, a fejfa kifaragása, 
megírása, sírásás, más hiedelem szer ű  elemek, szokáscselekvések, 
rítusok). 

A temetésnek mint közösségi „alkotásnak" - mert valóban közös-
ségi alkotás - vannak releváns jegyei, melyeket tekintetbe kell venni 
az elemzéskor. Ilyen releváns jegyek: drámai, tragikus, sok szerepl ős, 
több cselekvényszálas, folyamatos idej ű, nyelvi és nem nyelvi kódú, 
akusztikus, kinetikus, gesztusos, szóbeli, énekes, zenei, tárgyi kódolású, 
interperszonális, tradicionális módon leadott üzenet, illetve konimu-
nikáció. 

A Vevő  közösség a tradíció szempontjából ellen őrzi, hogy minden 
a szokásmodellek szerint megy-e végbe. Sem az egyén, sem a család 
nem dönthet a saját feje szerint, niág a zárt közösség tagja. Mihelyt 
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meglazul a közösségi kapcsolat és a társadalmi ellen őrzés, lehetővé vá-
lik a variálás. Erre máris van példa a fiatalabb generációnál, amely 
nem kötődik olyan szorosan  ia  paraszti életformához,  lkõzõsséghez,  akár 
azért, mert félig paraszt, félig gyári munkás, akár azért, mert városból 
tér haza az öregeket eltemetni, a városban pedig más normák járják, 
illetve a kötöttség már meglazult. A gazdasági, társadalmi, m űvelődési 
viszonyok megváltozása, az egyénnek a csoporttól való viszonylagos 
függetlensége indítja el a szabad variálás útján a  fiatalabb generációt. 
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RÉS  UMÉ  

LA  MALADIE,  LA  MORT ET  LES  FUNERAILLES EN SLAVONIE 

Aprés  la  représentation  de la  maniére  de  rérnedier par  les  herbes et  les  
autres remédes natureis des maladies fréqu'antes et bien con:nues, l'auteur 
parie du traitemerit des malades ensorcelés. On  y  énumére  les  signes  de la  
mort ehez  les  Hoiigrois en Siavonie aprés quoi suit  la  description detaillée 
des funerailies. 

Aprás cette description l'auteur  fait  l'analyse des funerailles et du sys -
térne  des actioiis qui précédent  les  fwieraiilles, parce que  les  coutumes 
d'enterement s'annoncent par  un  systéme dans  la  culture populmre, paysasi-
nesque. 

On  fajt  l'analyse du rôle des groupes des parents qui prennent  part  
dans ce systéme des actions funéraires et aprés cela  1'  auteur montre  le  sys-
térne  ciu code ordinnaire. En fixant  les  segments déterminés au fil des actions  
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en ce qui concerne  les ftnieraNles, l'auteur menttonne la fozicti'on des parti-
cipants qui assLstent aux actions des segrnents et fajt une corchisjon défi-
nMave: les fww~ est we ct'&tion col'lective ot posséde &es marques rélé-
vantes: dr^tiques et itragiques, avee 7naiats des acteurs et &rents disses 
d'setjon a sa eoitinuation, un caract ěiie intettipereoninie, en suite s'est La corn-
munioatin avec du oode v'eiibaI, dmné tr"timnellement et fajt vairier co<n-
fonniement jaux eondijtlens éoonomiqes, sociales et eultureUes. 
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Bona  Júlia 

HALOTTI SZOKASOK 
A SZLAVÓNIA! 
NYELVJARAS TERULETÉN 

•  Ą  harmadik emberi szükség a halál, s a vele kapcsolatos szokások-
nak a falu résztvev ője ma is, bár ezek régi egyetemességükből, össze 
tartó erejükből résben veszítettek már. De mégis, mivel a leg ősibb 
népszokások egyikét képezik, sok régiséget meg őriztek. A halottal kap-
csolatos szokásokat és hiedelmeket részben a félelem, részben az össze-
tartozók egymás iránti szeretete teremtette, még az ősidőkben. 

KÉSZÜLŐDÉS A HALÁLRA. 

A halálra a szlavóniai nyelvjárásterület öregjei ell őre készülnek. A 
ruhát, mindazt a textilneîműt, amit majd rájuk adnaik, ha meghallnak: 
halónak,  halókánok, halószerinek  nevezik. Ezt előre elkészítik, és halá-
luk napjáig a ládába, kócsagba  (=  régi bútordarab) Őrzik. Beszédtétna 
köztük, hogy: „Megrendölte halónak a kebelet". Vagy: Ama nyi, a ha-
lószeröm tartom a láodeha." A halló, halóka, halószeri a következ Ő  da-
rabokból áll: átkötő  (Így is: álkötŐ ,  fekete pántlika),  szoknyika, sejöm  
takarító, rékli, hosszú  ímög,  haló  keszkenj ő,  haló  pomva".  

HALÁUÓSLAS,  ELŐJELEK 

A halálnak a régi szlavóniai néphit szerint is el ő  jelei vannak. A 
bagoly: ‚halálmadár, és 'hangja rosszat jelent, valaki meghal. Ha a  kutyó 
(= kutya)  bajúkol <= vonít), meghal valaki. Ha a foga fáj álmában 
valakinek, akkor meghal valaki, akit az illet ő  sajnál. Ha elreped a po-
hár, szintén halál lesz. Álomban meszelni - halál. Ha a kenyér ke-
resztbe meghasad, ugyancsak halál lesz. A beteget nem szabad siratni, 
mert akkor nehezen hal meg. Ha sokat küzd a halállal, arra gyanak-
szanak, hogy haragosa van. Az illet őt ilyenkor elMvják, hogy megbé-
küljön vele: „Jó asz haláói, mind&fétle búbáónatnak vég" - tartják. 
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3. A HALÁL BEKÖVETKEZËSE 

Ami a haldoklóval a halál után történik, az n ői teendő  volt min-
dig, s ina Is az. Ha beköszöntött a halál, megállítják az órát, a tükröt, 
ablakot letakarják cifra, fekete türülköz ővel. A szoba így félhomály-
ban van. Elviszik a 'halálhírt a szomszédoknak, a házban felkeltik az 
alvókat. A halottkémet hívják, a hatósági személyt, aki megállapítja a 
halál beálltát és okát. 'Mihelyt a halál bekövetkezett, pénzdarabbal vagy 
csak kézzel lefogják a halott szemét Szentláslón nem fürösztik a ha-
lottat. A szlavóniai nylvjárásterület más falvaiban lemossák,  fenké-
szitik (=  felteszik) a hidegágyra (így Is nevezik: hidegasztal ='ravatal), 
a 'halóba, halókába, halószeribe, illetve in.eplőbe (= ön.ne'pl&be) öltöz-
tetve. A halottat olykor esküv ői rulhájálba öltöztetik. Az átkötővel át-
kötik a halott állát. Szeritjiászlón leginkább nem adnak rá  csarapot 
(= harisnya) és a két nagylábújját összekötik. A többi faluban legin-
kább csarapot húznak a lábára. A halott alatt van a haló  pomva 
( haló ponyva). 

4. HALOTTAS HÁZ 

A halál napjától a temetést követ ő  napig halottas  háoznak  nevezik 
a gyászházat. A halottas háozban a tiszta szobából kihordanak minden 
bútort, s ott állítják fel a ravatalt, vagy 'ahogy ezen a nyelvjárásterü-
leten nevezik: hidegágyat vagy hidegasztalt. A két ablak közé, a  tíkör 
(= tükör) alatt a szoba közepére helyezik. Az ablakokon, tükrön fekete 
vesszős, maguk szőtte törül)köző  van. Az ajtó irányában van mindig a 
halott lába. A halott kezét leginkább a test mellé helyezik. A halott hi-
degágya mellett gyertyát égetnk. A koporsóba tétel pillaiatábn vég-
zik el azokat a varázsló cselekv'éseket, amelyekkel a halottól való félel-
met akarják megakadályozni: p1. háromszor ágyára ül vagy ültetik azt, 
aki fái, vagy a szem śfödél egy sarkát levágják, és azzaI füstölnek, hogy 
ne járjon haza a halott. Az aznapi szemetet ugyánilyen céllal a lábához 
teszik. Ha halott van a háznál, nem szokás varrni. Végs ő  rendelkezéseit 
teljesíteni szokták, mert féltek, hogy majd hazajár, azaz kísértetként 
megjeleirik. Míg •a halott a hásbasi van, nem főznek. A koporsóba tétel-
lel megkezdődik a halott meglátogatása és a virrasztás. A halottat egy 
percre sem hagyják magára. A látogatók nem 'köszönnek és nem szokás 
őket kikísérni. 

5. VIRRASZTÓ, SIRATÓRIGMUS, JAJSZÓ 

A halottas ágynál éjjel-nappal  verasztanok (= virrasztan'ak).  Ének-
lőknek nevezik azokat, akik virrasztani járnak ás az éneket vezetik. 
Régen férfiak voltak az énekl ők, ina asszonyok. Harasztiban ezekre a 
férfi-éneklökre emlékeznek régbbr ől: Illés Dora István, Petyó apó, 
Pipac Ijés, Pétör Abel, Balázs János. Ugyanitt újabban n ők járnak ve-
rasztani: Istóka Rebecsa, Kuruc nene (meghalt), Istóka Mariska, Kürt ő  
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Maris. Általános szokás a halott meglátogatása. Ilyenkor beszélgetnek 
a halottról, elmodjá.k a sorsát, örök nyugalmat kívánnak neki, dícsér-
getik, imádkoznak, halotti énekeket énekelnek. A hozzátartozók jaj-
szóval, azaz siratórigmussal siratják el halottjukat. „Ne féjesi, ha meg-
hali-k, kap egy jajszót" - mondja a szólásuk, amit haickiklónak is mon-
danak vigassképp. „Húzi a jajszót" (== siratót mond) - sokták monda-
ni, de így is hallottam: „Palkó János baesikát gajdoltuk. Harmadnapja 
hugy etemtök", vagy: „Minidör&ké volt agy rigmus egyörn, egy jajszó". 
Ezek a jajszók, siratórigrnuso!k megfigyelésem szerint „strófa el őtti" 
laza, sor-kumuláló formák, melyeknek prózaszövegét alkalomszer űen 
rLigtönzik. A dallama azonban adott, oldott, litániaszer ű. Közlök egy 
rigmust, jajszót. Csonka fene a szájhagyomány szerint a következ ő-
képpen siratta el férjét: 

Az Isten áolgya meg az egész falut 
hugy kijüt  a temetésödre, édös, jóó páorcsáom. 
(,‚Oszt te'rögetőzött a kezivel" magyarázták.) 
Ědös, aranyos uracskáom, hutyó szeretel 
mikó  fiatal vóutam. 
Kilenc monyastúl félt ő  dráoga jó uracskám. 
Jajajaj édős uracskáo'm, jaj ér&eköm, 
megbetegödöt  a kan malacka 
ki váogi meg a f űlét" 

A siratókból csak a legjellemzőbb gondolatokat jegyzi meg és őrzi 
a szájhagyomány. Jajszót a temetőben is mondanak, amikor sírba te-
szik a halottat. (Ld. ott.) A virrasztókat illett - és illik - itallal meg-
kínálni. 

6.  TEMETOBE1VLENETEL, BÜCSÜI1EVL  

A búcsúlevelet úgy állítja össze a pap, hogy valakit felhív a csa-
ládból, hegy kikérdezze, kitől ikell elbúcsúztatni a halottat. ‚A búcsú-
levelet vagy 'a pap, vagy a tanító írta meg, és temetésikor  a háznál 
mondta el, a temetőbemenetel előtt. 

Harasztiban, mihelyt a koporsót felemelik, hogy kivigyók a teme-
tőbe, a félők jelképesen egy kis szemetet hajítana:k a koporsó után. 
Szent Lászlón paprikát, sót tesznek az asztalra vagy gatyamadzagot 
kötnek az ajtó elébe és söpr űt támasztanak az ajtó mögé a sarokba, 
hogy a halott haza ne járjon. Régen, míg a Palacaa-mocsár nem volt 
lecsapolva, csónakon vitték a halottat a temet őbe. Ma ünnepélyes me-
netben, kocsin kísérik Ici a temet őbe. 

7. SIR, SIR.FA 

E nyelvjárásterületen a szólás Így mondja: „Egy öl f ődet te is ka-
p01, ha meghalol". A sírt gödörnek is mondják: „Jó hejt halt meg, a 
maga gödrit tőti". A sírt a temetés napján a rokonok és barátok ássák 
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meg. „A  barátjait megbávi síráosni" -  mondják. A sírfát másképp  
fejfának  és  emlékfának is mondják. Részei: eleje, utóuja, láoba, pártáo-
zója, teteje pléivel föddel.  A fejfát a faragó embörök, (fö1dírnŰvesek, 
aikik  értenek a  Warag~ ácsnuikához)  készítették. Ezeket ácsok-
nak,  majsztoroknaik  is nevezik. Azelőtt  t&bben  voltak a faluban, ma 
már alig akad  belőlük. A sírfára  eďféle  szöveget faragnak: 

„E szomorú sírhalom 
alat nyugszik 
Keresztes István 
Élt 85 évet 
meghalt 1944-dik év 
I hó 30-dikán 
Áldás porairra." 

A halott lábához  cüveköket (= 1 ra hosszú 'karó), másképp  láub-
fejfát faragtatnak. Két Ilyen  cüveket  ütnek a halott lábához, amikor 
eltemetik. A  sírďát  a fej irányában állítják fel. 

8.  SIRBATTEL  

Amíg a koporsót  elhelyezik  a sírba, a család legközelebbi hozzá-
tartozója elsiratja jajszóval. A siratás általános szokás, mert, mint 
mondják, ha nem siratják el illően, ha nem fáj, hogy meghalt, „asztat 
ma is halom,  hugy álmodik  vele. Ama  egyöm, főjüt  oszt álmomba jó 
megnyomkodott". „Találkozik aki  hazajáor, ůty  zörgetőt mindönt". Ha 
valaki nem siratja el illően a halottat, megszólják:  ‚Shutyó  se  sirati" 
-  mondják az ilyenre. Még néhány  siratórigrmtst ijdeíro?k  erről a nyelv-

j árásterületr ől. Jllemző ,  hogy majd minden jajszó, rigmus csonkán 
marad csak meg a  szájhagyománban.  Ilyenek:  

„Edös apócsáom,  topos tőkém, 
Hutyó szeretel  mikor fiatal vóutam" 
(Kuruc  nene  siratta így férjét.) (Haraszti.) 

Vagy:  

Jajajaj édösanyáom, 
kejék ked  föl, 
mer megijed magáoba". (Kórógy.)  

Vagy: 

Jaj de  illött 
mikó billögött 
Béfogtuk  a lukat  
mikó csöpögöt.  
(Általánosan ismert.) 
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A sírba tétel után a hozzátartozók meghívják a rokonokat, baráto-
kat a torba, amit a temetés után tartanak a halottas háznál. 

9. HALOrI TOR 

A halotti tort egyszerűen tornak mondja mindenki. „Miikó főjtinek 
a temetőből, akor van a tor". „Ot a halotasháznál terítenek". A halot-
tas házhoz  visszatért gyászoló népet mosdôviz, törtiiiköz ő  várja. Miétg ma 
is mindenki megmossa a kezét. A terített asztalokra f őtt ételt, leginkább 
tyúkpaprikást tálalnak. A halottnak is szednek jelképesen minden étel-
ből a tányérjába. Isznak Is. Felemlegetik, hogy megadták a halottnak 
a végtisztességet. 

ADATKÖZLŐK: 

Illés Kuruc Julis (80), Haraszti; Beneze Biri)ke (22), Kórógy; Gajnok 
Sára (63), Rétfalu; Kántorék,  Szentiászló. 

ZUSAMMENFASSUNG 

BEGRÄBNISSITTEN IM GEBIIETE DER SLAVONISCHEN MUNDARTEN 

Dieses Studium redet  von  den Begräbnissitten  dm  Gebiete der slavo-
nisohen Mu.ndarten. Besonders Ist das Beweinen der Alten bemerkimgswert. 
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Körmöci Erzsébet—Szabó Jolán 

HALOTTI  SZOKASOK 
ZENTÄN*  

A HALOTT SIRATÁSA 

Az idősebb hozzátartozók (a halott özvegye, anyja) még ma is han-
gos szóval igyekeznek  elsiratná  a halottat, mind kiterítéskor, mind te-
metéskor. Aki nem  siratjasrJépen  a .halottját, arról azt tartják, hogy 
nem ig szerette igazán. A fiatalabbak ma már  kiíieve'tik,  megmosolyog-
ják azokat, akik egy bizonyos dallamra sírnak; úgy tartják, hogy szé-
gyen Igy sírni. Bene Örzse néni (74 éves) sajnálja, hogy Így megválto-
zott a világ. O még  nemrégen  hallotta egyik rokonát a temetésen han-
gosan dallamosan sírni  -  „Milyen szép volt, amikor azt mondta a ha-
lott özvegye:  

Elmékszel -e, amikor még együtt voltunk? 
Milyen boldogok voltunk. 
De most már gyászos az életem, 
mert nincs aki szeressen." 

Olajos Julianna, (aki 86 éves korában halt meg) fia halálakor sira-
tás közben elmondta annak egész betegségét.  lgy  kezdte: „Emlékszel-e, 
amikor lepedőbe  csaivartaiink."  A jelenlevők mosolyogtak, s férje a szer-
tartás alatt harsány hangon rákiáltott: 

„Némán sírj!" 

Erre halotti csend lett. 

A HALOTTI TOR 

A temetés után rendezik meg a tort. A torra a rokonságot hívják 
meg, valamint azokat, akik el őző  este virrasztották a halottat. „Tegyék 
tiszteletüket a  torba" -  mondja a temetőben a  hivogató. 

* BIT, x  2. számának 104-112. lapján  kSzSlt  gyűjtés  folytatása.  
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Amikor a sírt  rendbehozzák, a rokonság és a meghívottak közösen 
vonulna vissza a halottas házihoz, ahol már meg van terítve. Legtöbb-
ször taz udvabaai terítenek, csak télen vezetik be a vendégeket a 
szobába. 

Egyszerűbb helyen zsákot terítenek a földre, és azokon helyezik 
el a fazekakat és lábosokat. Tányért nem adnak, még a kanalat Is sok-
szor a meghívottak hozzák magukkal. Valamikor csak bablevest, Üres 
kalácsot és cimetes, cukros kását (kölest) f őztek, ma inkább birkapap-
rikást és bablevest. Érdekes, hogy Zentán a Tóparton Inkább paprikás 
volt régebben Is a vacsora, míg a szegényebb negyedben, a Kertekben 
csak kása. Az Alvégben mind a három: bableves, kása és paprikás is. 
Lengyel Örzse néni (96 éves) szerint azért f őznek habot meg kását a 
torban, mert ezek az ételek sok szemb ől állnak, és ahányat elfogyasz-
tanak, annyi lélek szabadul ki a tisztítót ű ből. A magyarázat Is azt iga-
zolja, hogy a tort a halott le1kiüdvéért tartják. 

A módosabb helyeken bort Is adnak a paprikás mellé, és a tor han-
gulata így nem mindig halottas házhoz ill ő . 

Ha zeneszóval temették a halottat, meghívják a zenészeket is és 
megvendégelik őket, de a temetőből visszafelé menet soha sem muzsi-
kálnak, (a halottas háznál Sem, kivéve, ha Satal halt meg.). 

A legtöbb adatközlő  mosolyogva mesélt a régi halotti torokról: 
„Alig várták •a gyerekek, hogy eligy'ék a halottat. Szaladtak haza ka-
nálért, és sorba állva várták, hogy kinyissák a nagykaput. Egymás 
hegyén-hátán tolakodtak be, hogy minél jobb helyet kapjanak." 

Ma már mind ritkábbak a torok, kását nem f őznek, csak bablevest, 
papriikást, Tresnyevácon tyúkot és libát vágnak. Itt a megterített 
asztalt körültérdelik és hangosan mondják az asztali áldást, majd egy-
házi énekeket énekelnek. Azután megszentelik az ételt és leülnek. Sen-
kinek sem szabad elhagynia az asztalt, míg be nem fejezik mindannyian 
az evést, nehogy nyugtalanítsák a halott síri, jövend ő  álmát. A vacso-
rát imaszertartással fejezik be. A morzsát és a maradékot gödörbe 
ássák, hogy a „földalatti" élete folyamán a halott rátaláljon és ne 
éhezzen. 

Zentán  és Felsőhegyen a temetőből visszatérve kezet mosnak és egy 
közös törölközöben megtörlik a kezüket. A lavórt a koporsó helyére 
teszik. A hozzátartozók az arcukat Is megmossák. A cigányok már a leg-
első  kútnál megmosdanak. 

łÄ megterített  asztalon égő  gyertya van - az, amely a halott fejénél 
égett -‚ mellette feszület és a legközelebbi helyet kihagyják, az a halott 
helye. Tányért is tesznek (evőeszközt ritkán), és mindenb ől szednek. 
Ezt az ételt később elássák, Felsőhegyen az énekes asszony viszi haza. 
Ugyanitt régen a halottnak szedett ételb ől mindenki vett egy kicsit, 
néha még pénzt Is adtak a vendégeknek, amikor eltávoztak. 

Zentán  néhol ma már csak sót és kenyeret tesznek a halott 
tányérjára. 

Bűn Péter 73 éves tanyai lakos szerint mindig éltek attól, hogy 
a halott lelke visszajár, ezért mindent elkövettek, hogy ezt megakadá-
lyozzák. A halottat jelképesen elfogyasztották. Birkát vágtak, ez a ko-
porsót jelképezte, azután halat ettek, mert a hal teste Is hideg, mint 
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a halotté, ezután szőlőt fogyasztottak (Ősszel mindig hagytak erre a  
célra). A szőlő  a halott szemének volt a jelképe. Még mondták Is: „Most 
esszük a halott szemit." Ezután borozgatni kezdtek. Ilyen magyarázat-
tal és hasonló szokással máshol nem találkoztunk. 

A torban mindig imádkoznak, de elmesélik a halottal kapcsolatos 
élményeiiket is, sőt szérkozna!k is. Tóth Vilmos 8. oszt. tanulónak 
mondta el egy öreg ember a következ ő  verset. A torban hallotta: 

A HALÁL KOPOGTATÁSA 

Esti éjszakában kopogtat a halál, 
Kérdik t őle, ki kopog. 
Ën  vagyok a halál. 
Nem jöttél bejelenteni, hogy jössz értem. 
Hisz már többször jöttem érted. 
Szinte érezted, hogy fájt a fejed, 
Hátadra ültem, én voltam lovagod, 
Ettél fácánt, itt41 tokajit, 
Lassan megkocogtattam a fogaid. 
Most már nincs más hátra, 
Öltözz fel szépen és gyere! 

Nincs olyan tor, melyben ne énekelnék az „Adj uram örök nyugo-
dalmat neki" kezdetű  éneket. 

A HALOII'AS LAKODALOM 

Fiatal leány vagy legény halálakor gyakran halljuk: „Fiatal volt, 
élhetett volna még!" Vagy „Virágjában halt meg". Mindkét mondatból 
kicseng az az elégedetlenség, amelyet az emberek éreznek ilyen ese-
tekben. Sajnálják az elhunytat, aki nem érhette cl élete célját a házas-
ságban, utódaiban. Ennek a nagy vesztességnek a kárpótlását Látjuk 
megiiyilvánukd ia halottas Lakodalmakban. A halottas lakodalmak szo-
kásai a legrégibb időktől máig nagy változáson mentek keresztül, úgy-
hogy ma már csak az egészen leegyszer űsített formájulkkal találkozunk. 

Szokáseniléke&ink  több esetben látszatházasságot állítanak elénk: 
tényleges menyasszonyt illetve vőlegényt, s a szertartásuk is sok pon-
ton egyezik a lakodaloméval. A fiatal leányt vagy legényt búcsúztató 
versek legtöbb esetben utalnak a lakodalomra, azonban ezekben egy -
házi hatás következtében az égi menyegző  jut kifejezésre. Megtaláljuk 
bennük a valóságos lakodalom szereplőit: a halott menyasszonynak Jézus 
a vőlegénye, a halott vőlegénynek jegyesei a mennyei szüzek, haranggal 
hirdetik ki stb. A búcsúzó versekben ez így hangzik: 

Ki az úr Jézusnál van már elgyűrűzve, 
Mennyei mátkává végképp eljegyezve, 
Harangok hang játul ki is van hirdetve, 

161 



Menyasszony vagy, koszorút fejedre, 
Menyasszonyi ágyad már fölvetve. 
Angyalokból áll a te násznéped, 
Jézus Krisztus lett a v őlegényed. 

Igaz szűz jegyese az Istennek fia, 
Az örömök anyja boldog sz űz Mária, 
Angyalok zengése már az ő  zenéje. 

Zentán  és Felsőhegyen a fiatalok temetése különbözik az öregeké-
től. Ha fiatal leány vagy fiú (10 évt ől idősebb) a halott, halottas la'ko-
dalniat csinálnak neki. 

A halottas lakodalom a halott menyasszony vagy v őlegény öltöz-
tetésével kezdődik. Ha leány a halott, fehér ruhába öltöztetik, a fejére 
koszorút és fátyolt tesznek. A lábára fehér harisnyát húznak, amelyet 
feltétlenül megerősítenek (megkötnek), nehogy a halott visszajárjon. 

Felsőhegyen egy Zentán nem ismert szokásról hallottunk. A me-
nyasszonyi ruha fölé hér kötényt kötnek, amelybe majd a menyasz-
szony az égi úton vttrágot szed a szűz Máriánk. Prdekes megjegyezni, 
hogy a halott lábára cipőt is húznak, tehát teljesen felöltöztetik. 

Ennyivel azonban nem elégszenek meg a halott hozzátartozói. Azt 
akarják, hogy •a halott szép Legyen, ezért a száját kipirosítják, a haját 
kiondolálják, az arcát pedig „kifehérítik". Utolsó suimtákén3t a halott 
kezébe fehér zsebkendőt adnak. Az így felöltöztetett halottat koporsóba 
teszik. A fejéhez helyezik az ún. ikoronát. Ez mirtuszból készül, korona-
alakú, a tetején kereszt van, a két oldalán pedig szalag lóg le (fehér). 

Ha legény a hailott, arra bármilyen szín ű , lehetőleg sötét ünneplõ 
rulhát adnak. A halott vőlegényi jelképe a mellére és kalapjára tűzött 
mirtusz. A Legény kalapja a koporsó lezártáig a fejénél van elhelyezve 
a koronával együtt. A koporsó leszegezése el őtt a kalapját a jobb vagy 
bal vállára helyezik. 

A halott felöltöztetésétől a temetésig körülbelül egy nap telik el. 
Ez alatt ott találjuk a halott mellett az énekes asszonyt. (Zentán nem 
igen nevezik sirató asszonyoknak.) Ő  végzi a halott körüli teendők egy 
részét, de Legfontosabb feladata az összegy űlt virrasztókkal imádkozni 
és énekelni. Az egyik ilyen énekes asszony közlése szerint (Andruskó 
Klára, 78 éves) vannak olyan családok, ahol a halott hozzátartozóinak 
kívánságára nemcsak dmákat és vallásos énekeket mondanak, hanem 
másféléket is. Ő  maga sem tudja ezek milyen eredetük. Amint majd 
az alábbiakban látjuk, ezek sem  mentesk teljesen a vallási színezett ől. 

Kié e gyász fedél? Ó azt kérdezétek. 
Kié a mennyegz ő? amelre jöttetek. 
Kicsoda a halott, mért vérzik szivetek? 
Megmondo'rn tinéktek, csak figyelmezzetek. 
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II 	 - 

Itt egy szép menyasszony (v őleýény) huszadik évében, 
Ifjú életének legszebb fejlésében. 
Koszorúzott f ővel hervasztott reményében, 
Deszka koporsója sötét üregében. 

III 

Apja, édesanyja, testvérjei sírnak, 
Mennyegz ő  vendégi szomorún állanak. 
Kislány barátnéi könnyeket hullatnak, 
Barátnéjuktul mert mostan már elválnak. 

Iv  

Ki az úr Jézusnál van már elgyűrűzve, 
Mennyei mátkává végképp eljegyezve. 
Harangok hang játul ki is van hirdetve, 
Szentséges atyának oltalmába véve. 

I1 

Igaz szűz jegyese az Istennek fia, 
Az örömök anyja boldog sz űz Mária. 
Angyalok zengése már az Ő  zenéje, 
Ott vigadoz  ő  fönt Istennél az égbe. 

VI 

Ne sírjatok, tehát szüleim, testvéreim, 
Hisz ma menyegz őm van menyben elhiggyétek, 
Azért a menyasszont (v őlegényt) bátran eresszétek 
A szent esküv őre, s búcsúját vegyétek. 

VII 

Óh atyám, hisz örömatya most te vagy. 
Mért hát szívednek bánatja olyan nagy? 
Örülj és ne zokogj, Istennek hálát adj, 
Bölcs végzése ellen panaszra ne fakadj. 

VIII 

Örömanya te vagy, te hű  gondviselő . 
És szerető  dajkám ne sírjál érettem. 
Elmegyek már t ő led szívemb ől óhajtván, 
Hintse áldását rám, mennyei szent atyám. 
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Egy másik ilyen ének: 

Menyasszony vagy, koszorút fejedre, 
Menya.szonyi ágad már fölvetve. 
Angyalokból áll a te násznéped, 
Jézus Krisztus lett a v őlegényed. 

II 
Menyasszonyi koszorúdnak gyöngyé, 
Szül őidnek reá hulló könnye, 
És a lakodalmi zene hangja, 
Apád, anyád zokogó jajszava. 

(Vas  JuUs,  81 éves közlése) 

Szintén menyasszonynak énekelték a  1k8vetkezõ  éneket. 

I 
Szomorú menyegz ő  menyasszonya lettem. 
Testem kiterítve a forgács vánkosra. 
Megszu'mnt  szenvedésem emészt ő  nagy kínja, 
Lelkemet az Isten föl az égbe hívja. 
Ne sírjatok jó szül ők, mert ennél szebb mennyegzöt 
Nem láttatok. 

II 
Föltették a szűzkoszorút a menyasszonynak 
Nagy szomorúságot okoz ennek a. háznak. 
Ne sírjatok jó szül ők, mert ennél szebb menyegz őt 
Nem láttatok, hát áldjátok érte a teremt Őt. 

III 	 - 
Mert én a Jézusnak vagyok, sz űzmenyasszonya, 
Máriának, szűz anyának kedves leánya. 
Mennyországnak kertjében, mennyei zöld. mez őben, 
Rózsakoszorúkat kötök egek fényében. 

(Felsőhegy,  Tóth  Mdrf,  75 éves közlése) 

Vas Julis  köz]i&se  az  aIiá1Yhi  étnek is: 

Én is v őlegény (menyasszony) vagyok 
Már indulni akarok. 
Most jöjjön a nász népe, 
Szomorú menyegz őmre. 

II 
Én is szép rózsa voltam, 
Amíg életben voltam. 
De már most elhervadtam, 
Gyászkoporsóba szálltam. 
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III 

A szül őim kertjében 
Rózsa voltam éltemben. 
De már többet nem nyílok, 
Mert a halál leszakított. 

Iv.  

Szép fictal koromba 
Akadtam háló jában. 
Nem hágy tovább itt éln.i, 
Már nekem el kell menni. 

V 

De én eztet nem bánom, 
E világot itt hagyóm, 
Mert a Jézus engemet 
Menyországba bevezet. 

VI 

Szép virágszálkoromba,, 
Leszállok gyász síromba 
Szüleim örvenjet ęk, 
Mennyben v őlegény (menyasszony) leszek. 

VII 

Ezt Jézus így akarta, 
Hogy ma lelkem szólj Ja, 
Magához a mennyekbe, 
Angyalok seregébe 

Viii  

Édesatyám szerettél, 
Értem ne keserégjél, 
Bús szívvel ina ne 'legyél 
Hanem inkább örvendjél. 

Ix  
Jézus színe elébe 
V őlegénye (mený ăsszonya) ma megyen, 
Az angyalok beviszik, 
Menyei karba teszik. 

-  Most -şzülőim tőletek, 
Már én végbúcsút veszek, 
Nem köll már ă  neveléstek, 
Köszönöm  szivességtek.  
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XI 

Engem ne sirassatok, 
Mert jó helre jutaltok. 
Mert ott is a tietek, 
Jézusnál i8 az leszek. 

XII 

De még egy a kérésem, 
Akik visznek azt kérem, 
Testemet fölvegyétek, 
Gyászsíromig vigyétek. 

XIII 

Ottan földbe tegyétek, 
Itéletig ott leszek, 
A lelkem a Jézussal 
Vigad már az angyalokkal, 

XIV 
Ott a Szent angyalokkal, 
A mennyei karokkal,  
En  is  eztet  kiáltom, 
Jézusomat ha látom. 

Xv  

Szent, Szent a nagy Isten, 
A maga dicsőségében, 
Áldja nyelvem örökké, 
Mindörökkön örökké. 

XVI 

Erre  jó hallgassatok, 
Amit én néktek mondok, 
Szentül éljetek itten, 
Ügy mehettek a mennyben. 

Ez végbúcsúm t őletek, 
Már én mostan elmegyek. 
Azért imádkozzatok, 
Ti is mennybe jussatok. 

(Vas  JuUs,  81 étes  közlése)  

Erről az énekről érdemes megjegyezni hogy a hWalusi csángók is 
ezzel búcsúztatják fiatal halottjukat.  (Ethnographia, 1941. 44-52). A két 
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szöveg között azonban van némi különbség. Ná1uk hiányzik az itt kö-
zölt ének 6., 7., 10., 11. versszaka, tehát az övéké 13. szakaszból áll. 

Végezetül Íme még egy halottas lakodalmi búcsúztató: 

Jelen van a násznép, várja a menyegzőt, 
Mert az harang szóra, halál az hirdetőt, 
Ii szép v őlegénynek tiszteletet adr& 
Diszes mennyegz őre őtet elkísérni. 

II 
Készen is vagyok már, gyászos v őlegér&ytek, 
Örökre bezárva vagyok előttetek. 
Remélem, hogy tovább élek közöttetek, 
Majd egy boldog párral én is örvendezek. 

III 

De mi történt velin, másképp lett menyegz őm, 
Jegyesem a halál, harang az hirdetőm. 
Amid őn betöltém a 20 esztend őt, 
Jegygyűrűmet hozta angyalom én őrzőm. 

Iv  

Most tehát készen van a gyászlakodalom, 
Csak testvérimnek keserli siralom. 
Azért j őjj éáesim ide végbúcsúmra, 
Gyász fátyolt köss vérem, az én keresztfámra. 

V 

Induljatok  velem, itt a váló Óra, 
Lobogjatok zászlók, megyünk vigalomra. 
Ha kérdik, kit visznek esküv ő  napjára, 
Ki megyen most itten gyászlakodalmára. 

(Bár 4tt az ének befejezetlen, a közl ő  váltig erősíti, hogy csak eddig - 
van, eddig énekelték.) 

(Vas Julis Jc$zLése)  

A halottas iehodalom további része maga a temetés. A koporsó le-
zárása elő tt a koronát elveszik a halott fejét ől ás párnára helyezik. A 
párna lehet fehér, fekete és bordó szín ű . Ha a halott leánynak komoly 
udvarlója Vagy vőlegénye volt, akkor a párnát az veszi meg ás tartja 
magánál a temetés után is. Más esetekben a szül ők vásárolják, sőt a 
temetkezési vállalatis szokott kölcsönözni. 

Itt ismét meg kell említeni, hogy Fels őhegyen a koronát nem pár-
nán, hanem tálcán (papír) vagy tányéron viszik. 
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Egyes közlök szerint Zentán is szokás volt tányéron vinni a koronát. 
A lkorona alá, bárimin viszik is, fehér, leginkább hímzett zsebken-

dőt helyeznek. A korona alatt elhelyezett kend őt a koronát vivő  leány 
vagy legény kapja meg a temetés után. 

Ha leány a halott, a koronát legény viszi (ha pedig a halott 
menyasszony volt, akkor a v őlegénye) míg a koronán elhelyezett két 
fehér szalagot a leány legközelebbi barátn ői viszik. 

Ha legény •a halott, akkor leány viszi a koronát, a két oldalt lógó 
szalagot pedig a legény legkbzelebbi barátai. 

Kecskés Ilona 73 éves kőzlő  szerint, ha menyasszonynak meghalt 
a vőlegénye, az fehér ruhában vitte a koronát, csak éppen a fátyolt nem 
tette fel a fejére. 

A koronát vivők után sorakoznak fel az ún. „koszorús párok". (Leg-
inkább 6 pár.) A legények és leányök vállán keresztül szalagot (fehéret, 
kéket, nemzeti színűt), organdin vagy tüll anyagot vetnek át, ernelyet 
csípő  felett kötnek csokorra. A csokor fölé sokszor még m űvirágot is 
tűznek. 

Ismét meg kell említeni a fels őhegyiek eltérő  szokását. Náluk a 
lányok karj ára virágot, a legényekére pedig szalagot t űznek (fehéret). 

A  „koszorús párok" sok esetben virágot is visznek a kezükben, 
melyet aztán a temetőben a sírra helyeznek. 

Régen, néhányan még emlékeznek rá, a fiatal halottat a legények 
és lányok a vállukon vitték a temet őbe. (Erre utal a közölt ének is.) A 
halottvivők nem lehettek rokonok, hanem idegen ismer ősei a halottnak. 
A század eleje óta azonban halottas kocsin viszik a halottat. 

A halottat kísér ők a lkõvetkezõképpen sorakoznak fel. Ha a halott 
menyasszony volt, elől egy leány a menyasszonyi csokrot viszi. Más 
esetekben a koronát viv ő  fiú vagy leány megy el ől, a szalagot vivőkkel. 
Utánuk a „koszorús párok", majd a zenekar következik, és csak azután 
következik a halottas kocsi. Leggyakrabban fúvós zenekar kíséri ki a 
fiatal halottat. A zenészek a temet őig muzsikálnak, itt azután vagy be-
mennek, vagy a temetőkapun kívül várják a halott sírbaeresztését. 
(Hogy a zenészek bemehetnek-e a temet őbe, az az egyházközség szigo-
rúságától és a halott hozzátartozóinak vagyoni állapotától függött.) A 
halott sírbaeresztésekor a zenészek „belefújnak" a sírba, vagy pedig 
a kapunál állva játszák el a halott nótáját. A legtöbb fiatal temetésén 
elmuzsikáltak egy dalt, melynek 'csak egy részére emlékszik Ősz Szabó 
Mária adatközlő : 

Temet őbe, sírba vágyom, 
Ott fogok én megpihenni,  
Odalent  már nem fáj Semmi. 

Kecskés Ilona 73 éves adatközl ő  szerint a 900-as évek elején 
(l907-ben) még bementek a zenészek a temet őbe. Már ott megkezdődött 
a „mulatozás", a sír körül zeneszóra csárdást táncoltak. A halottas ház-
nál vacsora el őtt újból elhúzták a imenyasszony nótáját. (Erre a szo-
kásra az  Ethnographia id. cikke is utal.) 
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A ihalott sír.baeresztése és a fejfa elhelyezése után a koronát a fej-
fára szegezik. A koronán levő  szalagokat behasogatják, Igy akadályozzák 
meg, hogy ellopják. 

Felsőihegyen  a koronát nem helyezik a fejfára, hanem beviszik a 
templor!tba és a Mária-oltárra teszik. Ott áll egy ideig, majd az ún. 
Mária-lányok tulajdonába megy át, akik ebből a mirtuszból koszorút 
készítenek maguknak. Náktk szokás az Is, hogy a tálcát vagy tányért, 
amin a koronát hozták, beledobják a koporsó után a sírba. 

Temetés után a leányok, legények és a rokonság visszamennek a 
halottas házhoz. A zenészek is visszákísérik Őket, de az úton nem mu-
zsikálnak. A visszaérkez őket terített asztal várja. (Az étel megegyezik 
a felnőtt vagy idősebb halotti torának ételeivel.) Miel őtt az asztalhoz 
ülnek, kezet mosnak. Majd az énekes asszony a következ ő  éneket 
énekli: 

Az asztal meg van terítve, 
Tányér, kanál, só készítve. 
A vendégek helyet foglaltak, 
De egyet még nem találtak. 

II 

Jaj, sírnak az özvegy árvák, 
Rogy lányukat nem találják. 
A kelet neki kihagyták, 
Jaj szóval őtet siratják. 

III 

Imádkozzunk ez megholté, 
Szabadulást hogy  nyerhessen, 
Istennek szentjei között 
Vigadhasson örök hétig. 

Iv  

Ó Mária, Jézus anyja 
Szent József dics őült atyja, 
Dicsértessék Jézus Krisztus 
Most és mindörökké. 

(Vas  JUUs  közlése)  

Ez az ének azt bizonyítja, hogy az asztalnál kihagyták a halott 
menyasszony vagy vőlegény helét, a tányérjára pedig sót lés kenyeret 
készítettek. 

Vacsora után a fiatalok csárdást táncolnak. A 'koronát viv ő  legény 
azzal a két lánnyal táncol, akik a koronán elhelyezett szalagot vitték. 
Ugyanígy ‚a legény temetésén a koronát vivő  leány a szalagot vivő  le-
génnyel táncol. 
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Mulatozás köziben kimaradnak a valóságos lakodalom szokásai: a 
hangos „kurjongatás" és a víg nótázás. Ebb61 is látszik, hogy itt a ha-
lottnak való tiszteletmegadás a cél. 

Zenta  környékén (Kaniizsán, Martonoson) a még 'rendesen megtar-
tott halottas lakodalmakban énekelték a Kánai menyegz ő  c. dalt. Zen-
tán is .kutattunk utána, s hogy itt Is ismerték (bár az egész szöveget 
nem találtuk meg), annak bizonyítékai a következ ő  töredékek: 

Az igaz Messiás már eljött, 
Sokféle csodát értünk tett. 
A vizet is borrá tette, 
A násznépet megvendégelte 
A kánai menyegz őbe. 

Kánon menyegz őbe 
Dávid elkezd muzsikálni, 
Jézus elkezd tárn.colni, 
Úgy megforgatta  Magdolnát, 
Mind szétszórta a haját, 
Kánon menyegz őbe. 

Kármel  menyegz őbe 
Dávid elkezd muzsikálni, 
Jézus elkezdett táncolni. 
Úgy megforgatta Magdolnát, 
Mind szétszóratta a haját, 
Kármel menyegz őbe. 

(Juhász  Erzsébet  adatközlő) 

Andruskó  Klára csak ennyire és így emlékszik: 

Úgy megtáncoltatta Annát 
Mind szétszórta kontyocskáját, 
Kánán menyegz őbe. 

Elment a Sz űz Mária haza, 
Elment a szent fia utána. 
Menjünk mi is hát utána, 
Ott vigadjunk mennyországba, 
Örök boldogságba. 

A halottas laikoidalom vacsora utáni tánca, mulatozása nem nyúlt 
bele a fkésõ 'jsza&ákba. Eljártak egy-két csárdást, ezzel megtették a 
halott 'iránti kötelességüket És elmentek haza. 
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Az utóbbi tid5ben a halottas lakodalmak csak annyiban maradtak 
meg, hogy a 'koronát viszik a temetőbe, a „koszorús párok" kikísérik 
a halottat, de az otthoni mu Ĺlwtozás 1iveszett a szokásból. 

H1BDEU'1BK PS EGYÉB  SZOKÁSOK 

Míg a lkoporsó nincs lezárva, nem szabad az ablaikoI kinyitni. 
Mikor a halottat kivitték, az ablakot azonnal kinyitják, a házat 

kisöprik, a szemetet (a vizet) a koporsó után dobják, hogy ne legyen 
újabb halott a házban. 

A 'halott elvivése után a székeket, melyen a koporsó volt, felfor-
dítják. 

A sírbatev'éskor göröngyöt dobnak a koporsóra, nehogy a halottal 
álmodjanak. 

Ha a harisnyán temetéskor, temet őben felszalad a szem, elteszik 
emlékbe. 

A halott holmiját elajándékozzák, mert félnek, hogy a szelleme 
megjelenik és ik&vetelni fogja. 

Ha félünk a halottaktól, minden egyes temetéskor meg kell fogni 
a halott lábát, vagy az ágyára kell ülni. 

A jussba ikapott ruhaneműt és holmit nagy becsben 'kell tartani. 
A halottak hetében nem jó mosni és meszelni. 
Halottal álmodni esőt jelent. 
Ha az anya szülésben meghal, meg kell szoptatni a csecsem őt a 

halott anya tejével, akkor a kicsi is meghal. Azt tartják, hogy az a 
gyermek, ki anyja halálát okozta, Úgyis szerencsétlen lesz. 

A halottas háznál nem jó tüzet gyújtani, míg a halottat ki nem 
viszik a temetőbe, mert hazajár a lelke. A 'kalácsot és a vacsorát a szom-
szédban sütik. 

A halottlátagatót nem szabad kikísérni. 
Aki  az ujjai segítségével imádkozna a rózsafüzért, annak az ujjai 

nem merevednek meg, ha meghal. 
A halottas ház ablakán nem jó benézni, mert sárgaságba esünk. 
A halottért misét kell szolgáltatni. 
A 'halott ágyát az udvarra (a góréba) teszik, hogy a madarak „toj-

ják le" - keresztül repüljék. 

A KOLDSETETS 

A temetés után néhány napra meghívják a falu szegényeit és külön 
tort tartanak a számukra. Ilyenkor az egyik koldús énekel. Az áldozat-
hozatallal a halott bűneiért adóznak, ‚kie1égítik" •és nem jár majd 
vissza zaklatni a hozzátartozókat. (Új abban már ez az etetés áttev ődött 
a halottak napjára.) A temetékor is összegy űlnek a koldúsok a temető  
előtt, s pénzt adnak nekik. 
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TRFÁJS  SZÓLÁSOK 

Eszünk-e már meleg kalácsot? 
Csak siess meghalni, majd főzünk sok jó cukros kását! 

ADATKÖZLŐK 

Vas  Júlia,  énekes asszony,  Zenta.  
Kanász Franci, énekes asszony,  Felsöhegy. 
Andruskó  Klára, énekes asszony,  Zenta—Vásártér. 
Bene  Orzsi, ha;lottöltöztető, Zenta.  
Tóth Mária,  Feisőhegy  (75 éves). 
Juhász Erzsébet,  Zenta  (70). 
Lengyel Erzsébet,  Zenta  (96). 
Kecskés Ilona,  Zenta  (73). 
Ősz Szabó Márta, Zenta  (70). 
Pásztor Örzse,  Zeita  (70). 
Bűn Péter, Zentai tanyák (65). 
Bali  Rozália, Zenta  (78). 
Nagy  Abonyi  Anna, Zentai tanyák (52). 
Özvegy István tanuló,  Tresnyevác.  
Tóth  Vilmos,  tanuló,  Zenta.  
Kecskés Etel,  Zenta  (70). 

A gyűjtés ideje: 1963. május. 
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Gyura  Julianna 

BOSZORKÁNY-
TiRTÉNETEK 

„A  bíLv-  s varázzsal mai felfogásunkban 
azonosított boszorkányi képzetet a pogány 
vallások egyek legismertebb maradékaként  
birjv,k. 1" 

A néphitkutatás korántsem mondható befejezettnek a magyar 
nyelvterületen, és ilyen szempontból adósak vagyunk vidékeink anya-
gával mi is. A népi hitvilág tanulmányozása közben érdemes egy kicsit 
megállni a bűbájos, tudós személyek köré fonódó történetéknél is. Olyan 
személyelcről van szó, akik köré úgy tömörülnek a babonás események, 
történetek, mint a legális vallások megnyilvánulásai e vallások papjai 
köré, bár úgy tűnik, sokkal természetesebben, hisz a kés őbb kialakuló 
vallásdk gyakorlása mögött mindig ott állt valamiféle társadalmi 
kényszer. 

Kétségtelen, hogy a boszorkányságra vonatkozó, ma él ő  hagyomá-
nyok az őshit rosszazmnű  maradványai, de ezt az árnyalatot a pogány 
vallás a kereszténység megjelenése után kapta. Ekkor vált ugyanis az 
óvallás minden emléke az ördiig és a rossz szellem m űvévé. 

Több olyan igyújtemény látott már napvilágot, amely babonák, ba-
bonás szokások tömegét tárja fel, sőt ezek bizonyos  rendszerbeďoglalá-
sára is történt már kísérlet 2. Az eddg megjelent, boszorkányos történe-
teket lejegyző  közlemények ikõzül elsőként kell megemlíteni azt az 
Írást, amely egy zentai boszoilkányról, Selónéról mond el „két jellemz ő  
históriát"8, mivel ez közvetlen gyűjtési területünkről, Zentáról szárma-
zik. Vajdaság más részéről i(Bezdán) egyetlen, r&vid részletéhen ilyen 
adatokat is tartalmazó feldolgozás jelent meg 4. Talán nem lényegtelen 
itt megemlíteni, hogy e két közlemény között harminc i&v telt el, tud-
tunkkal hasonló tárgyú lejegyzés nélkül.* 

Anyagunk tíz adatközlőjét az azonos, szűkebb értelemben vett 
gyüjtési területből eredő  kötelékek fűzik össze (egymáshoz közel es ő  
lakhely, szociális helyzet, vallás). Ügy t űnik az sem véletlen, hogy a 

e  séanánlzmus  után  (HrIIK.  1970ŕ4),  Székelykeve (Skarenovac)  népének hit-
vi1á,ga (BXTK, 1972111-12).  -  A  szerk.  
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tíz, negyven éven felüli mesélő  közül nyolc nő  s csak kettő  férfi, akik-
től egy-egy, Inkább a már feljegyzett történeteket részletükben kiegé-
szítő  adatot kaptunk. 

ANYAGUNKAT  ELMONDTÁK 

Gyetvai Simonzé  Mura Erzsébet, 63 éves (1, 2, 3, 4, 5). 
Gyura Ferencné  Sándor Julianna, 49 éves (6, 7, Ą , 9). 
Sóti Mihályinié  Beszédes Etelka, 48 éves (10, 11). 
Özv. Lázi.ty Lőrincné Fábrik  Margit, 58 éves (12). 
Gyura  Erzsébet, 67 éves 13). 
Matykó Istvánné  Sándor Aranka, 62 éves (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21 22, 25). 
Talkács  Erzsébet, 57 éves (23). 
Özv. Miskei Ferencné  Tóth Matild, 78 éves (24). 
Gyöimxei  Péter, 63 éves (26). 
Molnár János, 42 éves (27). 

A nevek után zárójelbe tett számok az elmondott Wrtén•etek szá-
mát jelzik. 

A gyűjtést magnetofonnal végeztük, a lejegyzés pedig kiejtés sze-
rint, kihagyások nélkül történt. Ezt a gy űjbési és lejegyzési módot az 
tette külön indokoltá, hogy a történetek eredetileg tömörek és tartal-
milag világosak. Érdekes még, hogy .a közlés olykor saját élményanyag, 
s az a mesélőkre vonatkozó közös vonás, hogy minden kétséget kizáró 
hanghordozásukkal a megtörtént eset hitelességét támasztják alá. 

Anyagunk bemutatása el őtt fontosnaik tartjuk hangsúlyozni, hogy 
a 7. és a 15. történet magva azonos, tulajdonképpen változatnak tekint-
hetők. 'Az egymástól függetlenül mesél ő  két testvér közlése az anyag 
'közös eredetét 'bizonyítja, egyben szép példája annak, hogyan válik az 
alapmondanivaló látszólag eltér ő  egésszé egy-egy adatközl ő  ajkán, a 
különböző, részint szokványos rnotívumokkal való gazdagodás révén. 

1. 

Vót ëgy elsőfijas  tehenünk, oszt a hornyúvă  ëggyütt kivittük elan-
ni. Gyütt ëgy öregasszony, mëgnészte, fejt a tenyeribe, ëgy zsebkend őve 
fölitatta. (Úgy a szëmire vót húzva a fekete kend ő !) Másik tehenekke 
is mëgcsináta, de sëiiki së vëtte észre. 

Másnap együtt hozzánk ëgy macska képibe. Vót ëgy farkaskörm ű  
kutyánk, hogy hát mijen az, aszt má nem tudom, de ojan nagy, szürke 
dög vót. Aszontáik, az ijen ikutya mëg tutta fogni. Kaparta a kutya az 
istállóajtót, zavarta a macskát, beleestek az árokba, oszt akkó má na-
gyobb vót a kutyáná! Odaszót az apám, hogy: „Haggyad Talpas, jó lëssz 
má!" Mikó a kutya visszamënt az istállóig, oszt a tehén eb ődűt, akkó 
má tutták, hogy az öregasszony vót. 
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Nem birták basznáni a tehenet, még v őt rontva. Nészte az orvos 
is, oszt aszonta, csak csukják íbë. Nem ivót odalkãtve, de ha kiieresztëtték 
a két malom közé,, csak szalatt. Emëntek a Szíveriih ő  is ide Bánátba. 
Ü rontani nem tudott, csak gyógyítani, de csak kicsit. Adott tiveket, 
de ha a végin csak vérêsset ad a tehén, akkó aggyák e vágásra. 

Vitték vágni a tehenet, 'a bornyút f őtëtték a kocsira, a tehenet még 
utánnakätötték, csak mönt, de összerogyott, úgyhogy aszt is f ő  köllött 
tönni. 

Az öregasszonyt Is niëgtanáták, de rontani tudott csak, gyógyí-
tani nem. 

Kërdësztern  a nénémtű  ás má, hogy mikó vót ez, aszonta hatba, de 
nem hiszém. n tízbeli vagyok, oszt emlékszëk a kutyára. Nem tudom. 

 

A Dëáknérú ás meséték. Itt lakott a másik uccán. Kínoszták, ha 
még bírták fogni. Vőt néki ëgy kis ésiyës pácája, de ojan fényës vót, 
hogy zsíros lëhetétt, Vagy mifene, nem tom zntb ű  lëhetëtt.. Avvă  vágott 
a tehénre, avvă  hoszta cl a hasznot. Öreg vót, csak totyogott, mégis 
ktmënt a va;súthó  is, csakhogy rávágjon a tehénre, ha nem is tutta kijé! 

Azé ű  is ojan szëgény asszony vót, mind a többi. 

 

A Kamrásnét is ismertem az Alvégbú, ojan nagy uborka Óra vót. 
Nem emlékszëk, Julisnak-ë, híták, Rozinak-ë? Tudom aszt is, hogy hun 
lakott. Hogy is magyarázzam még? A temet őre néz aŻ  a sor, oszt bë 
az uccáha .a napos ódalon, bënt vót az udvarba a háza. Az urávä, nem 
vőt gyerëkük. Nem, nem vőt nëkik gyerëkiik. Az ű  könyvit a  parokján 
égette e a Pécsi tisztelend ő  úr. Rontotta az embërëket, még az állatokat. 

Vét  két legmny, oszt ëccaka bëmënt hozzájuk a kúcsiukon, oszt rá űt 
a szájukra. Mongya ám az ëggyik: „Jaj, lel łkëm édësapám!" - •akkó 
annak út rá .a .szájára, akikó a másik monta: „Jaj, lelkém édësanyám!" 
- akkó annak a szájára út rá. Mëgrontotta űket, oszt enyomorottak. 

Mikó  haldoklott, nem hirt mëghákiá, oszt .a söpr űre hatta a boszor-
kányságot. A ikõnyvit a Pécsi tisztelend ő  égette e, elégette, de nem 
nészték mëg. Ki ás hirdette a pap, ha tudnak ijent, jelëncsék, akkÓ ki-
mán, oszt ekéri a könyvet. 

 

Tudok ëgy másik esetët is. Ismerëm ás az asszonyt, akive történt, 
de a nevit azt, tuggya, nem akarom mondani, mer még mámma is be-
szédbe vagyok vele. 

Járt hozzá ëgy fijatalembër, álapotos maratt t űle, de nem köllött 
Ĺí a legíny.nek. Az annya még szerette vóna férh ő  anni, az még ojan 
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gügyű  vót,  a szomszéd lányok Is ekebek. Hát sz6tak a Kamrásnénak, az 
hozott ëgy halálďejet, oszt a szabadkémény alatt f&szte kásába, két tég-
lán. (Kimarkót ám a pízbű !) Kavarták, ha tizenikettőkó mëgjelënik a 
legíny, écca'ka, akkó evëszi. Az éfélkó mëg Is kopogtatta az ablakot, 
hogy: „Mit csinának?" Eëtte. Úgy, hogy két csalággya van az asszony-
nak, de az enibër hamarossan niëghalt. Lehettek ojn hét-nyóc éves 
házasok, tíz, de tízën alú ivótak. Az apóssa, az anyóssa mëg az embër 
emëntek ëgy évbe. Az anyóss.a ráejtëtte a tüzes v.asallót .a lábára, ëgy 
kicsit, hát ugyë abba nem lehet ~halni, de mégis. Hát. 

Jártak is Össze a Ksnrásniévä. Mihozzánk Is gyűtt a Kaanrásné, de 
csak Őrőtetni. Mind odaszalattunk anyámhó, mer fétünk tűle. Nem mon-
dom mëg, ki vót a lány, mer beszédës vagyok vele, ű  is tuggya eszt. 

 

No, mëg a Bäszörményiné. Ott lakott, ahun a katona pék vót, ott 
sütték a kënyeret a katonáknak abba a házba, az a sarok vót az övé. 
Az az utolsó ucca itt a köves útbú balra, az els ő  sarok, az Alvégbe. Aszt 
Is mëgfokták a iegínyëk gatyaniadzaggä, avvä lëhetëtt. Szürke ló vót, 
oszt mëgpatkóták, oszt másnap a két tenyerin vót a patkó! A vas! A 
két első  lábát patkótáik. 

Az ij'enëk mind a Böszöriményiné attak tanácsot, az asszonyok mëg 
csináták. Ha mëg vót a változása, tëtt a legmny italába, mëgrontotta, 
oazt gyütt utánna! Meséték, hogy paraldimonunártáaba Is tëtté łk, hát 
nem birtam többet ënni a paradicsommártást. Hát, hogy ez minek? Ha 
nem az gyün, gyün ëgy másik! Mer elég kapóssak vótak ám a lányok, 
különössen, ha vót mëgëttük ëgy fél lánc főd. Az ëggyik legíny Is inënt 
égy lányhó, aki húszba a lábát. Monták Is nëki, hogy: „Hát itê nem látod, 
hogy húzza a lábát?" Ez mëg: „Látom éri, de etakarja aszt a két lánc 
főd!" Hát e is takarta, ievëtte, nem vót annak azé sërnmi baja, nem të-
hetëtt ű  rúlla! Túl is élte az embërt! 

 

A Tót Mári néni, az ijen bűbájos asszony vót, és az vót eterjedve 
rúla, hogy tud vrácsáni, orvosságokat bëkeverni, amit ű  a baromfi epusz-
tuJ a tehenet niëgroncsa, oszt epusztul. 

Ëccé  az ëggyik szomszédasszony meséte, hogy a Mániriéni korán 
főkel, kimén a fődre mesztielen, a vállára terí.t ëgy leped őt, úgy hogy 
húzóggyon végig, oszt végigmén annak a búzáján, akire harakszik, vagy 
máson. Hogy ijenkó mondott ë valamit, vagy nem, mit tudom én, de 
lëszëtte a termést. Eszt ű  csiináta sűrűn. Itt szömbe nállunk nem vót 
sërnmi még, csak főd, búza vót vetve, oszt édësapa lcivëtte, mer hÉ, ,  ki-
mënt az állat nálunk a kapun, Igencsak heleszal.att. Akkó mink kivëttük 
az iskolaszéktű , hagy në vitázzunk avvä, aki tartotta. Mijenk vót ą  főd, 
oszt valaki szót, hogy a Mári néni kijár leped őve. Vitte, húszta a söprűt 
mëg a lepedőt, oszt mënt. Akkó nem tudom kik, de kilesték, oszt iszo- 
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nyabossan everték,  hogy ág3mbafekv8 beteg l őtt. T&bbet nem g$tt ide 
bűbájoskodni! Akkó még kerftésëk së vótak itt, csak házak, oszt ű  mënt 
kertrű, kertre. De asztán nem, miikó eiverték! 

No, mikó  még akart halni, nagyon sokáig haldoklott. Nagy kort 
mögért, kilenevenvalahány éves vót. Mindig magányossan út kint, nem 
mënt az asszonyok közé. Mikó még akart halni, aszonták, hogy nem is 
Mr, még az ű  tudományát nem aggya át valakinek. Oszt aszt még úgy 
kő, hogy annak , akinek ű  át akarja arini, még kő  fogni ëgy söprűt, még 
űnëki is, oszt ‚aszt kő  hogy mongya, hogy: „Tërád hagyom a tudoniányo-
mat ľ ' Eszt niëgcsináták, oszt mëghalt. A legid őssebb lányára hatta, de 
az nem sokáig élt, mer mëgopëráták, oszt möghalt. Nem hallottuk, hogy 
bűbájoskódott vóna. Könyve az nem vót, nem is hiszöni, hogy tudott 
olvasni. 

Itt lakott a Márti néni, harmadik ház mihozzánk. Kis alacsony ház 
vót, assźëm nádtetős. Jó em]ékszëk a Mári nénire. Tiszta ijen vót, mint  
a Matil néni, a lánya, csak nem ijen szép. Kis alacsony, sovány. Ez az 
ëgy lánya él még, de ez nem ojan! Ez ojan kufa asszony. 

Ojan akadáj rvót  az Öregasszony a családba, de mikó mëghalt, a két 
lánya úgy szaggaták lë ëgymást a koporsúrú. Rítak. Pedig mindig 
aszonták, nié  nem döglik má mëg, még hogy boszorkány! De aikkó bë-
vëttek másfél liter pálinkát, oszt rítak. 

 

dësanya  még nieséte, hogy igaz, hogy Adán vót ögy szomszéggyuk, 
Vicul néninek hí ták. Azoknaik vőt égy tehenük, oszt rengetég tejet 
adott. flk szëgínyëk vótak, a szomszéccságba még v őt ëgy gazdag eirn-
bër, aki rávetëtte a tehénre a szëmit. Körte, mëgad mindënt, amit kér-
nek tűlle. Nem atták. Ezután ez a gazdag embér járt ki a csordára, mikó 
gyüttek haza, oszt a sarkon ögy pácávä rácsapott a tehére két este, a 
harmadik este az má ekezdëtt vérösset anni. Mëgrontotta a tehenet! 
Mëgbetegëdëtt, oszt nem tudott sëniki segíteni rajta. Elatták az enibër-
nek, aimennyijé akarta, csak hogy píszt lássonak. 

Hogy mit esinát vele, aszt  nem  tuggyák, de möggyógyút nálla a 
tehén, oszt atta tovább a sok tejet. 

 

Asszony vótam má, mikó aszt mesébék, hogy a Rigójékná mindën 
éccaka éjfélkó énli1k valami az égy alatt. Az ű  anyja, a Gulyás Vittus 
néni is tudott vrácsáni, de nem jártak úgy hozzájuk, nem vót ojan f ő-
kapott! Éccaka mindig sokáig fönt vótaik, beszégetteik, de nem gyútot-
tak lámpát. Az ágy alatt még mindig fénylött. Aszonta az öregasszony, 
hogy valami jó, vagy rossz mëgjelënés, de nem mondott sëmmi kőze-
lebbit, nem tudom, mi lëtt vele. 
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dësapa mes'éte,  hogy a tanyán mëghalt ëgy ijen Öregasszony, oszt 
nem atta át a tudományát. Mëgha1t, oszt vissaj'árt. fél(kó pont csör-
gött a padláson a tányér. A csendörök is hallgatták, gondóták, hogy a 
macska, de na.pipä mikó f&mëntek, nem Is vót ďönt tányér! 

Hogy, hogy mút e, hogy szűnt még, nem tudom. 

 

Hát hogynë hallottam vóna rúUa, a Tót Mári nériir ű, hát hogynë. 
Aszongyák, úgy Össze vót száradva, 'hogy belefért véna ëgy karos ko-
sárba, oszt nem bLrt mëghalni! A Matil néni, a lánya bisztos tuggya, 
csak nem bisztos, hogy e Is mongya. Nëkëm ű  is gyanús! Mikó éri ezë-
ke't a csirkéket ehosztam, monta hogy: „E.mék má mëgnézrii a csirkéje-
jid!" Másnap még is húgyos söprűztem tiket, de úgy láccik, szëmiverésbe 
vannak! Ojan szépek vótak kicsinek, kövérrek, most még csak nyava-
ják, nyavaják!  Nem is nyőnek mëg ezëk, lëhet. 

 

A tanyán vót égy &egasszony, szomszédunk vót. Ügy híták, hogy 
Matyókáné. A rëndës nevit nem tudom, ez a csúf neve vót. Az tényleg 
ojan bűbájos vót! Az istálló küszöbjire mindig tëtt ëgy söpr űt, mëg ögy 
sütőlapátot, oszt azon hajtotta, engette át a tehenit, hogy valaki mëg 
në roncsa. De ű, az tutta rontani! 

 

Hunnan,  nem tudom, én is úgy hallottam, hogy ez Így vót. Vót égy 
család, oszt vót nëkiiik ëgy tehenük. Ëccécsak mëgvérësëdëtt a teje, ál-
landóan vérês tejet adott, nem birták hasznáni. Panaszkottak mindën-
kinek. Ëgy valaki, embër-ë, asszony-ë, aszt ajállotta nëkijk, hogy nap-
fők-ette előtt fej jók még a tehenet, a tejet önecsék ki ëgy hosszú disznó-
vájúba és fogjonak égy baltát és Szépen vagdossák a tejet. Igy ë, bal-
távä! Addig baltázzák, még az illet ő  mëg nem je1ënik ott, aki mëgron-
totta a tehenet. Oszt gyütt is, aki mégrontotta! Kérte űket, hogy hagy-
gyák abba, mer ahányszó a tejet vágták, annyiszó űnëki a húsába vót 
vágva. rëszte! Bëvallotta, hogy Ii rontotta még a tehenet. Az illet ő t 
jó everték, oszt többet nem rontott még sënkinek! 

 

Ez az asszony bëj árt a szomszédokba is miind fekete kutya, és még-
rontotta •a lovakat is, még a teheneket Is. Asztán sánta vót a ló, még 
a tehén nem adott tejet. Az ëggyik szomszéd embër nagyon mëghara- 
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gudott,  oszt aszonta, hogy ű  kilesi ëgy bottä! Ki Is leste, de nagyon  
niëgverte a fekete kutyát, de nagyón, hogy az alig birt hazaváncorogni. 
Kileste aszt is, hogy hova mén haza. Akkó ű  másnap abba a házbá 
emënt, valamijé bëkötte ű  magát, hogy në vëgyk észre, hogy Ő  vót a 
verő, és akkó még az Öregasszony az ágyba fekütt, mer nagyon mëg 
vót verve! 

Mindënki  mesébe, hogy, látták mindiig fekete kutya aJakáha, mënt 
az ëgyiik szołmsz&Ibú a másikba. Különössen éfél felé, még éóél után. 
Mikó méntek haza a fijatalembërëk, akkó má mikó a fekete kutyát 
látták, akkó má mingyá aszonták, hogy: „No, ez az a Mári néni!" - 
nem mondom má ki a nevit! 

Bizony ennek van má ojan huszonöt, harminc éve. Ott a k&nyékën 
tutták, hogy ű  boszoxikány, mer páran kilesték, látták mindég, hogy 
oda mëgy bë a fekete kutya. 

 

Az én tatámtú hallottam, mikó én kislány vótam, hogy őnálluk a 
birkáknak eromlott a teje. Nem tuttak mit csinárii a tejje, ojan b űzös 
vót, hogy nem lëhetëtt mëgënni. Bmëntek ëgy topojai asszonyhó, mer 
aszonták, hogy az még tuggya nézni tejbú, hogy ki rontotta még a te-
jet. Eniënt a nagytata, még a nagymama oda mëgérdekl őnni. Evitték 
a tejet. Az aszmonta nékik, hogy mënnyënek haza, f űecsék bë a ke-
möneét nagyon, niikó meleg van, öneséic bë eszt a tejet. Annak még k ő  
jelënni, aki esztet mëgrontotta! El is jött az az asszony, aki esztet csi-
náta, pontossan a sógornője vőt. A Sándor Jóska bácsinak, a nagbá-
csinknak a felesége! Könyörgött nagyon a nagymamának, hogy në öncse 
bë a tejet, mer Őnëki az arcárú mind lëég a b őr. KÖnyörgött, hogy në 
öncsék bë. Igy nem öntötte hë a nagymama a tejet. A birkáknak még 
vdsszagyütt a tejük, oszt jó v őt a.sztán. 

 

A másik nagymamáan még adai vőt. Ott történt, mikó ű  fijatal lány 
vót, hogy az anyjáéknak v őt ögy nagyon jó tehenük, hogy addig lëhe-
tëtt fejni, imég csak még nem ellëtt. Ott laktak a malom mellett, oszt 
horta ëgy malommunkás tüllük a tejet. Hát ez mindig kérte, hogy 
aggyáik  C a tehenet, de (Ik nem atták. Akkó ez az embër mindën rëgge 
iepedőt tenítëtt magára és ëgy szárízíkët tött a tehén elé, mikó kigyütt 
a kapun, oszt lëhajtotta a 'csordára. Másnap  má  kevés vőt a tej, de mi-
dén régge Így mént ez ëgy pár napig. Akkó a nagymama monta a csor-
dásoknak, hogy verjék még ustorr ă  az illetőt. Még is verték, csak a 
tehén ojan rosszú lëtt, hogy nem ilêhetê2 a tejet fejni. Azel őtt kérte a 
tehenet, asztán mëg űk kmnáták, hogy végye mëg. Mikó mëgvëtte a te-
henet, asztán kërdëszték, hogy: „No, hogy van a tehén?", az még aszon-
gya: „Sëmrni .baj mán, van ugyanúgy tej, ahogy azel őtt!" 
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Hát, eszt  még ágy  isnierősömtű  hallottam, me&ték az án  tatámmä.  
Ok fijatal gyerëkëk vótak, mikó vót náiluk ez a disznóvágás. Ojan régi-
módi paraszt ház vót, szabadkéményës és abba vót ágy kicsike kis há-
romlábas tűzhel, azon főzb&k ojan szé]ikébe a szármát. Hát űik bëmën-
te1k, oszt bánt vótak a szobába. ooé kimén áz asszony, oszt Ilássa, ágy 
csirkének a szájába van a szélke füle, szalad vele. Bëszalatt az embë-
rëkihő, szót nékik, hogy gyűjjönek ki, mer ágy csirke viszi a szármát! 
Azok a kertajtóba körösztbetëttók a söpr űt, hogy në birjon a csirke ki-
mënni. Akkó az emlbërëk botokk ă  löverták a csirkét, evëtték az edény-
riye a szármát. Másnap, akire gondótak, az az Öregasszony nagyon be-
teg vót. De hogy ki vót az Öregasszony, aszt má nem tudom. 

 

Vót  itt a szomszédunkba, Tót Mári néninek híták, ágy öregasszony, 
aki kilenevenvalahány éves vót. Ez mindig bűbájoskodott. Mikó vót 
a szent György napja, mesztelen ű , lepedőve vót csak bëtakarva, kimënt 
ide nem messze ágy tábla búzára, azon mënt végig mindig. Látták a 
szomszédok, ere nem is ágy! Ügy járkát, szëtte a harmatot. Vót nëki 
ágy csúnya fekete tehene, de annak mindig sok teje vót ám! 

A gyerëkëk itt az uccába mind létek t űle. Êcoéoszt az onokája bë-
hí t hozzájuk ágy másik gyeröket. Az a fijatalembër most is mëgmon-
daná, ha nem halt vóna még, hogy mikó bëmëntek, a fogason csüngött 
egy kos, fejje lëf elé! Nagyon mágijettek! Ki is szalattak mingyá az 
uccára. Hát az a Mári néni vót. Eváltozott kosnak! 

 

A szomszédba vót itten ágy ismer ős lány. Gulyás Julisnak híták, 
oszt udvarót nëki ágy férfi. A szüleji annak a fijúnak nagyon ellenäsz-
ték, pIá.në az anyja. A lány még hallott valakit ű  valamit, hogy majd 
valahogy mëgvrácsátassa. Valakive valamit csinátatott is, de annak az 
illetőnek nem fizette ki, ami járt vóna, az még e&ezdëtt hozzájuk járni. 
Minën este szátak a göröngyök, de még nem birták fogni, hogy kicsoda. 
Vót nálluk fosztó imóva, de szétmëntek a fijatalok, mer nem lëhetëtt 
az udvarba mögmaranni, úgy dobátak! 

ecécsak ëccërűen mëgszünt  a dobálás, a Julis összekerűt a le-
gínnye. Mindënki aszt monta, hogy a Julis bisztos kifizette aszt a vala-
kit, akive csinátatta eszt a mókát! 

UIIII 

Régëbben  az én mamám meséte, mikó ő  lány vót, Adán a Nagy-
pálékná is borzasztó nagy zűrzavar vót az egész tanyán. tjjel valaki 
kihúszta a nagyrostát az udvarra, az még úgy csörgött-csattogott, mint- 
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ha rostánának. Akkó a tehenek belemëntek a jászolba, még mind még-
betegëttek a jószágok. Nem tutták eképzeni, hogy ez micsoda. Még a 
parokj árú is kivitték a papokat szentőtetni az egész lakást, hogy talán 
vallási alapon majd ez vissza fog térülni. Nem tuttak mit csináni, nem 
lëtt sëmmi së jobbani 

océcsak  valami cigányasszony xnënt hozzájuk, ' annak valamit fize-
tëtt az asszony, oszt asztán mëgszünt az egész. Ü së fizette ki a cigány-
asszonyt, az még bosszút-a üket addig. Aszt köllött vóna néki kifizetni, 
amire az mnëgtanította. Erre a vráesára! 

 

Hallottam még a maanámtú is ëgy esetëtt. Az is adai vót, oszt ott 
történt. Lëhet hogy ha érdeklőnné, még is tunnák mutatni, hogy ki 
vót az a valaki, aki nagyon vrácsáta a teheneket. Ojannyira értett hoz-
zá, hogy a tehénszarbú csinát vajat. Gyanús vót a népeknek, bëvátték a 
templomba, a pap mëgszent őte, oszt visszaváltozott tehénszarré! 

Mikó mëghalt  az illető, a pap nem engette mëg, hogy bëteniessék 
a temetőbe, hanem kitemettette a temet ő  elébe, ahol a tehenek járkál-
nak, hogy vrácsájjon tovább is mikó mëghalt. 

 

A tatának a nagbáttyának a felesége is foglalkozott evvel a b ű-
báj oskodássä. Attú az asszonytú, aki mëgtan ĺtotta, de nem fizette ki, 
annyira fét, hogy nem mert bëntmaranni së a szobába, së az istállóba. 
Kivitt, ha mást nem, ëgy macskát vagy ëgy csirkét, annak ott köllött 
hogy vele lëgyën, hogy në lëgyën égyedül. Ëccé nem v őt vele ott sëmmi. 
Hogy ki forgatta még a tehénszarba, nem tudom, de csupa more vót, 
mikorra mögtanáták! Mer nem  iót bënt sënki vele. 

Az az asszony forgatta még abba a piszokba, aki tanította, csak 
nem tuggyuk, hogy ki vót, mer nem fizette ki aszt a dijjat, amijé őtet 
tanította. Ha 'bënt v őt állat vagy valami, akkó nem vót néki még a 
hatása. 

 

Itt a mi szomszéccságunkba lakott égy Vidáné. Vida Marisnak 
híták. Annak lánkorába udvarót ëgy fijú, akit ű  állapotos lőtt, de az 
nem aikarta evënni. A legíny, hogy űtet mëgroncsa, dobott valamit ki, 
ű  köcösztőniënt aajta, oszt sz ëgyik lába összezsugorodott! Az asszony-
nak nem is lőtt jbban a lába. Abba a bajba bele is halt. Tudod, amit 
kidobott, az vót mëghabonázva. Aszt a férfi dopta e. Ha más valaki 
l'éipëtt vóna át akkó annak is Iëtt véna baja. Vagy ha állat mënt véna 
át rajta, az mëgdöglott véna. 
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Az én néném jött haza ëgy este kés őn dologbú. Pgy fekete macska 
kísérte egész az ajtóig. O  bënyitotta az ajtót, oszt mikó mëgfordút, 
visszanézëtt, a fekete macska nem v őt sëhun. Etünt! Ekkó nagyon még-
ijett. No, akkó aszmonták •nëki, hogy az a boszorkán vót. De hogy ki 
vőt az a boszorkány, aszt má nem mondom még. 

 

Hallottam, ëgy házhó járt fbë a boszorkány. Mindën este bëj árt. 
Ahogy lëfekütbek, mëgnyonkotta űket, ráüt a mejjire mindig vala-
mejilcnek. A kúcsiukon bë birt mënni, mer eváltozott valami kicsi 
állattá. Ëcé aszonta valaki a családnak: „Hát idehallgassatok! Tuggyá-
tok, mit kő  csináni? Foghagyma girizdëket rakjatok csak bele a vájúba, 
oszt haltáva csak verjéték!" Ügy is tëttek, oszt a harmadik szomszéd-
asszony emënt oda, oszt hëszót a kapun hogy: „Micsinátok tik?" Még-
betegëdëtt, a kukac ëgye még a húsát, aszongyák, ëgy hétig fekütt az 
ágyba. Ahogy a foghagymát verték apróra, Úgy verték éppen ütet is, 
mer ű  vőt az. 

Ahogy efújták a lámpást, mingyá nyomta valamelliket. Ütóbb má 
szóni së birt, úgy ráüt ide a mejjire ë! 

 

A Hendrik bácsi meséte, hogy a boszorkány e szokott lóvá változni, 
oszt annak nincs alsó álkapcsa. A fejire dobták a köt őďíkët, oszt avvä 
fokták mëg. Nem lëhetëtt a szájába tënni a zablát. Mëg is patkóták, 
ahogy meséte, oszt az illet ő  öregasszonynak másnap mëgláccott a patkó 
heje a kezin mg a lábán. 

 

Én is hallottam, hogy ëgy ijen bűbájos öregasszony még tutba ron-
tani a tehenet. Akkó vérësset adott a tehén. Az ijen tehén tejit ki köll 
fejni, oszt köröszthe késse imëgvagdosni. iAki mégrontotta,:annak az 
arca úgy köiösztbe össze lësz vagdosva! 

 

Hallottam a boszorkányokrú, hogy viharos éccaka különössen rnën-
nek hë a házakhó. ijenkó gatyaniadzaggä hë k ő  kötni az ajtót, vagy 
söprűt támasztani az ajtónak bel űrű, söprűve köll bëtámasztani, akkó 
nem bir a boszorkány sëhogysë bëmënni. 
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ÖSSZEGEZÉSÜL  

szeretnénk felhívni a figyelmét néhány érdekes adatra, jellemz ő , 
ismétlődő  motirvumra, annélkül hogy ezek tudományos szint ű  elemzé-
sébe bocsátkoznánk. 

Kit tartottak boszorkánynak? 

A 27 történet központi alakjai szokatlan tulajdonságokkal, tudással 
rendelkeznek, ezek iteszDk őket „boszorkányokká, tudós embereikké, vrá-
esás öregasszonyokká". Hét esetben - amikor az adatközl ők személyes 
élményének, vagy a közeli rokontól, ismerőstől gyermekkorban hallott, 
most felelevenített történet szerepl őiről van Szó  - nevükön említik 
őket: Deákné, Kamrásné, Bösz&ményiné, Tót Mári néni, Gulyás Vittus 
néni, Matyókáné (csúfnév), Sándor Jóska bácsi felesége. Az utolsóként 
említett asszony pontos nevére a közl ő, bár rokona, nem tudott vissza-
emlékezni. Ezzel szemben a 13. és a 23. történet mesél ői semmi áron 
sem voltak hajlandók megmondani a boszorkány nevét (noha a felvé-
telezés el őtti rövid beszélgetésben megemlítették), ami arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a boszorkány nevét a hiedelem szerint nem volt sza-
bad kiejteni. Arra a kérdésre, hogy a többi történetben szerepl ő, bű-
bájos tudományú „ismeretlen öregasszony, gazdag ember, cigányasz-
szony vagy malommunkás" nevét az id ő  törölte-e ki az emlékezetb ől, 
vagy az említett babonás félelem, mesélőinktől nem kaptunk választ. 

Milyen alakban jelenhet meg a boszorkány? 

Az elmondott rövid mesék gazdag sorát adják a boszorkányok 
átalakulásának: fekete macskává, fekete kutyává, szürke lóvá, alsó él-
kapocs nélküli lóvá, esirkévé, kossá vagy a kulcslyukon bejáró kis 
állattá válnak, s csak néhány esetben jeleníti meg őket saját alakjuk-
ban a történet. 

Milyen tevékenységet űzött? 

Az esetek túlnyomó részében az említett boszorkány csak rontani 
tud: elveszi a tehén és más állat (birka) hasznát, megyeri szemmel a 
csirkéket, elveszi a terimést, betegséget okoz, az embereket megijeszti, 
„ráüt a szájukra", „mëgnyomkotta űket", megrontja a lovakat, a tejet 
(„vérësset adott a tehén", vagy „nem tuttak mit csináni a• tejje, ojan 
bűzös vót, hogy nem lëhetëtt nlëgënni"), leszedi a tej fölét, a vajat te-
hénszarrá változtatja, különböz ő  rontó műveletekhez tanácsot ad. Mind-
ez adatközlőink szerint többnyire este, éjjel, éjfélkor vagy viharos éj-
szaka történik. 

Hogy lehet megfogni a boszorkányt, illetve hogyan el őzhet ő  meg 
a házba jötte és a rontás? 

A boszorkányt, ha az macska formájában jelenik meg, a farkas-
körmű  kutya meg birja fogni. Ha lóvá változik, akkor vagy gatyamad-
zaggal fogják meg, vagy kötőféket dobnak rá, ilyenkor megpatkolják 
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és a patkó nyoma másnap meglátszik  82 illető  Öregasszony tenyerén, 
talpán. Ha a boszorkányt sikerül megfogni, megkínozzák, megverik. 

Annak megakadályozására, hogy a boszorkány bejusson a házba, 
hatásos a küszöbön keresztbe tett vagy az alj -tónak belülről nekitámasz-
tott söprű, de akkor sem bír bemenni, ha az ajtót gatyamadzaggal 
bekötik. 

Hogy a boszokány ne rontsa meg az állatot, az istállóból a kü-
szübre tett söpr űn és sütőlapáton át kell kihajtani, a szemverés orvos-
lására pedig a baromfit húgyos söprűvel kell megcsapkodni. 

Hogyan adja át a tudományt? 

Egy boszorkány sém bir addig meghalni, míg át nem adta a tudo-
mányát. „Aszt még úgy k ő  csináni, hogy annak akinek ű  át akarja 
anni, mëg kő  fogni a söprűt, még fînëki is, oszt aszt kő  hogy mongya: 
- Nëkëd hagyom a tudományomat!" Ha al-án enniélkül halna meg, 
éjszakánként visszajár és nyugtalanítja a ház népét. Hogy ez hogyan 
szűnik meg, elbeszélőink ismételt, következetes rákérdezésünkre sem 
tudták megmondani. 

Jellemző  motívum a bűbájos visszajárása és boszúja abban az eset-
ben Is, ha az átadott tudományt vagy a részér ől elvégzett szolgálatot 
nem fizették neki meg. 

A boszorkányok „hűvös, itermészétfeletti erejéről, jós titkos dolgo-
kat ismerő  stb. tehetségéről" Ipolyi Arnold így ír: „legtöbb ebb ől is a 
későbbi néphit- s babonában már elaljasult, s a kõmapi élet tárgyai 
körül forog: a boszorkány jövendölése már csak a tolvaság îeifede-
zéére vétetik igénybe, btivereje a szerelemiital készítésére stb.". Hogy 
ez a múlt századi megállapítás mindenben helytálló-e - vita tárgyát 
képezheti, azt 'azonban biztonsággaí állíthatjk, hogy az ilyen témát 
feldolgozó, napjainkban megjelen ő, leíró néprajzi munkák értékét sem-
mi esetre sem kérdőjeieriheti meg. 

Zenta, Üjfalu  1973. 
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REZIME. 

PREDANJA  O VEŠTICAMA 

Članak daje doprinos otkrivanju prethriš ćanskih ostataka  u današnjim 
naro&n verovanjima. Posebno poglavije u .praznoverju ěine događaji dl-
rektno vezani za odredeine ličnosti sa neiicbiČajenim ljudskim osóbinama 
koji ih Čine vešticarna, vračai'ama, bajalicarna. 

Prikazano je  27 takvih 'priča od 10 informatora, koji su prven.s'tveno 
vezani reIativno bliskim mestom stanovanj.a na jedziom perifernoan delu 
grada Sente. Prikupijanje ovih mitskih pri ča vršeno je magnetofonom a 
saopštene su u or&gĺnaln&n kazivanjima i zapisane su po pravilima fonetskog 
pisanja. 

Kratkom analizom autor na kraju surnira speciifi čne motive koji  se 
javljaju u zabeleženim predanjima o vešticama. 
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BALLADAK, SZOLASOK,  SZÓLÁSHASONLATOK  



Tóth Ferenc  

VIGBALLADAK  
ÉS  ROMÂNCOK  
ÉSZAK-BANATBAN  

A népek  balladaköltészetében,  különösen az angol, a francia és a 
magyar hagyományban nem csekély  sazoknak  a  népballadáknak  a  szá-
ma,  amelyekben nincs tragikus  i5sszeütközés,  vagy ha van is konflik-
tus, az  tréfás  színezetben, könnyed el őadásmódban vagy lírai hangvé-
telben feloldódik. „Legutóbb  -  Írja  Vargyas  Lajos'  -  F. J.  Child  nagy 
angol  néphal1adaösszkiadásáról  mutatták ki, hogy a szerencsésen vég-
ződő  sés  vidám történetek száma  feiü]imúlj:a  benne a tragikusakét." Az 
újabb magyar  ball.adakiadványok2  tartaJ.osnmutatói külén  fejezetcím 
alatt sorolják fel a tragikumot feloldó vagy nevetség tárgyává tev ő  
vígballadákat és ;a konflikt us  híján levő, de  általában  szomorú, tragikus 
eseményt megéneklő  románcokat. Igy Kallós Zoltán erdélyi és moldvai 
magyar népballadákat tartalmazó  gyűjteményében3  a Klasszikus  víg-
balladák és , románcok  címszó alatt tizennégy típus, ezen belül harminc-
egy  ballada  képviseli a klasszikus balladáknak ezt a csoportját, az  Or-
tutay  Gyula szerkesztette Magyar  népballadákban  pedig majdnem  min
den  negyedik  ballada vígballada,  illetve románc, hisz a válogatás egészét 
képező  270  balladából  65 a Vígballadák és  rorn.4ncok fejezetben oiiviasható.  

Minthogy a ballada műfaja európai  kiterj•edtségű ,  nemcsak stílus-
jegyeiben mutat Európa-szerte rokonságot, 'hanem  témáiban  is. A rossz 
feleség, A megcsalt férj vagy A gyáva legény  balladatípus  hősei más  
népknél  is gúny ás nevetség tárgyát 'képez ő  típusok, bár a róluk szóló 
balladák nem egy  darabj ának tragikus  eflerípárját  is megleljük (p1. Az 
ügyes hűtlen asszony). Az említett  vígballadák  az ember erkölcsi és 
jellembeli fogyatékosságait  pellengérezik  ki: az asszonynak a férje 
halála felett érzett örömét, a gyanakvó férj és az ártatlanságot színlel ő  
feleség párbeszédéből  skiolvasható  lelki kettősséget, •a férj-megtéveszt ő  
asszonyi csalárdságot; ezeken a nevetségessé tett magatartás-meghatá-
rozó negatív tulajdonságokon kívül  iaz  egyéni életnek a tragédiái is han-
got kaphatnak itt (pl. A megölt legény, A szeretet próbája), mindazon-
által mégsem  ia  tragédia áll ezeknek a balladáknak a középpontjában, 
hanem a tragikus magot (a megöletést; a h ősre leselkedő  veszélyt) fel-
oldó tartalom (a legény költögetése, megszólalása, majd  faggatózása;  
a veszélyben levő  hős kedvesének  áldozatkészsége).  Ugyanez a tenden-
cia tapasztalható a történeti eseményekhez (pl. A révészek nótája) vagy 
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a vallásos képzeletvilághoz (A  száfláskereső  JézusA a Három árva) kap-
csolódó bailladák esetében is. A Rákócziné 4  balladában p1. nem a hős-
nőt, a lányát és a vagyonát fenyeget ő  veszély a hangsúlyos, hanem ami 
az egyre növekv ő  veszély nyomasztó élményét átüti: az asszony bátor-
sága, találékonysága, 'természetfeletti hatalma. Az egyre inkább csak 
dalszerű  változataiban gyűjthető  Három árva balladában sem az anya 
halála, hanem az árvák panasza, valamint az édesanya határtalan és 
pótolhatatlan szeretete kap hangsúlyt. 

A vígballadák és sománcok számos darabja (A megölt legény, A sze-
retet próbája, A megcsalt férj, A rossz feleség, a Kétféle menyasszony, 
A révésznek nótája stb.)  fermailag :a strófaismétl ő  balladák sorába tar-
tozik. A strófaismétlő  szerkezet nem iõncélú költ ői fogás ereáménye, 
a versszaknak nem puszta megismétlése, hanem haladványszer ű  tovább-
fejlődése a ballada menetében, hisz éppen azáltal, hogy az ismétl ődő  
szakaszokban állandóan cserél ődiik egy-egy mozzanat (tárgy, személy 
stb.), teljesedik ki a balladai cselekmény. Az angol kutatók a strófa-
isniétlő  szerkezetre jellemző  ismétlést - igen találóan --- gyarapodó 
ismétlésnek nevezték el. 

A magyar balladakutatásliak voltak olyan képvisel ői (Gyulai Pál, 
Greguss Ágost), akik a vígballadákat és 'a románcokat, egyszóval a de-
rűs, tréfás hangvételű  al:kotásolkat igyekeztek kirekeszteni a népballada 
fogalmából, hangsúlyozva eközben, hogy az igazi, népballadára jellemz ő  
tragikum csupán a hegyvidék, az északi népek balladaköltészetében 
honos, az Alföld híj án van ezeknek, mert csak a der űs románcok őrzé-
sére képes. Ká]imány Lajos oillõldi gy űjtésének eredményei méltán cá-
folják ezt a felfogást, hisz nem egy klasszikus balladatípust éppen Ő  
mentett meg a veszendőbe menéstől (p1. a Budai Ilona és a Molnár Anna 
ballada ötvözetének látszó Gyönyörű  Bán. Katát). Nemcsak tudatos 
gyűjtő tevékenységéből, hanem levelezéséből is kiderül, mennyit fárado-
zott azon, hogy 'érvénytelenítse ezt az igen elterjedt téves felfogást. A 
Piros szép Istvánné (Az eladott lány)  ballada keresése idején Írja Se-
bestyén Gyulának: „ . . . látom, hogyha az ismeretlen típusú balladákat 
sikerül teljességében lejegyezni és közleni, az erdélyiek még Greguss 
után sem verhetik oly nagyon a mellöket, hogy milyen szegény e téren 
a magyar föld s mily gazdagok ék.  . 

Éppen  azáltal, hogy tevékenysége nem merült ki •a könny űszerrel 
feikutatható balladák gyűjtésében, s nem elégedett meg egy-egy típus 
egyetlen változatával, hanem rendkívüli tudatossággal állandóan a mi-. 
nél épebb és teljesebb variánsokat kereste, képezheti „Kálmány balla-
dagyűjtése a magyar népballada újkori szakaszának egyik legértékesebb 
dokumentumát". 6  Ez azt jelenti, hogy az életében kiadott gy űjtemények-
ben s a kéziratos hagyatékában megmentett balladaanyag mind a  klasz-
szikus hagyomány az idő  tájt fellelhető  legjavát, mind az újabb, XIX. 
századi keletkezésű  balladákat magában foglalja. A vígballadák és ro-
máncok gyűjtésében elért eredményei is számottev őek; nem egyet kö-
zülük (Sasi kígyó, A gonosz n ő) az egyik legújabb erdélyi balladaválo-
gatás7  is közöl, noha a  ikbtet anyagának 80%-a Erdélyb ől és a moldvai 
csángó vidékről való, s csak 20%-a magyar folklór területr ől. Minthogy 
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egy etnikailag jól körülhatárolható terület folkórkincsének összegy ű j-
tésére vállalkozott, természetesnek kell tartanunk, hogy nem találhatott 
meg minden típust; egyeseket csak a legújabb kori gy űjtések hoztak 
felszínre -- moldvai csángó területről, mint pi.  Az esküv őre haza%rkezŐ  
kedves vagy a Katona-lány balladát. Az 1972-ben megkezdett s az azóta 
folyó .észak-bánáti gy űjtésünk arra a kérdésre is segít feleletet adni: 
mely vígballadák és románcok élnek még ma Is a Ká].mány Lajos gy űj-
tötte darabokból, milyen lterjedés űek a még ma is gyűjthető  iballadá1k, 
s milyen változásokon mentek át a Kálmány.gyűjtések óta eltelt 60-90 
év iaàatt, hisz rntnt Faragó József Írja egy nemrég megjelent tanuhnd-
nyában8 : „Már az Is tanulságos, ha ugyanazt a balladát ugyanabban a 
faluban az első  énekes nevének tudta nélkül, évtizedek vagy egy évszá-
zad múlva ismét megtaláljuk, mert a két változat összehasonlítása el ő-
segíti a típus általános és helyi történetének, fejl ődésének nyomon 
követését." 

Káiimány  Lajos nyomán 1972 nyarán indultunk el. Katona Imrével, 
az ELTE Folkiore Tanszékének dooens&vel három észa?k-,bánáti faluban: 
Szajánban, Padén és Egyházaskéren végeztünk a folklórnak úgyszólván 
minden műfajára kiterjedő  tájékozódó jellegű  gyűjtést, tehát azokban 
a helységekben, ahol  Ká]imány annak idején alapos vagy legalább kö-
zepes gyűjtést végzett. Az ezt követ ő  ikiegészítõ gyűjtés folyamán hz 
említett falukban nyitva hagyott kérdéseket Igyekeztem tisztázni, va-
lamint Újabb 'gyűjtőpontokat (Jázova, Oroszlámos, Maffián, Rábé) ke-
restem fel. A balladák összegezésekor az Így gy űjtött anyagon kívül 
figyelembe vettem a Burány Béla kéziratos gy űjtésében levő  variánsok 
agy részét és Móra Ilona zentai gimnazista tiszaszentmiklósi gy űjtését. 
A továbbiakban csupán a vígíbailadákra és a románcokra sz űkítve a 
figyelmet, a következ ő  adatok derülnek ki: már a Katona Imrével vég-
zett gyűjtés eredményeként Is 9 vígballada, illetve románc került mag-
netofonszalagra. Az öt típusba osztható vígballadák száma a kiegészít ő  
gyűjtés folyamán előkerült, valamint a Burány Béla gy űjteményében9  
és kéziratos gyűjtésében levő  balladákkal együtt 19-re nőtt. Ha ehhez 
hozzávesszük még a Paksa Katalin közzétette 1° Révészek nótájának két 
észak-bánáti variánsát is, a Kálmány nyomán végzett újragy űjtés ered-
ményeként az alábbi hat típusba osztható 21 vígballadáról, illetve ro-
máncról számolhatunk be: 

A szeretet próbája Szaján  (1) 	 ... 1 változatban 
Három árva Szaján  (1), Egyházaskiér (4), Jázova (2), 

Padié (1) 	 . . .  8 változatban 
•  megcsalt férj Egyházaskér  (1) 	 . . .  1 változatban 
•  rossz feleség Szaján  (1) 	 . . .  1 változatban 
•  megölt legény Szaján  (3), Egyházaskér (2), Jázova (1), 

Padé (1) 	 . . .  7 változatban 
•  révészek nótája Egy'házaskér  (1), Csóka (1) 

2 változatban 
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A népszerű  darabok áita[.ában minden faluban feltűnnek, a kevésbé 
népszerűek, az eltűnőben levők csak a hagyományőrzőbb helységekben 
(Szaján, Egyházaskér). A falvak szerinti balladatudás sorrendje így 
alakul: 

Egyházaskér 	8 
Szaján 	 6 
Jázova 	 3 
Padé 	 2 
Csóka 	 2 

A iballadáik nagy vésze (14) Szajánból és Egy űiázask•érről való, kisebb 
hányaduk (7) Padéról, Csókáról és Jázcváról.  A szeretet próbája egy 
65 éves (Móra Lajosné Fehér Vera, Szaján 1972.) és egy 57 éves (Kor-
ponai Mihályné Holló Erzsébet, Csóka 1962.) asszony ajkáról került el ő . 
A Három árva eléneklőinek életkora átlag 69 év. A megcsalt férj elő-
adója 68, A rossz feleség  eléneklője 65 éves. A révészek nótáját egy 63 
éves asszonytól és egy 70 'éves férďitól jegyezte le Paksa Katalin. A fel-
sorolt típusok között egyedül A megölt legény tekinthető  népszerűnek 
és általánosan ismertnek; ez részben a népi ponyvára kerülésével, rész-
ben közismert dallamával magyarázható. Látszólag a Három árva is 
népszerű  és közismert, ám csak látszólag, hisz változatai majdnem kivé-
tel nélkül töredékesek.  A megölt Legény esetében szembetűnő, hogy a 
fiatalabbak is ismerik, elénekl őinek léletkora átlag 58 év. Az észak-bá-
náti vígballadáik és románcok el őadóinak átlagéletkora, mint ez az 
alábbi felsorolásból kitűnik, éppen iezáltal csökken 62 évre. 

Móra Lajo:sné 65 Novák An'drásné  47 
Korponai Mihályré  57 Lőrinc Jánosné 52 
Urbánné  Sípos Má'rcel 83 Soós Si'monné  47 
Benyócki lstváriné  68 Jasura Józsefné  63 
Juhász Jánosné 60 Harkai Sándor 69 
Pópity PáJné  68 Urbán Péter 57 
Papp  Teréz 74 Mihók Antal 75 
Bunford Györgyné  43 Lgrizsán  Pál 70 
Kovács  Jánosri,é 67 

Az öt faluban 17-en énekeltek vígballadát,  filetve románcot: 13 n ő  
és 4 férfi. Az epikus népköltészeti m űfajok lassú „elnőiesedésére" már 
Katona Imre felhívta a figyelmet az  Észak-bánáti betyárballadák című  
tanulmányában"; „Észak-Bánát 3 községében már a betyárhagyomány 
Is átkerült a nők ajkára, s iezzel egyszersmind lírizálódása is felgyor-
sult." A fenti számadatból nyilvánvalóan látszik, hogy ez a tendencia 
a vígballadák és románcok esetében még fokozottabban érvényesül. A 
nemek balladatudásánajk szintje 'körülbelül azonos, a 4 férfi 5 'balladát 
énekelt, a 13 nő  pedig 16-ot, az átlagos balladatudás tehát alig több 1 
balladánál. Egyéb, általánosabb tanulságok levonása érdekében azon-
ban meg kell néznünk különkülön az említett típusokat •és az egyes 
típusokhoz tartozó váitozatok'at. 
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A SZERETET PRÓBÁJA 

A szerető, valamint a szűkebb rokoni köréhez tartozók szeretetét és 
áldozatkészségét próbára tev ő  szerelmes t čiiiténete európai elterjedtség ű  
ballada- és rnesebéima, még észak-afrikai megjelenésér ől is tudunk 12. A 
veszélybe került legényen vagy leányon általában csak a kedvese kész 
segíteni, az anyának, az apának, a test'vérnek... a szeretete nem elég 
erős ahhoz, hogy áldozatvádlalásra Is futná bel őle. Az általánosan ismert 
téma körül gyűrűző  folklór alkotások sorában külön csoportot képez-
nek azok az alkotások, amelyekben a szeretetpróba a kígyómotívum 
szerepeltetésével valósul meg. Ezeknek a köre sz űkebb; a magyar és 
a magyarsággal együtt élő , valamint a vele szomszédos (román, bolgár) 
népek folklórján kívül csak skót, német és észak-a ďrikai változatairól 
tart számot az eddigi kutatás. A kígyómotívum már a Pálóczi Horváth 
Ádám közölte változatban 13  Is jelen Van, amely mint balladánk els ő  le-
jegyzett variánsa mindenképpen figyelmet érdemel: 

KI VESZI KI A KÍGYÓT? 

Kebelembe búvék egy nagy áspiskígyó, 
Vedd ki apám! vedd ki! bizony nem veszem én. 
Eredj el anyádhoz, majd talán kiveszi; 
Vedd ki anyám! vedd ki! bizony nem veszem én. 

Eredj a bátyádhoz, majd talán kiveszi; 
Vedd ki bátyáml vedd ki! bizony nem veszem én. 
Eredj az ángyodhoz, majd talán kiveszi; 
Vedd ki ángyom! vedd ki! bizony nem veszem én 

Eredj sógorodhoz, majd talán kiveszi; 
Vedd ki sógor! vedd ki! bizony nem veszem én. 
Eredj a nénédhez4  majd talán kiveszi; 
Vedd ki néni! vedd ki! bizony nem veszem én. 

Eredj a mátkádhoz, majd talán kiveszi; 
Vedd ki mátkám! vedd ki! bizony kiveszem én. 
Kebelembe búvék egy nagy sáspis kió(!), 
Vedd ki mátka! vedd ki! bizony kiveszem én. 

Balladánknak  ezt a dalszerű  változatát Pálóczi igen értékesnek 
tekintette, s mint levelezéséb ől kitűnik14 : a százéves daraibjai között 
tartotta számcn. Gy űjteményében  Az áspis kígyó, Sási kígyó és még 
nagyon sokféle címen ismert baillada a Ki veszi ki a kígyót? címmel sze-
repel. E korai változatból hiányzik a !beköszönt ő  formula, a helymegje-
lőlés, a kígyó bebújását megel őző  cselekvés és körülményeinek leírása, 
s minthogy szóhasználatunkban a mátka menyasszonyt és vőlegényt 
egyaránt jelölhet, az sem derül ki, hogy fiú-e vagy leány az apját, az 
anyját, a bátyját, taz ángyát, a sógorát, a nénjét mindhiába kérlel ő  sze- 
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rető .  Variánsunk tehát nem más mint a bajba jutott szeret ő  küldözge-
téséből és megtagadott (végül teljesített) kérésének egymásutánjából 
felépülő  versváz, •a ikérés megtagadását, majd teljesítését sem indokolja, 
s ily módon nemcsak a tragikus koilijktusnak van híján, hanem az 
olvasóban vagy hallgatóban való feszültségteremtésnek is. 

A kérést, a ikiérés megtagadását, valamint a tovább-küldést magába 
foglaló formula puszta ismétlésén kívül a ballada kés őbb lejegyzett, 
költői iértékú változatai a beköszönt ő  formulával, a veszélybe került 
szerető  cselekvésének leírásával, a veszélynek és körülményeinek tömör 
megjelenítésével stb. hitelessé teszik •a történetet, katartikussá válnak 
és állásfoglalásra késztetnek. Ily módon a strófaismétl ő  szerkezet funk-
cióhordozóvá válik, az ismétlés feszültséget teremt, az utolsó felel őnek 
az előbbiektől eltérő  válasza pedig ďeloldja ezt a feszültséget. A Kál-
mány gyűjtötte varánsok mindegyike többé-kevésbé képes meghúzni 
az olvasóban a feszültségteremtésnek és - ďeloldásnak ezt az ívét. A más  
ballaidákból is ismart beköszöntő  formula [Isten jó nap! Isten,] Kedves, 
édös apám! vagy: Jó estét, jó estét, [Szerelmes Szép apám!] a  szajáni", 
a niorotvai'°  s egy pontosabb helymegjelölés nélküli alföldi 17  változat-
ban van meg. A meződombegyházi 18, a péeskai19  iés a Kálmány kézira-
tos hagyatékának jegyzetei közt talált prózai változat 20  a veszélyt meg-
előző  történések felsorolásával indít. Pl.: 

Emöntem szógálni  
Kecskemét pusztára 
Sási vize mellett 
Ökröket őrösztem, 
Lehajtván fejemet 
Csipke btko'r alá, 
Mérges áspis kígyó 
Kelebembe bújván ... 

(Mez őcZorabegyháza)  

A veszély (a sási, mérges kényó, a mérges áspis kígyó stb.) megje-
lenítésének ez a késleltető , elodázó módja a bköszöntő  formulával kez-
dő  változatokban is megvan - a már említett feszültségteremt ő  funk-
cióval. A balladai színhely azonban majdnem minden változatban más 
(szép sík mező, Dijár vár'mögye, Sási vize stb.), viszonylagos állandó-
ságot csupán a Sási vize  helyszmnnév mutat; a morotvai, az alföldi, a 
pécskai s a töredékes prózai változatban is megvan. A bajba jutott sze-
rető  a Kálmány gyűjtötte változatokban (legalább ugyanannyiszor fiú, 
mint leány) általában az apjához fordul el őször (Morotva, Meződomb-
egyháza, Alföld), ritkábban az anyjához •(Szaján és a helységmegjelölés 
nélküli prózai változat) vagy a bátyjához (Pécska). A szül ők megszólítá-
sának els őbbsége tehát általánosnak mondnató, utána a testvérek (édös 
bátyám, édös néném stb.), irnajid a szeret ő  megszólítása következik. 

A kérés megtagadását a változatok - kivéve a szajánit - általá-
ban indokolják. Az indoklás megfogaimazásmódja is általánosnak mond-
ható; az önzést, az áldozatvállalás hiányát fejezi ki: 
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„Bizon  nem vöszöm én, 
Szerelmes szüWttem! 
Ikáb möglöszök én 
Esz szép fiam nék ű , 
Mint fé kezem nék ű; 
Eridj a (z)anyááhon, 
Maj talán kivöszi?!” 

(Morotva)  

A ballada egy-egy szerkezeti egységét .a tovább-küldés zárja le (ez 
csak a pécskai változathól hiányzik), ezután - a strófaismétl ő  szerke-
zetnek megfelelően - megismétlődnek az egyes részeket képez ő  ele-
mek, s Csupán a megszólított személy (apa, anya stb.) cserél ődik. Ily 
módon a ballada fókusza az utolsóként megszólított szeret ő  mindenki 
másétól eltérő  válaszában van: 

4,Bizon kivöszöm  én 
Édös, kedves  mátkám, 
Ink4b möglöszök én 
Az fél kezem nékiLl 
Mint szép mátkám nékül." 

(MeződombegyMza)  

A szülői, testvéri szeretet és áldozatváflalás hiányának, val ămint 
a szerelem bizonyságának balladai páldázata után a változatok egy ré-
sze tovább oldja, értelmezi vagy meseszerűsíti a balladát. Itt derül fény 
a veszélybe került szeret ő  magatartásának próbatétel voltára: 

Mikó belenyújja  
Ügy a kebelibe: 
Egy nagy csomó arany 
Akad a kezibe. 

(Morotva) 

A változatokhoz kevébé szervesen ifleskedő  prózai magyarázatok-
ból a szülők utólagos megbánása (Szaján), szeretetbizonygatása és ha-
ragja (Morotva) olvasható iki, a meződombegyházi változatban pedig 
annak a szokásnak az eredeztetése, hogy házasságkütés után a leány 
elhagyja a szülői házat: 

„Nincs szív az apámná, 
Anyámná, bátyámná, 
Se az én nénémnél 
Csak a szeret&,nné'!" 

El se hítt a mönynyegzőjire egygyet se, testvérejibtil, apjábul, 
anynyábul. Ettül az id ő től fogva, ha a gyerök mögházasodik, ehagygya 
a szülőjit. 

(Mez ődombegyh4za)  
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Az áttekintett variánsok közül a mez ődotnibegyházi és az alföldi vál-
tozat tekinthet ő  leginkább teljesnek és épnek; ezekben a feszültségte-
remtés - feszültségfeloldás fent említett íve csorbítatlanul kirajzoló-
dik. A tbbiből néhány lényeges elem hiányzik, vagy pedig logikátla-
nul, funkcióvesztetten •az alkotás rovására jelentkezik. A szajáni vál-
tozat beköszöntő  formulájában megjelölt napszak (Isten jó nap! Isten...) 
után p1. csakis logikátlanul kapcsolódhat az édesanya kérd ő  monda-
tában az estét jelölő  nagy ÜdŐ  szerkezet: 

»Isten jó nap'! Isten... 
Kedves, édös anyám!" 
„Agy Gyisten néköd is 
Édös, kedves l'ányom! 
Hun jársz, hun kelsz itten 
len, nagy üdőbe'?" 

(Szaján)  

Ugyanebben a változatban a leány bátyja és szülei nem indokolják 
meg, miért nem hajlandók teljesíteni a leány kérését, s minthogy ezál-
tal hangsúlytalanabbá válik az önzés és az áldozatvállalás hiánya, a 
szerelem hatalmának kifejezése is er őtlenebb. A morotvai változat - 
a vaskesztyű  beiktatásával - megfoszt a katarzis élményt ől, inkább a 
szerető  találékonyságát, mintsem áldozatkészségét képes kifejezni. S az 
sem válhat a variáns javára, hogy szolgáló létére maga is szolgálót tart, 
s azzal hozatja be a „vas kesztyűt". 

„Erigy'  te szógáló 
Hoszd  be a vas keszty űt! 
Hoszd be, hagy vögyem ki 
Sasi, mérges kígyót, 
Sasi mérges kígyót 
Babúm kebelib ű'!" 

(Morotva) 

A pécskai változatból a tovább-küldés mozzanata hiányzik, ami 
mindenképpen kopás következménye, hisz ez a mozzanat már balladánk 
első  feljegyzésében (1813) is megvan. 

A Kálmány kéziratos hagyatékában ránk maradt prózává oldódó 
változat puszta meglétével is azt példázza, hogy ennek a baUadánknak 
az életében már Kálirnány Lajos gy űjtőtevékenysége idején is kezdtek 
mutatkozni a felejtés tendenciái. Az adatközl ő  csupán a ballada elejére 
emlékezett, itt még felismerhet őek a ballada verses sorai, emlékezetét 
és képzelőerejét azonban a továbbiakban már lefogta a valósághoz kö-
tődés kényszere: 

„Odalent szógáltam Kecskemét pusztáiba Sári vize mellett Ökröket 
őrzöttem Lehajtom fejemet Csipke buikor mellé Kebelembe búván Sási 
mérges kégyó Vöd ki édös anyám Mer misigyá még is halok. Te hozzád 
fordulok kedves feleségöm Ha te ki nem vöszöd mingyá mög is halok. 
Ikább löszök egy fél kezem nékü Minthogy lögyek e szép babám nékit. 
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Összekapcsolta az acskó derekát, Oszt azt gondolta, hogy kégyó, nem 
kégyó vót Nem kégyó vált mikó kivetötte a felesége a geleMbü. Amikó 
szét  sorvat Akkó látta hogy e nagy acsó aran vót, a mijé a szógált 
anná a Sáriná. . ." 

1972 nyarán sikerült e ma már ritka ballada egy változatát lej e-
gyeznünk. Egy 65 éves szajáni asszony, Mára Lajosné énekelte el meg-
állás nélkül, t č retlenül. 

A bajba jutott szerető  - változatunkban fiú  - hat személyt (az 
apját, az anyját, a bátyját, a nénjét, a húgát és a rózsáját) szólít meg, 
ennek megfelelően iaz alkotás hat kb. azonos terjedelm ű  (általában 4 vers-
szaknyi) egységből épül fel. Az egyes részek a beköszönt ő  formulát, a 
veszélyt megelőző  cse1eűcvésnk tés körülményeinek ieírását, a tulajdon-
képpeni veszély kifejezését, valamint a kérés, a kérés-megtagadás és 
a továibb-4küdés mozzanatát tartalmazzák: 

-  Jó estét, jó estét, kedves édösanyám! 
-  Adjon Isten, fiam, hol játsz ilyen kés őn? 
-  Szolgátam, szolgátam Marros kútja mellett, 
Csikókat őriztem Dráva vize mellett. 

Lovam megkötöttem venyege ágába, 
Én mög lehevertem lovam árnyékába. 
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe, 
Vödá ki, édöswnyám., vödá ki hát bel őle! 

Szívem szoringatja, piros véröm szíjja, 
Gyönge derekamat kétfelé szakíjja. 
Vödd ki, édösanyám, ha ki meröd vönni! 

-  Inkább möglöszök én egy szép fiam nék ű, 
Egy szép fiam nék ű, 'mint fél karom nékil. 
Eredj el a bátyádhon, majd az tán kivöszi, 
Majd talán kivöszi. 

Ettől a felépítéstől csak az utolsó egység tér el; nemcsak azért, 
mert a kérés-megtagadás helyett itt - természetszer űleg - a kérés 
teljesítése áU,  s mert itt derül fény a szeretet-próba próbatétel voltára., 
hanem azért is, mert az emlékezet kihagyta a veszélyt megel őző  cse-
lekvés körülményeinek, valamint a tulajdonképpeni veszély megjelení-
tésének egy-egy részletét (Lovam megkötöttem..., Szívem szorin-
gatja ...  

-  Jó estét, jó estét, kedves édös rózsám! 
-  Adjon Isten, rózsám, hol jársz ilyen kés őn? 
- Szolgátam, szolgátam Maros kútja mellett, 
Csikókat őriztem Dráva vize mellett. 
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Mérges sártóinkígyó bújt a gelebömbe, 
Vödd  ki, kedves rózsám, vödd ki hát bel őle! - 
Nyúl a gelebibe, vöszi ki bel őle, 
Az ajtóhoz vágja, hull a péz bel ő le. 

- Szödd  föl, kedves rózsám, maj jó lösz ez nek unk, 
Jövő  esztend őre ha összekerülünk! 

A vázolt felépítéstől résriben az első  szerkezeti egység is eltér, 
minthogy ugyancsak emlékezetkihagyás következtében hiányzik bel őle 
a különben végig következetesen jelentkez ő  beköszöntő  formula: 

- Szógátam,  szógátam Maros kútja mellett, 
Csikókat őriztem Dráva vize mellett. 

Lovam mögkötöttem venyege ágába, 
Én mög lehevertein lovam árnyékába. 
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe, 
Vödd ki, éclösapám, vödd ki hát bel őle. 

Szívem szoringatja, piros véröm szíjja, 
Gyönge derekamat kétfelé szakíjja. 
Vödd ki, édösapám, ha ki meröd ~ni! 

-  Inkább mögl.öszök én egy szép fiam nék ű , 
Egy Szép fiam nék ű, mint fél karom nék ű . 
Eredj el anyádhó, majd az tán kivöszi, 
Majd talán kivöszi! 

Mára Lajoné azonban már így is tanulta meg - a balladakezdet 
beköszöritő  formulája nélkül - a balladát; hisz 1968-ban, az els ő  lejegy-
zés alkalmával Is 2' így énekelte. A felejtés és az egyéni változtatás ten-
denciái a két változat közötti eltéréskben (sor- vagy félsor-ismétlés 
feibukkanása, illetve elhagyása) mutatkoznak meg. Az alkotás módo-
sulásának mikéntje, mértéke és minősége tehát nem csupán az el őadó 
személyén, természetén, emlékez őtehetségén és adottságain múlik, ha-
nem egyéb tényezők is befolyásolhatják, mint p1. az  éppen jelenlevő  
közönség érdeklődési sintje, hagyományhoz való ragaszkodásának in-
tenzitása, az újító törekvésekhez való viszonyulása, az adatközl ő  pula-
natinyi lelkiállapota stb. A Mára Lajosnétól két ízben lejegyzett ballada 
eltérései ezt igazolják; a Paksa Katalin gy űjtötte variánsban a bajba 
jutott legény a szüleit, a bátyját, a nénjét s végül a kedvesét kéri, hogy 
Vegye iki a keblébe bújt kígyót. A mindössze négy évvi kés őbbi lejegy-
zésben a legény a húgát is kérleli, s ezáltal a ballada négy szakasszal 
bővült. A módosulást a pontosabb emlékezés vagy a nagyobb el őadói 
kedv eredm&nyehette. 

Variánsunk és az áttekintett Kálmány gy űjtötte változatok között 
nincsen közvetlen leszármazási kapcsolat; Móra Lajosné szavaiból kide-
rül, hogy ő  .a testvérnénjétől: Fehér Teréztől tanulta annak idején („a 
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14-esi háborúba") a balladát, s közös éneklési alkalmakkor énekelték 
- egyszerre tŁihben is. Adatközlőnk szerint szépsége, esztétikai értéke 
éppen megtörténtségében van (,‚ez egy történet löhetött talán"), vala-
mint abban, hogy „:szomorúnóta". Móra Lajosné ezzel a meghatározás-
sal az alkotás műfaji hoabartozásét Is mgjelölte, egyúttal pedig a bal-
ladának a parasztság körében használatos nevére is fényt derített. 

A ballada helyi elemeit a cselekvés színhelyéül szolgáló két - egy-
mástól igen távoleső  - földrajzi pont (Maros kútja, Dráva vize) meg-
jelenésében láthatjuk. Egyedi a kígyó megnevezése is:  sártán,  amely 
a sátán iés a sárkány összevonásából keletkezhetett. 

A Burány Béla lejegyezte csókai változat töredékes, s emiatt eltér a 
típusra jellemz ő  általános kifejléstől. Ebben - đgaz, megismételt kérésre 
- az ianya veszi (ki a kígyót fia Ĺkebtéből, s ily módon a ballada központi 
motívumát képező  áldozatvállalás és szeretet próbája elmarad; a sze-
rető  már csak a szétszóródott pénz felszedésére éikezik meg: 

-  Szedd fel, édes rózsám, fehér köténedbe, 
Jó tesz az minékünk a mi esküv őnkre! - 

A végigtekintett változatok láttán nyilvánvaló, hogy a Móra La-
josné előadásában megismert változat Igen értékes darabját képezi 
A szeretet próbája  ballada variánsainak, nemcsak teljessége és ép szer-
kezete révén, hanem azért is, mert egy, a még Káimány gy űjtőtevé-
kenysége idején megtanult változat mindmáig tartó továbbélését pél-
dázza. Mindazonáltal magánossága is szembetűnő, ina már csak a leg-
kiválóbb balladaénekesek repertoárában fordul el ő . 

A HÁROM ÁRVA 

A halott édesanya keresésére induló árvák útra kelését, vándor-
lását, az édesanya költögetését és felkelését, a gyermekek panaszát, va-
lasnint a mostóha szerepét feldolgozó legendaballadánk lírai hangvé-
telű, különösen újabb variánsain mutatható ki a dal intenzív hatása. 
Gyermekénekként való el&fordulásáról, lírai dalként való közlésé-
ről23  is tudunk, Körmöci Erzsébet és Szabó Jolán zentai gyüjt őink pedig 
nemrégiben mint Igen kedvelt virrasztó éneket jegyezték fel egy kilenc 
szakaszos változatát 24. Ez az eipikus ének - bár szerzője a Három árva 
ballada ismeretében alkothatta meg - vajmi keveset őriz a ballada 
balladai megf.ormáiásóJból és nyelrvéből, szerzője sokkal inkább az egy-
házi népének, mintsem a ballada drámaiságának hatása alatt állt. Bal-
ladánknak Petrás Ince János els ő  feljegyzése (1841-42., Klézse) óta 
több Száz változatát jegyezték le magyar nyelvterületen, ezek egy ré-
szében Szűz Mária is megjelenik. Az égi lény szerepeltetése megkönnyí-
tette az egyházi népénekkel való érintkezést, s ily módon a ballada tí-
puscsaládja bővült. 

A Három árva európai elterjedtségű  ballada, Greguss Ágost nyo-
mán már Kálmány Lajos is felhívta a figyelmet más népeknél fellelhet ő  
rokonaira. Dán, norvég, lengyel rokonaival egybevetve írja a balladához 
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fűzött jegyzeteiben 25 : „A népköltés most  elősorolt adatainak alapjául 
a mostoha szívtelensége és az édes  anya  szeretete szolgát. Ezt legszeb-
ben tünteti fel a mienk. Lehet-e az anya szeretetét szebben kifejezni, 
mint ebben van? Könnyében mossa meg, körmével fésüli őket, haj-
szálával varrja Össze ruhájukat, tehát testével ápolja őket. A mostoha 
szívtelensége a „három kutyá"-ban van összpontosítva s hogy még a 
nem ő  tette ápolást is írígyli, sajnálja t őlük." 

A gyermekei gondozására visszajáró halott 'édesanya motívumában 
tehát az északi, 1candináv párhuzamot látja a mai kutatás 26, a temető  
megverésének, megvessz őzésének ikõzismert mozzanatában pedig vagy 
szoros német rokonságot 27  vagy az ősvallásunk nyomait őrző  ősrégi hie-
delmet28  lát. Vargyas Lajos a Három árvát népballadáink francia ro-
konságú rétegéhez sorolja. Nyugat- és kelet-európai változataival egy -
bevetve írja a ballada eredetére és szétsugárzására vonatkozólag°: „A 
franciák sugározták szét tehát a Három árva  balladáját olaszokhoz, fia-
manddkhoz, hollandokhoz, határmenti németekhez és dánokhoz, vala-
mint telepeeik révén a távoli magyarokhoz is. Miután elesik a né-
met—olasz közvetítés lehet ősége, nyilvánvaló, hogy az egymástól füg-
getlen nyugati és ikeleti variánsterület csakis a magyarországi francia 
telepesek közvetítésével ihorható egymással kapcsolatba, s így a szláv 
változatok csak a magyarból származtathatók." 

A ballada 'Kálmány Lajos gyűjtötte változatainak egy részét kivé-
teles hely illeti meg az eddig lejegyzett több száz variáns között. Ezek-
ben az :anya költögetése nem hiábavaló, mert az anya - bár a szokott 
formulával mentegetőzik, hogy nem kelhet fel - végül is fölkel, gon-
dozza gyermekeit, és jó tanácsot ad' nekik. Ezek között is kiemelked ő  
értékű  a szajáni változat 30, amelyben a három árva egymás után köl-
tögeti a halott édesanyát, s ily módon a balladától sem idegen hármas 
szerkezet alakul ki. A harmadik szerkezeti egység ás a befejez ő  rész 
határán .a fordulat erejével hat az édesanya fölkelése ás gyermekeinek 
gondozása. Az anyai gondoskodást kifejez ő  stilizált költői képek annyira 
erősek, hogy a befejező  strófát is átjárják, s ezáltal a mostoha kérdé-
seiben megfogalmazódó kegyetlen:ség még hangsúlyosabbá válik: 

Fő'ket  az ű  édös annyuk, 
Mögmosta  a  fejejíket:  
De nem vízbe', ha' könyvibe';  
Kifűsülte fejejiket:  
Nem  fűsűve,  tíz  körmive; 
Mögmosta  a ruhájukat: 
De nem vízbe', ha' könyvibe';  
Mögvarta  a ruhájukat; 
Nem  czérnávä, hajszálávä.  

Haza mén a három árva,  
Minygyá' monygya  a  mustoha:  
„Hun  vótatok  három árva, 
Három árva, három kutya?! 
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Ki fűsülte fejetöket? 
Ki varta mög ruhátokat?" 
„Szomszédasszony,  a jó asszony, 
A' fiasülte fejejinket, 
A' varta mög ru.hárkat!" 

(Szajdn) 

Teljességben és épségben  a szajánlhoz mérhető  az egyik kövegyi vái-
tozat31 ; ebben a ďentbb említett lényeges motívumokon kívül a temet ő  
megverése Is szerepel, az a hiedelem, hogy a temet ő  megvessz őzését ől 
a halott édesanya Új életre kel: 

Elment, eZmënt három árva 
4 temet ő  kapujára, 
Ědës anynyának sírjára,  
Ott álott a Szúz Márija: 

„Netök  ez a három vessz ő , 
Csap játok mëg a temetőt! 
Az édës anyátok sírját 
Az édës anyátok sírját!" 

(Kövegy)  

Az édesanya - menteget őzése ellenére - végül ebben a változat-
ban is ifflkel és gondozza gyermekeit. Utolsó el Őtti szakasza a szajáni 
változat megfelel ő  ihely&iél világosabban fejezi ki, hogy az  árvák  édes-
anyjuk tanácsára hivatkoznak először a szomszédasszonyra, majd a ke-
resztanyjukra, végül pedig őrá magára. A prózává oldott befejező  rész 
tanúsága szerint az anya csak háromszori felkelésre kapott engedélyt 
Boldogságos iSzúz Máriától. Ez az egyedüli variáns, amelyben az anya 
valóságos fölkelésének száma korlátozott: 

Fëlkelt  az ő  édes anynyuk, 
Fëlkelt, kigyütt a sírpartra, 
Mëgvarta a ruhájukat, 
Mëgfűsülte  a fejököt: 

„Most fijajim haza mëntëk, 
Kérdezi a mustohátok: 
Ki fűsülte fejetököt, 
Ki va'rta mëg ruhátokot?" 

„Szomszédasszony: a jó asszony, 
A f űsülte a fejünköt, 
A va'rta mëg ruhájinkot 
A 'mosta Ici ruhájinkot!" 

Oda mënt a rstoha, veszeködött, hogy mé f űsülte mëg a fej ö ţköt? 
MitkÓ másocczó (kimëntek, akkor a Ikröeztanynyullvwt monták, hogy o 
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varba snëg a ruhájokot. Harmacczor miikó lkimêntek, aszonta az édës 
anynyuk, hogy fij ajka, ha hazarnëritëk, többet ide ne gy űjetek, mert 
a Boldogságos Szűz Mária engette, hogy háromszor  felkelhetek,  de 
többé nem szabad!  

(Kövegy)  

A snagyarszentmártoni terjedelmes változat" szintén a teljesebbek 
közé tartozik a Kálmány gy űjtötte variánsok sorában, a ballada úgy -
szólván minden lényeges elemét (az árvák útra kelését, Sz űz Mária 
megjelenését és formiulává kövesedett szavait, az árvák panaszát, édes-
anyjuk költögetését, fölkelését, gyermekeinek gondozását, tanácsát stb.) 
tartalmazza, ám valószín űleg az adatközlő  bizonytalan emlékezése kö-
vetkeztében darajbosnak, esetlegesnek, szétes őnek hat. 

A többi Kálmány gyűjtötte változatból, mint a magyar anyagból 
általában  -,kivéve az említett példákat - hiányzik az anya valóságos 
fölkelése, ennek bizonyos időhöz kötöttsége, valamint a gyermekek gon-
dozása. Szűz Mária alakja az idézett kövegyi és rnagyarszentmártoni 
változaton kívül még egy k łövegyi, az egyházi népének hatását mu-
tató változatban 33  jelenik meg konkrét személyként, két változat-
ban34  pedig személytelenné válva. Ez utóbbiakban csupán a t őle meg-
szokott formulából következtethetünk a jelenlétére: 

„Hová mégy te három árva?" 
„Hosszú útra szolgálatra." 
„Ne menj el te három árva 
Hosszú útra szolgálatra! 
Adok nektek három vessz őt, 
Verjétek  meg a temet őt!" 

Az eddig áttekintett változatok alapján nyilvánvaló, hogy a teljes-
nek mondott Kálmány-változatok jelentős mértékben módosítják és 
bővítik a Három árva  ballada típusát, hisz egykor a csak nála fellel-
hető  motívumok is szerves részei lehettek a balladának, kiesésük, hiá-
nyuk tehát a kopás példái. Sz űz Mária alakjának elszemélytelenedése 
szintén •a fokozatos emlékezetki&iagyásnak tulajdonítható; a Máriát sze-
repeltető  változatok ismerete nélkül nem tudnánk kinek a szájába adni 
a tőle megszokott formulát. A Kálimány gyűjtötte változatok vázlatos 
formái azok, amelyekben Mária még személytelenül sem jelenik meg, 
csupán a gyermekek panaszát ié s  az anya megszólalását tartalmazzák 35 . 

Az egyházi népének hatását mutató - már említett - változat 
majdnem Szó szerint azonos rokonát Bálint Sándor gyűjtésében is meg-
találhatjuk36. A változat tanúsága szerint azonban a népének nem hatott 
a ba]jladára, osupán magához ragadta a balladából a költögetés mo-
tívumát: 

Sír  ëgy  árva kint a temetőben, 
Térdepelvén,  zokog keservében, 
Jaj szavakkal sírva kiáltozza:  
Mëghalt  neki mán az  édesannya.  
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• I'm.átkozik  és Újra feljajdul,  
SĺíI'uí könynye anywya  sírjára  hul': 
„Kej fël, kej fël  kedves  édës anyám:  
Mer  nekëm leronygyollott  a ruhám!" 

1972 nyarán a 'balladának három változatát jegyeztük le Pópity 
Páiné Ambrus Mária és Mihók Antal egyházaskéri, valamint Papp Te-
réz szajáni ba!liadaénekest ől. A kiegészítő  gyűjtés fogy'amán még két 
egyházaskéri változatát italál.tuk meg - Benyóôki Istvánné Dékán Ka-
talin 'és Juhász Jánosné Gera Verona el őadásában. Burány Béla még 
kiadatlan kéziratos gyűjtéséből három variánsát bocsátotta rendelkezé-
sünkre: Urbámé Sípos Mároeí és Urbán Péter jázovai, valamint Har-
kai Sándor padéi adatközl ő  balladaszövegét. A Három árvának ily 
módon Egyházaskérről 4, Jázováról 2, Szajánból és Padéról pedig 1-1 
változata került lejegyzésre. Az 'összesen 8 változat alapján az id őseb-
bek körében ismert és népszer ű  balladának tekintetnénk (elénekl őinek 
életkora átlag 69 év). A változatok tanúsága szerint azonban a balladá-
nak már csak 'vázlatos, kopott formái élnek szak-Bánátban, kivéve a 
már említett egyházi népénekkel való érintkezést példázó variánst, 
amely Papp Teréz szajáni adatközl őnk előadásában Úgyszólván szó sze-
rinti azonosságot mutat a megfelel ő  Kálmány gyűjtötte változattal. 

Sír egy árva kint a temet őbe, 
Térdepelvén  zokog keservébe. 
Jajszavakkal sírva kiáltotta: 
Meghalt neki már az édesanyja. 

Imádkozott és Újra feljajdul, 
Sűrű  könnye anyja sírjára hull:  
-  Kelj föl, kelj föl, kedves édesanyám, 
Mert nincs, aki gondot visel énrám!  -  

•  fényes nap immár elnyugodott, 
•  kis árva mégis ott sírdogált. 
Imádkozott  éppen éj  éltájban,  
Szűz Mária leszállott hozzája. 

Hozott neki mennyei virágot, 
Így szólt:  -  Lányom, ne  sirasd  anyádat! 
Mennyekben van, azt mondta, ne sírjál, 
Itt  a földön  rejád  boldogság vár. 

Ő  Mária, de nincs édesanyám! 
Itt a földön ki visel gondot rám? 
Ó mert olyan e mostoha világ: 
Ki megköpdös, ki pedig arcul vág. 
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-  Ne sírj, lányom,  maj  löszök én  anyád, 
Szúz  Mária gondot visel  rejád.  
Egykor pedig a csillagos égbe 
Velem együtt  örvendesz  mennyekbe.  

AdatközW Papp  Teréz, 74 éves. 
Szaján,  1972. 
Gyüjtötte:  Katona Imre és Tóth Ferenc 

Ebben - a ballada egyéb variánsaitól eltér ően - nem három, ha-
nem csak egy árváról van Szó. Sz űz Mária mint 'vigasztaló érkezik meg 
a :kesergő  árvához, s változatunkban a mennyben lev ő  édesanya üze-
netét, vigasztalását közvetíti, a Kálmány gy űjtötte variáns megfelel ő  
helyén (4. strófa) ped1g magát mondja az árva mennyekben lakó édes-
anyjának: 

Hozott neki  mënynyëji  virágot, 
Így szólt: „Lányom  në sirasd anyádot,  

Van  mënynyekben nekëd édës  anyád:  
Szüz Márija,  ki gondot visel rád."  

(Kövegy)  

Ez az egyetlen lényegesnek mondható eltérés az id őben egymástól 
igen távoleső  két változat között; esetlegességeiben, er őltetett nyelvében 
és rímeiben nemigen változott, ami :az egyházi népének szöveghez mere-
ven kötődő  megtanulásával és hagyományozásával magyarázható. 

Papp  Teréz idézett szövegén kívül még egy, a Benyócki Istivánné 
elénekelte szövegben jelenik meg Mária alakja. Az árvák útra kelnek, 
és Máriához fordulnak segítségért: 

Megy a három árva, 
De  megyen hosszú (j)útra; 
-  Jó anyánk Mária, 
Mi Van a számunkra megírva? 

E töredékes változatban nem jutnak el az árvák anyjuk sírj ához, 
a folytatásban csupán a vándorlás nehézségére, az árvák éhezésére de-
rül fény. A legkisebb gyermek - akárcsak egyes franciaországi fla-
mand változatokban37  - az emberekhez fordul, iés kenyeret kéreget. 
A balladához fűzött prózai magyarázat szerint az árvák végül is eljut-
nak a sírhoz, és költögetik az édesanyjukat. 

A többi változat menetét általában a gyermekek panasza, édes-
anyjuk költögetése, az édesanya önnön tehetetlenségét hangsúlyozó vá-
lasza és a mostoha kegyetlenségének ábrázolása képezi. Ezekb ől már 
nemcsaik az anya fölkelése és gyermekeinek gondozása ikopott ki, hanem 
Szűz Mária alakja is; még személytelenül sem jelenik meg, minthogy a 
temető  megvesszőzésére vonatkozó formula is hiányzik bel őlük. Mind-
azonáltal Id kell emelni a Juhász Jánosné által énekelt egyházaskéri 
szöveget, amely - bár szintén töredékes - rendkívüli tömörséggel 
fejezi ki az anya valóságos feljövetelét és gyermekeinek gondozását. 
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Az újonnan gyűjtött észak-4bánáti variánsok között ez az egyedüli, 
amelyben fölkel az anya és gondozza gyermekéit. A mostoha rossz há-
násmódj ának megfogalmazása lhelyett itt a szeretet, a gondoskodás hiá-
nya kap hangsúlyt, a költögiebés motívuma után az anya nem válaszol, 
tehetetlenségéről nem esik említés; valóságos feljövetele és gyermekei-
nek gondozása az els ő  szakasz elbeszélő  jellegének megfelelően epikus 

sorokban fejeződik ki: 

Három árva sír magába 
Egy sötét mély szobába. 
Nincsen, aki  ápojgassa,  
Nincsen, aki  csókojgassa. 

-  Kelj föl, kelj föl, édesanyám,  
Me  szakadt mán  a gyászruhám!  -  
Sír megnyílik, sír bezárul; 
Az egyiket  ápojgassa,  

A másikat  csókojga.ssa,  
Harmadikat  takargassa. 

AcZatköz ő :  Juhász Jánosné Gera Veronai  60 éves. 
EgjházasJcér, 1972. 
Gyüjtötte:  Tóth  rerenc  

A tematikai és részben a stílusbeli rokonság igen érthet ővé teszi a 
Három árva és a hasonló vagy azonos tartalmú keservesek találkozását. 
Az ily módon létrejött alkotás - esetünkben - nem képes új, önálló 
alkotásként egzisztálni, csupán arra példa: adatközl őink a keserves 
kész, jó körülhatárolható elemeinek felhasználásával miként közelítik a 
balladát a dalhoz. Pópity Pálné egyházaskéri énekesünk négy szakasz-
nyi szövege a közismert Édesanyám is volt nékem kezdetű  keserves-
se138  indul: 

Édesanyám is volt nékem, 
Keserv essen tartott engem;  
Ëccaka  font, nappal mosott, 
Jaj, de keserv essen tartott. 

A változat második strófája az Édesanyám, mért is szültél kezdetű  
keserves39  negyedik szakaszának els ő  sorait veszi át, éppen azokat, 
amelyekhez már törés nélkül kapcsolódhat a ballada költögetési mo-
tívuma: 

Kimegyek a temet őbe, 
Ráborulok egy sírkeresztre:  
-  Kelj fel, anyám, édesanyám, 
Nincs, ki gondot viseljen rám! 
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Ezután a balladától idegen sorokban folytatódik a változat, az anya 
tehetetlenségét hangsúlyozza, s végül már a balladából ismert hat sor 
képezi :a variáns zárlatát: 

-  Fel kelnék én, de nem lehet, 
Ami elmúlt, vissza nem Jön; 
Van nektek már mostohátok, 
Aki gondot visel rátok.  

-  A mostoha csak mostoha, 
Nem igazi édesanya. 
Mikor a hajam fésüli, 
Arcom piros vérrel festi. 

A 'ballada iés a rokon tartalmú ikeser.vesek vonzása - egyes ele-
meikben bármennyire töretlen is a kapcsolódásuk - nemcsak hogy új, 
ónálló alkotást nem eredményezett, hanem még nyelvileg sem hozott 
ép, hibátlan formát; az els ő  két strófában egy árva szól egyes szám els ő  
személyben, az anya tehetetlenségét és a mostoha szerepét hangsúlyozó 
harmadik strófaibeli válasz pedig már többes számú (Van nektek már 
mostohátok, / Aki gondot rvisel rátok.). 

A Három árva 'ballada Kálmány Lajos nyomán gyűjtött új varián-
sai tehát az új stílusú népköltészet hatását, a dalhoz való közeledést 
példázzák; €zt nem csupán az említett keservesekkel való találkozása 
szemlélteti, hanem az a kizárólag érzelminek mondható tartalom is, 
amely ezekben a 2-3, legfeljebb 4 versszaknyi terjedelm ű  tömör válto-
zatokban kifejezésre jut. Legtöhbjükben az anyai szeretet hiánya és a 
mostoha kegyetlensége nyer megfogalmazást; ezek a legmaradandóbb 
mozzanatok a felejtés tendenciájának igen er ős érvényre jutása idején 
is megmaradtak és továbbélnek, legalábbis az id ősebbek ajkán. A bal-
lada nyolc eléneklője közül négyen a balladához f űzött megjegyzéseik-
ben is tanúsítják a felejtést: 

„Ëntovább  nem tudom..."  
(Urbán Péter, 57 éves.  
Jázova,  1972.) 

„Hát ugye nem jut eszömbe. 
Csak vót ugye, dehát nem tudom én mán..."  

(Juhász  Jánosné Gera  Verona, 60 éves.  
Egylukaskér,  1972.) 

„Tudtam én hosszabban, de most nem jut az eszömjbe Möghalt az 
anyjuk, oszt akkó ömöntek ezök ahhon a sírhon, és akkor ottan 
mondták: Kelj föl, anyám, mert má leszakadt a gyászruhám.. 

(Benjócicj Istvánné  Dékán Katalin, 68 éves.  
Egyházkér,  1972.) 

„Ezt tudom csak. . 
(Urbánné Sípos Mdrcel,  83 év es.  
Jázova,  1973.) 
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A hozzáfűzések tanúsága szerint 'egyes énekeseink hiányosnak, tö-
redékesnek érzik a balladát, mások pedig tudván tudják, hogy vala-
mikor hosszabban iénekeltélt, csák már elfelejtették. 

A MEGCSALT FÉRJ 

A tetten ért és a ifér.jie részér ől 'bizonyítékok egész sorával elárasz-
tott hűtlen asszony története egész Európában ismert vígballada-téma. 
A lkomikum a megcsalt fórj gyanakvását kifejez ő  kérdések és a kérdé-
sek alól ügyesen kibúvó asszony feleletei között bontakozik ki. A válto-
zatok egy része -- a sikertelen ámítás után - a csalárd feleség sejt-
hető  büntetésével zárul. 

Németes dallama révén valószinűnek 'látszik a németektől való át-
kerülése 40 ; a német eredeti szöveghű  fordítása dallammal együtt átke-
rült Magyarországra, s fo}klorizálódott. Teljes népivé válásáról azon-
ban nem 'beszé]ibietünk, niinthogy ntég újonnan gyűjtött változatai is 
magukon viselik a m űiköltői eredet nyomait. A régebbie:k még inkább. 
A magyarság néprajza egy 1840-i nagyváradi kalendáriumból való szö-
vegét ilcõZ1i41 . So'lvmossy Sándor, a fejezet írója „műesiná]rnány"-nak 
véli42, az addig kiadott 12 félnépi és földművesektől hallott változatai 
alapján mégis közli; a változtatásoknak az eredetivel való összevetése 
lehetőségét látja benne, vagyis a néipköltész'etet 'éltet ő  közösség alkotói 
tevékenységének jó[ 'ililusztráló példáját. A Solymossy közölte „eredeti" 
nemcsak hogy híven mutatja a müköltői eredet nyomait, hanem egyút-
tal a közösségi hagyományiba még be nem került, a közösség módosító, 
változtató tendenciáitól még nm érintett alkotás állapotát is példázza. 
Végig ugyanaz a nyelvi neliézkesség, terjeng ősség jellemzi, mint az 
alábbi első  strófát: 

Minap hogy hazaérkeztem, ott án vala, látom, 
Udvaromon egynéhány ló,  -  egy, kettő, három, 

‚Kedves feleségem  - mori4ék -  „Mi baj, no, angyalom!" 
‚Mit keresnek e lovak itt? meg nem foghatom. 

„No lássa az ember az oktondit! kilát itt lovakat? 
Fejős tehenek, mind anyád küldé ma azokat." 

‚Fejős tehén, felnyergelve? 
Oh ég, oh ég! Szegény megcsalatott férj vagyok 

én mint más sokak még. 

Mindazonáltal - irodalmias formája ellenére is - kibontakoztatja 
a strófaismétlő  szerkezetet. A lovak után köpönyegek, kardok, csizmák, 
katonák az asszony bűnösségének jelei, majd a záróstrófáhan a kan-
csuka az asszony büntetésének a jelképe. Az ámítást a felsorolt b űn-
jeleknek, 'illetve a büntetés eszközének valami mással (tehenek)kel, ágy-
terítőkkel, pecsenyesüt őkkel, tejes csuprokkal, szolgálókkal,  illetve sze-
relemmel) való azonosítása képezi. Minthogy egy-egy szakaszon belül 
a gyanakvást kiváltó jel, valamint ennek az asszony feleletében talál- 
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ható azonosítása 'társul, a szerkezeti egységek száma azonos a kérdés-
feleletek számával, azaz ebben az esetben hat. 

A ballada eddig ismert változatai között egy Újonnan gy űjtött 
(1957) gyimesvölgyi variáns a legteljesebb 48 : kilenc szerkezeti egység-
ből épül fel. Minden egyes szerkezeti egység három strófából áh, ame-
lyek egyenként a férj gyanakvását kifejez ő  kérdést, az asszony ámító 
feleletét, valamint a megcsalt férj kétkedését tartalmazzák, ily módon 
a ballada 27 szakaszosra n ő . 

A Kálmány Lajos gyűjtötte variánsok között a népköltési hagya-
tékában közzétett 10/a vál'tozat 44a legteljesebb. A változatok nagyobb 
hányadának megfelel ően az asszony megszólításával, párbeszédes for-
mában n'diul, s a gyanút, a kibérč  feleletet, ivalamint a felelet igazságá-
ban való kételkedést magában foglaló 6 szerikezeti egységb ől épül fel. 
A szintén helymegjelölés nélküli 10/b változat 45  azonos felépítésű , csu-
pán terjedelmében tér el: 4 szerkezeti egységb ől áll. A büntetés egyik 
változatban sem marad el, s jelképének, a bálnak az azonosítása is 
majdnem teljesen fedi egymát a két változatban: bunkós bot és vizes,  
iHetve ázott kötél. 

E változatoktól lényegesen eltér a 10/c variáns 46, amely a már idé-
zett 1840-4 nagyváradi kalendáriumból való szöveg töredékes másának 
tekinthető : 

Hogy a minap haza megyek, 
Ott áll vala látom 
Az udvaron egynehány ló: 
Egy, kett ő, három! 
„Kedves feleségem!" mondok. 
„Mi baj, no? angyalom!" 
„Mit keresnek e lovak itt?  
Ën  meg nem  foghatom."  
„No lássa az ember az oktondit! 
Kilát itt lovakat? 
Fejős tehenek, mind anyád  
Küldé  ma azokat." 
„Fejős tehenek, felnyergelve?: 
Óh ég, óh ég! 
Óh mely  csalatott  férj vagyok én, 
Mint más sokak is még." 

Ez a töredékes változat mind őssze 'két részből áll - 'két bűnjellel 
(egynehány ló, egynehány fehér köpönyeg), a kibúvś5 felelet tartalmazta 
azonosítással (fej ős tehenek, ágyterít ők) és a kibúvó feleletben való két-
kedéssel (Fejős tehenek, felnyergelve?, Ágyterít ők, veres gallérral?). A 
büntetés tehát elmarad, •a férj csupán tudomásul veszi megcsalatottsá-
gát. A változat stílusa 'terjengős, epikus sorai lassítják, vontatottá te-
szik a ballada menetét. Ily módon, akárcsak a Solymossy közölte szö-
veg, ez is a közösség válogató sz űrőjén még át nem jutott, vagy lega-
lábbis meg nem szűrt irodalmias alkotás példája. Bármennyire is kü-
lönbözik azonban •az előbbi két változattól, mégis nehéz lenne balla- 
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dánknak  kétfajta előzményiét, kétfajta megfogalmazá,át föltételezni. Ezt 
sem a szerkezeti egységek azonos fölépítése, sem az egyes szerkezeti 
egységekben jelentkező  mozzanatok (gyanú, ámító felelet, kétkedés) 
azonossága nem engedi inog, még kevésbé az a fajta kovetkezetes meg-
felelés, amely .a bűnjel és a bünjelnek valamivel való azonosítása során 
a változatokban általában ďennáfl. A lónak mint azonosítottnak követ-
kezetesen tehén az azonosítója, a köpönyegnek ágyterítő  vagy kendő, a 
katonának szolgáló, a bálnak bunkós bot és kötél, sőt még az olyan rit-
ka bűnjel is, mint az óra, azonos megfelelővel (vöröshagyma) fordul elő  
p1. a már említett Kálmány gy űjtötte 10/a és az ugyancsak említett tá-
voli gyimesvölgyi variánsban. Az asszony tetten értségének bizonyíté-
kai között leggyakoribb a ló, a kard, a köpönyeg, a katona, ritkábban 
jelentkezik az Óra, a katonasapka, a puska, a szurony stb. 

Az 1972. évi gyüjtésünk során a balladának egyetlen változata ke-
rült elő, az egyházask&i Pópity Pálné előadásában. Variánsunk ment 
a Kálmány kéziratos hagyatékából való 10/c változat felesleges sallang-
jaitól, epikus betétjeitől, a páribeszécies formára épülő  strófák gyors 
egymásutánban kö.îetiik egymást. Dramatizált el őadása is elképzelhető  
lenne, egyetlen epikus sora Ide s tova néz az asszony) könnyen meg-
átsható, gesztusokkal és mimikával helyettesíthet ő . 

A változat a megcsalt férj gyanúját, az asszony ámító feleletét és 
a férjnek ebben való kételkedését tartalmazó szeilcezeti egységekb ől 
épül fel. Az asszony tetten értségét alátámasztó jelek a katona, a kö-
pönyeg, a fényes kard; ezek az asszony ámításában mint  szógálló, ágy-
terítő  lés tejesköcsög jelennek meg, az lasszony büntetését jelképező  bál 
pedig bunkós  bottai és csomós kötéllel azonosul a pórul j&ó feleség 
tudatában: 

-  Kedves feleségem! 
-  Mi bajod, angyalom? 
-  Mit keres itt a katona 
Az én ágyamon? 

Ide s tova néz es asszony: 
-  Hol van itt a katona? 
Szó gállóm a hideg rázta, 
Az feküdt oda. 

-  Szó gálónak pörge bajúszt, 
Ő  Ici látott már? 
Mióta a nagy magosság 
És e nagy világ! 

-  Kedves feleségem! 
Mi bajod, angyalom? 

-  Mit keres itt a köpönyeg 
Az asztalomon? 
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Ide  s tova néz az asszony: 
-  Hol van itt a köpönyeg? 
Szó gállóm az ágyterít őt 
Ott felejtette. 

-  Agyterít őn Sárga gombot 
Ó ki látott már? 
Mióta (j)a nagy magosság 
És e nagy világ! 

Kedves feleségem! 
Mi bajod, angyalom? 

-  Mit keres.itt a fényes kard 
A fogasomon? 

Ide s tova néz az asszony: 
-  Hol van itt a fényes kard? 
Szó gállóm a tejesköcsögöt 
Akasztotta fel. 

-  Tejesköcsögön Sárga bojtot 
Ó ki látott már? 
Mióta az nagy magosság 
És e nagy világ! 

-  Kedves feleségem! 
-  Mi bajod, angyalom? 
-  Bál lesz nálunk még az éjjel, 
Ha (j)én akarom! 

Ide s tova néz az asszony: 
- Jaj, az ilyen bál! 
Bunkós bot és csomós kötél 
A sarokba áll! 

AdatközUi: Pópitj Pálné  Ambrus  Mária,  68 éves.  
Egjházaskér,  1972.  
Gyiijtötte:  Katona Imre és  Tóth  Ferenc 

A bűnjelek, illetve a büntetés iés a velük azonosítási viszonyba ke-
rülő  tárgyak, személyek számának megfelel ően változatunk négy 3 sza-
kasznyi terjedelmű  szerkezeti egységb ől áfi. Ennél csupán az utolsó, az 
asszony büntetését csattanóban kifëjez ő  sész rövidebb (2 strófa), tovább-
mondása azonban csakis ďunkeióvesztetten állhàtna, $  mindenképpen 
az alkotás rovására menne. A Pópity Pálné el őadásában rögzített va-
riáns a Kálmány gyűjtötte változatok közül legiik.ább a lOíb számú 
szöveggel rokonítható, 'kezd ő  és záró része p1. osaknem azonos a Kál-
mány által lejegyzett változat harmadik és negyedik szeilkezeti egysé-
gével. Alább láthatjuk, hogy a Kálmány-szöveg záró részében megmu-
tatkozó „többlet" túlmagyarázásnak hat, s tompítja a csattanó élét: 
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„Édes kedves  feleségem!” 
„Mi bajod? angyalom!" 
„Mit keres ez a katona 
Az én ágyamon?" 
Néz az asszony ide s tova: 
„Hol van itt a katona?. 
Szolgólómat hideg lelte, 
Az feküdt oda. 
„Szolgálónak veres bajuszt 
Óh, ki látott már 
A mióta a magos ég 
És világ fer&táll?" 

‚Édes kedves feleségem!" 
„Mi bajod? angyalom!" 
„Tudod-e, hogy bál lesz nálunk, 
Ha én akarom?" 

Néz az asszony ide s tova: 
„Jaj: neköm az a bál! 
Ajtó megett bunkós bot meg 
Ázott kötél áll. 
Hej! de fene bál 
Emléközetös  lősz még a 
Magos ég fentáll". 

Az időben egymástól igen távoles ő  két rokon változat összevetésé-
ből láthatjuk, hogy újonnan gyűjtött variánsunk értékes példája a bal-
lada észak-,bánáti továbbélésének. Jóllehet a fényes kardnak a tejeskö-
csöggel való azonosítása nem mondható szerencsésnek, nyilvánvalóan 
a felejtés okozta ezt az általánostól eltér ő  kapcsolatot a harmadik rész 
szóban forgó elemei között, változatunk kerek, dinamikus, egymásba 
fonódó egységei révén mégis méltán sorakozik a 10/a és 10/b számú 
Kál'mány gyűjtötte variánsokkal A megcsalt férj  ballada teljesnek te-
kinthető  változatai közé. Nem mondhatjuk azonban eleven élet űnek, 
mindössze egy variánsát sikerült meglelni, s ennek az egyetlennek az 
eléneklője is az idősebb korosztályból való. 

A ROSSZ FELESÉG 

Tréfás balladánk hőse, a táncba belefeledkez ő  s a beteg, haldokló 
férjével nem törődő  'rossz feleség a vígballadák kigúnyolt típu śainak 
sorába tartozik, s mint ilyen: nem tragikus konfliktus tárgyát képezi, 
hanem - akárcsak az el őbbi ballada megcsalt férj típusa is - a komi-
kumét. A ballada magyar változatainak a német szövegekkel kimutat-
ható közvetlen leszármazási kapcsolata alapján a kutatás általában né-
met eredetre, német változatokra utal 47 , Vargyas Lajos újabb ikuta.tásai 
eredményeként azonban népballadáink francia rc>konságú rétegéhez so- 
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rolja,  s a német-magyar megfelelést a német szövegek magyarból való 
származtatásával magyarázza, akárcsak a Három árva ballada eseté-
ben48. A német-'magyar egyezés olyan fokú, hogy még a dallamra Is ki-
terjed: az egyes szakaszokon belüli ritmusváltás, a parlando ritmus és 
a gyors, pattogó táncütemek váltakozása következetesen j elentkeziik 
mind •a magyar, mind a német változatokban. Táncdal formája révén 
kisszámú táncballadáink közé sorolják 49, Kríza Ildikó saját gyűjtésére 
hivatkozva alá is támasztja ezt az álJÁtést 50 : „Még a giusto dallamok 
eluralkodása után is éltek vele, mert a téli fonóban, gyakran fonás köz-
ben, ülve énekelték és köben a lábukat táncütemre mozgatták." Emel-
lett tanúskodik Kallós Zoltán egyik helyszíni feljegyzése is, amely sze-
rint „Gyimesközéplokon tánodalként is ismerik az öregebb rend űek".5 ' 

Kálmány  a ballada általa gyűjtött 'változatait Greguss Ágost elne-
vezése nyomán 52  A gonosz n ő  cíimrnel közli. Ezek között s az összes 
eddig ismert variáns sorában az egyik tisza-hegyesi változat 53  a legter-
jedelmesebb: 11 szakaszból áll. Minthogy ez is strófaismétl ő  ballada, a 
versszakokban csupán az otthon maradt apa cselekvését, majd a vele 
kapcsolatos történésket kifejező  igék cserélődnek (ágyba fekszik, hal-
doklik, möghalt, deszkán fekszik, koporsóba, szögezik le, énekölik,  Vi-

szik mán, temet őbe, sírba van mán, temetik mán). Az összesen 11 cse-
lekvést, történést, állapotot kifejez ő  igék mindegyike körül egy-egy 
strófa kerekedik ki, amelyek bevezet ő  része a fiú (vagy leány) hívását 
tartalmazza, az ezt követő  gyors, pattogó ütemű  sorok pedig a táncba 
belefeledkez ő  anya válaszát képezik: 

„Gyé'  ken' haza, édös anyám! 
Ágyba' fekszik édös apám." 
„Várjá' fijam ëgy' kicsit, 
Hat tánczolok ëgy' piczit, 
Min'gyá' haza mönünk! 
Húz' rá czigán' ëgy' kicsit, 
Hagy ugratok ëgy' piczit, 
Min'gyá' haza mögyök!" 

A fentebb felsorolt igék egymásra halmozása nem megy az alkotás 
rovására, ellenkezőleg: tragikus színezetet kölcsönöz a különben gúny 
és megvetés tárgyává tett asszony balladájának. Ez a színezet még ki-
fejezettebbé válik a záró részben, ahol a férje halálán vigadó asszony 
hangot változtat: a megkönnyebbülés hangján közli, hogy most már 
hazamegy: 

„Gyé'  ken' haza, édös anyám! 
Temetik mán édös apám." 
Húzd Vígan, hal lögyön, 
Hogy a fő'd alatt lögyön, 
Mos' má' haza mögyök!" 
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Az ugyancsak Ká.knány gyűjtésében ismert íöls ő-városi variáns 54  
szerkezetében és menetében azonos az áttekintett tisza-liegyesi válto-
zattal. Amennyiben az anya megszólítását (,‚Várj,  fijam,  egy kicsit") 
megízható és egyértelm ű  adatnak tekintjük, ebben iis fiú  hívja az any-
ját, s az anya mindannyiszor (ötször) várakozásra felszólító választ ad. 
A tiszahegyesi változattól eltérően még a záró részben is: 

„Gy'é'  ken' haza,  édös  anyám: 
Eltemették  édös  apám!" 
„Várj,  fijam, ëgy'  kicsit: 
Hagy  tánczójak ëgy' piczit, 
Minygyá'  haza  mögyök!"  

Az anya válasza tehát minden szakaszban ugyanaz, még a férje 
eltemetésének hírére sem változik meg. Ezáltal csupán mint a férjével 
ás a gyeirmekével nem türődő  asszony éli a balladában, a férje halála 
felett érzett öröme itt nem jelenik meg, ennek híján pedig a tisza-he-
gyesi változat tragikuma is csökkentebb formában jelentkezik ebben 
a változatban. 

Kálmány  a balladához fűzött jegyzeteiben még egy tiszahegyesi 
változatot közö1 55, amely - mint írja - „főképpen menetében hason-
lít" a fentebb már idézett másik tisza-hegyesi változathoz. Ebben a fele-
ség hívja haza a kedvesével mulatozó férjét a kocsmából - délben, 
este, majd égdörgés idején, a fokozásnak a mi balladánkban is látható 
módján, ám ez a töredékes szöveg nesz A rossz feleség ballada típu-
sába tartozik, sokkal inkább A rossz férj címen számon tartott új stí-
lusú balladával mutat rokonságot. 

A mi Újonnan gyűjtött észak-hánáti variánsunk Szajénból való. 
Eléneklője Móra Lajosné 1972-ben 65 éves volt. A változat kivételes 
sajátsága, hogy a leány liazahívó formulájában nem az anya (nem a 
feleség), hanem az apa szerepel, ily módon a balladatípus nevében lev ő  
jelző  a férjre ruházódik. Erre a szerepcserére a magyar anyagban alig 
van példa, az összehasonlító kutatás szerint azonban holland és német 
területen is előfordu156. Adatközlőnk, anélkül, hogy észrevette volna, 
megismételte a ballada ielsõ szakaszát, Így lett hárem szakaszos a külön-
ben két versszakosnak tekinthet ő  változat: 

-  Gyere haza,  édösapám  
Beteg szegény  édösanyám! 
- Várjá,  lányom, egy kicsit, 
Hagy  táncójjak  egy kicsit,  
Mingyá haza.mék. 

-  Gyere haza,  édösapám,  
Beteg szegény  édösa.nyám! 
- Várjá,  lányom, egy kic sit, 
Hagy  táncójjak  egy kicsit,  
Mingyá ha.zamék.  
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-  Gyere haza,  édösapám,  
Temet őbe viszik anyám!  
- Möghalt szegén feleségöm,  
A legnagyobb  eller&ségöm,  
Mos  md h,azamék. 

AdatközW:  Móra Lc1ösné Fehér Vera, 65 éves. 
Szaján, 1972. 
Gi.şüjtötte:  Katona Imre és Tóth Ferenc 

Adatközlőnk négy évvel előbb, 1968-4ban is elénekelte A rossz fele-
ség balladáját. Ez a Paksa Katalin gy űjtéséből való változat565  annyi-
val bővebb a miénknél, hogy második szakasza nem az els ő  Szó szerinti 
megismétlése, hanem fokozást is tartalmaz: a leány az édesanya halá-
láról értesíti a mulatozó édesapát (Möghalt szögény édösany.ám!). Móra 
Lajosnénak azonban ez az újabb variánsa is teljesnek mondható, hisz 
a 'ballada lényeges motívumai közül (hazahívás, az anya állapota, tánc 
stb.) egy sem hiányzik. Elmaradt azonban lhelõ1e a részletesebb változa-
tokra jellemz ő  fokozás, hiányzanak az apa (variánsunkban az anya) 
állapotának, temetésének különböz ő  stádiumaira utaló igék, tehát rövid 
ahhoz, hogy teljességében "bontakoztathatná a tragikumot, a mulato-
zásba belefeledkez ő  szülővel szemben keltett megvetést. Záró strófája 
Kálmáiny tisza-.hegyesi változatára emlékeztet: az apa a feleség halál-
hírére föllélegzik és hazamegy. Adatközlőnk előadásmódjából, kísér ő  
gesztusaiból azonban megállapítható, hogy nem a megvetés-keltés lehe-
tőségét látja a balladában, hanem a tréfáét. Ez is oka lehetett a balla-
dára jellemző  fokozás elszegényedésének, a kevésbé lényegesnek tartott 
részek (kiesésének. 

A tisza-hegyesi változat nagyfokú siészlebezése különben som sa-
játja a variánsoknak, a teljesebbek is legfeljebb 5-6 szakaszosak. Jel-
lemző  azonban a záró strófában 'bekövetkez ő  hangváltás, a csattanó, 
amelyben az asszony gonoszsága kulminál: férje helyett a férjével elte-
metett leped őt sajnálja51  vagy éppen a férjesere lehetőségét látja az ura 
halálában58 . 

A MEGÖLT LEGÉNY 

Balladatípusunk nem sorolható a helyi gyilkosságtörténeteket elbe-
szélő  Vagy megjelenít ő  Új stílusú baUadák közé, hisz a megszólaló 
halott motívum a régies - balladákhoz kapcsolja. Vargyas Lajos francia 
rokonságúnak tartja, új formában való elterjedését, mai népszer űségét 
újabb felújítás következményének véli 59 . Szintén strófaismétl ő  ballada; 
a szülei és a szűkebb rokoni környezetéhez tartozók megszólítására 
nem reagáló, majd a kedvese szavaira megszólaló halott motívumán, 
valamint a halott legény kérdéseit és a kérdések megválaszolását tar-
talmazó formulán épül fel. Az általában két-három verssza:kny.i epikus 
bevezetőt állandósult balladai formulák követik - a hiábavaló költö-
getés, a költögetésre adott válaszok, a halott legény valóságos megszó-
lalása, faggatózása és el őkelő  temetése sorrendjében. A ballada rend-
kívüli részletességgel ábrázolja a legény halálának körülményeit (Tiszá- 
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ba  vetették, a Tisza •a partjára tette, egy hajós legény a hálójába vette 
stb.), részvétébreszt ő  állapotát haja a vállára, csizmája a lábára van 
fagyva), valamint a legénynek .a faggatózásban el őre vetített temetését. 
Ennek ikõvetkeztében a változatok ttagy részében elsikkad vagy mellé-
kessé válik a ballada Lényeges mondanivalója: a szerelem csodás hatal-
mának példázata, amely A sze'rtet próbája balladatípus jelképes mon-
danivalójával rokon; itt a halott legény csak .a szerelmese hangjára 
szólal meg, ott csak az önzetlen, odaadó szeret ő  meri kivenni a ked-
vese ikeblébe bújt kígyót. E Lényeges elem helyett a szorosan összetar-
tozó ďormulákban a részvétébresztés kap hangsúlyt. Kríza Ildikó éppen 
ebben az Új stílusú népköltészet hatására megjelent tulaj'donságában 
látja mai terjedésének és népszer űségének okát. „Az újkori alkotások-
ban - Írja 80  -  gyakori vonás a tragikus hős iránti szánalomkeltés, a 
szerencsétlenség miatt hosszas, érzelg ős siratás, ami a középkori alkotá-
soknak - ha van is - nem lényeges motívuma." 

Kálmányt  különösen a megszólaló halott motívum foglalkoztatta 
a balladában. Jegyzeteiben szembehelyezkedik Qreguss Ágostnak A  
balladáról című  művében tett megáilapításaival 81 : „Thaly közlÖtte vál-
tozatra megjegyzést tesz s esetlennek mondja: ‚mert kedvesének sike-
rült Őt felkölteni, ami a megölés tényével s .az egész dal hangjával el-
lenkezik'. Mint látjuk, a mienkben is sikerül szeret őjének felkölteni, 
azért esetlennek mégsem mondjuk, sőt ellenkezőleg, nagyon is népköl-
tésszerűnek. Hogy 'röviden végezhessük, felemlítjük A három árvát, 
hol szinte felkel az anya fia szavára." 

Az idézett szöveg második részében Kálmány  A szögény Legény 
címen közzétett szajáni változatra 6' utal. Ez a Kálmány gy űjtötte va-
riáns 11 szakaszos, .a teljes, ép és logikus szerkesztés ű  változatok sorába 
tartozik. Három, viszonylag Önálló egységb ől áll. Az első  a gyilkosság 
okára s a tragikus sorsú legény megtalálására vet fényt: 

Mögöltek ëgy'  legényt 
Hatvan ýorintyájé', 
A Tiszába bevetötték 
Pej paripájájé'. 

Tisza be nem vötte, 
Partyára vetötte, 
Ara mönt ëgy'  hajós legény, 
Hajójába tötte. 

Hajójába tötte,  
Városra fő'vitte: 
„Kijé  ez a szögény legény 
Hajómba' mögölve?" 

A második rész Is leíró, párbeszéd nélküli: a legény apjának, anyjá-
nak és bátyjának a költögetését tartalmazza. A ballada mechanikussá 
s ennek tkõvetkezt&ben logikátlanná vált változataitó1 6' eltérően itt a 
legény, minthogy nem hallja a költögetést, nem Is szólal meg: 
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Oda mén az apja, 
Kő'tye,  de nem hajja, 
Ezüs'  gombos, kis mándlija 
Mejjire van fagyva. 

Oda mén az anynya, 
Kő'tye,  de nem hajja, 
Szép, fekete göndör haja 
Vá'lára van fagyva. 

Oda mén a bát ştya, 
Kő'tye,  de nem hajja, 
Sárga sarkanytyú' csizmája 
Lábára van fagyva. 

Az ezt követő  7-8. strófa már a záró részhez kapcsolódik: a leány 
költĚ getését meghallja a legény, s ezzel a fordulattal mintegy bevezeti 
a legény kérdezgetését tartalmazó jrészt. Abban, hogy a legény csak a 
kedvese költögetésére szólal meg, s hogy a leány minden kívánságát 
kész teljesíteni a legénynek: a szerelem kölcsönössége jut kifejezésre: 

Oda mén a babája, 
Kő'tye, aszt inöghajja:  
„Kéj fő', kéj fő', kedves babám 
Bo'rúj a nyakamba! 

Borúj  a nyakamba, 
Hagy vigyelek haza, 
Harma'napig, negye'napig 
Nyugogy'  az ágyamba'!" 

„CsinsUtac czë,  babám, 
Dijó fa koporsót?" 
„Csináltatok, kedves babám 
Márván'kí koporsót!" 

„Betakarsz-ë, babám, 
Vijaszkos vászonynyä?"  
„Betakarlak, kedves babám, 
Arany paszomán'tä!" 

„Möghúzatod-ë hát 
Mind a hat harangot?" 
„Möghúzatom,  kedves babám 
Mind a tizënhatot!" 

A .megszólaló. halott faggatózása  Az eladott lány 64  és A halálra tán-
coltatott lány balladatípus egyes változatainak 05  zárórnotívumajként is 
jelentkezik; ezt a kapcsolódást mindkét esetben (az el őbbiben Bíró szép 
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jstvánné  lánya  ‚,félig mög vót  halva", az utóbbiban Sári .bíróné lánya 
„Ki is van terítve A ház  közepibe")  a tartalmi hasonlóság is lehetővé 
teszi. 

Kálmány  egy tisza-hegyesi változatot is köz61 66, amelyben szintén 
sikerül a leánynak felköltenie a legényt. 'A zárórész azonban - más 
balladából vett, rosszul ikapcsolódô forimulájá miatt 67  zavaros és töredé-
kes; a legény nem a kedvesének, hanem az anyjának teszi fel a kérdé-
seket, s a válaszokat is t őle kapja: 

Nyis'  ki anyám,  nyis'  ki  
Ző'd  erdős kapudat: 
Hagy  tögyem  lé én még  ëcczör  
Az  mögholt fijamat! 

„Csiná'tatsz-ë te hát  
Márván'kű  koporsót,  
Möghúzatod -ë hát  
Aszt  a hírharangot?"  
„Möghúzatom, kedves fijam,  
Mind a  tizënhatotť ' 

Kálmány  gyűjtésében A megölt legény népi ponyvára való alkal-
mazásával Is találkozunk - a Rudolf trónörökös című  változatban 08 . 

A ballada átalakítása, aktualizálása nyomán létrejött változat a század 
végén: Rudolf és szerelme, Vetsera Mária öngyilkossága után keletkez-
hetett. Rudolf nemcsak a politikai körökben volt népszer ű  Magyaror-
szágon, hanem a nép ilebiiében is, s ezzel magyarázható a magyar száj-
hagyományban való megjelenése. A parasztság „osztályhelyzetéb ől adó-
dott világnézeti korlátai következtében - írja egy helyütt Katona 
Imre gyakran tüntette lel a királyt népbarát, s őt népszabadító hős-
ként. Elnyomó urai közvetlen közelében éltek, a királyok szinte ‚me-
sebeli' távolságban. Mátyás 'királytól kezd ődően úgy is emlékezett a 
királyokra, mint a féktelen urak megzabolázóira, igazságosztó és ‚ada-
kozó' uralkodókra." 

A Rudolf trónörökös címen közzétett változat azért figyelemre mél-
tó, mert fényt vet a népköltészet átalakító, aktualizáló képességére, 
valamint azokra a folyamatokra, amelyek akarva-akaratlan hatnak az 
új stílusú népköltészetre. Mivel Rudolf főherceg igen titokzatos körül-
mények közt halt meg, A megölt legény ballada általános alanyú kez-
dőstrófája helyett a róla szólóváltozat elején ez áh: 

Kiráji kastéjba  
Jaj de sokan sírnak: 
Mer a Rudolf trónörökös 
Mostan fekszik halva. 

A továbbiakban a változat a balladatípus menetét követi, a költö-
getében a trónörökös apja, anyja, leánya ás felesége vesz részt; a halott 
megszólalása elmarad, a változat megreked a halott trónörökös iránti 
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szánalomkeltésben, halálánaik regisztrálásában. Nem letisztult alkotás, 
ponyvai eredetének jegyeit még nem vetkezte le: .a népköltészet klasszi-
kus darabjaitól Idegen szájibarágást: 

Oda mén a párja,  
Bëlga kiráj  lánya: 
Vagy hja ki ikõl magyarázni: 
Az ű  hitvös  párja. 

és újonnan bekerült betyárballadai elemeket egyaránt tartalmaz: 

Harangoznak  dére,- 
FéltizëriJcettőre;  
Mert a Rudolf trónörököst 
Viszik temet őbe. 

Hat  kiráj,  hét császár  
Töszi lë  a sírba, 
Az ü kedves  hitvös  párja 
Jaj  szóvä  siratVtya. 

Kiapatt  a Tisza, 
Csak a sara  maratt, 
Möghalt  Rudolf trónörökös, 
Csak a híre  maratt.  

A Kálimány Lajos nyomában végzett tájékozódó jelleg ű  gyűjtés 
eredményeként a halladának 3 variánsát jegyeztük le Móra Lajosné 
szajáni, Novák Andrásné padéi és Mihók Antal egýházaskéri adatköz-
lőktől. A kiegészítő  gyűjtés folyamán még 4 változatára találtam rá: 
B•usford Györgyné, valamint Lőrinc Jánosné és Soós Siimonné két sza-
jáni, Benyóeki Istvánné és Kovács Jánosné pedig egy egyházaskéri, 
illetve j ázovai variánssal gazdagította a ballada észak-bánáti reper-
toárját. Népszerűségét •a változatok viszonylag nagy számán (7) kívül 
az is bizonyítja, hogy a fiatalabbak is ismerik és énekelik Bunford 
Gyrgyné 43 éves, Novák Andrásné és Soós Simonné 47 éves), s őt Soós 
Simonné hangsúlyozza Is, hogy ezt (a balladát) tudja legjobban. Adat-
közlőink véleménye szerint „régi nóta" (Benyócki Istvánné, Novák 
Andrásné). Novák Andirásné éppen azért tartja szépnek, mert „ez mán 
régi nóta." A balladához kapcsolódó beszélgetés folyamán kiderült, hogy 
a nagyanyjától tanulta még kislánykorában, akinek személyes emlékei 
is megelevenedtek a ballada éneklésekor: ,óma-ma mindég sírva éne-
kőte ezt a nótát. Mindég meigsiratta... mer ez olyan megható vót. 
Őneki Is hát meg esal.ádj ai, aztán neki ez olyan megható vót, hogy hát 
a fia." Ily módon a ballada egykori továbbhagyományozódásába és mai 
életébe iegyaránt egy a század els ő  évtizedeiben élt balladaénekes tra-
gikus emlékei is belejátszottak. De itovábbélósének nem egyetlen bizto-
sítéka volt ez; Benyócki Istvánné apjának és keresztapjának a puszta 
találkozása, „összegyüjvése" is éneklési alkalom volt. Kovács János-né 
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jázovai  énekesünk lakodalomban tanulta: „Itten v őt lakodalom a fér-
jemnek a házukná, oszt vőt híva egy fiatalembör, az nagyon szépen 
mulatta ezt a nótát. Akkor hallottam én eztet." 

Az Újonnan gyűjtött 7 észaik-4bánáti variáns között a L őrinc Jánosné 
- Soós Simonné el&iekelte szajáni változat, ha nem is a legterjedel-
mesebb, de a legépebb változatnak-tekinthet ő ; szerkezetében és meneté-
ben ez áll legközelebb Ká]imány szajáni variánsához. Szintén három 
szerkezeti egységből áh; az első  az általános alanyú kezdet (Megöltek 
egy legényt) helyett egy jól ismert betyárballada-formulával indul, s 
ezáltal a tulajdonképpeni ballada csak a 7. sorban kezd ődik egy többes 
szám első  személyű  ikõzléssel. A kapcsolódás módja kiváló példa a nép-
költészet kész elemeinek logikailag is kifogástalan társítására: 

- Ko ćsmárosné,  hallja, 
Van-e piros bora? 
-  Van énnékem piros borom 
A betyárok számára. 
Van énékem piros borom 
A betyárok számára. 

-  Nem vagyunk betyárok, 
Csak rabló egy zsiványok. 
Megöltünk egy juhászlegényt 
Hatszáz forintjáér. 
Megöltünk egy juhászlegényt 
Hatszáz forintjáér. 

Tiszába vetettük, 
Tisza nem vette be. 
Ara  ment egy halászlegény, 
Hálójába tette. 
Ara  ment egy halászlegény, 
Hálójába tette. 

Hálójába tette, 
Gunyhójába  vitte. 
Hazaüzent  szüleinek, 
Hogy méghalt a gyermeke. 
Hazaüzent szüleinek 
Hogy meghalt a gyermeke. 

A második rész a leigény költögetését tartalmazza, amelyben az 
anya és az apa vesz részt. A költögetés hiábavaló  (Kőti, de nem hallja), 
ennk megfelelően a legény megszólalása Is elmarad: 

Odament az apja, 
Kőti,  de nem hallja: 
-  Kelj f ő l, kelj föl, kedves fiam, 
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Borulj a vállamra! 
Kelj föl, kelj föl, kedves fiam, 
Borulj a vállamra! 

Odament az anyja, 
Kőti, de nem hallja, 
Szép fekete göndör haja 
Vállára van fagyva. 
Szép fekete göndör haja 
Vállára van fagyva. 

A szeretŐ  kö1t6getse már a harmadik szerkezeti egység része, itt 
a legény reagálásában bekövetkez ő  változás  '~ti, azt meghallja) foly-
tán szólal meg a halott, s alakul ki a balladát lezáró párbeszéd: 

Odament a szeretője, 
Kőti, azt meghallja: 
- Kelj fel, csárdás kisangyalom, 
Hagy vigyelek haza. 
Kelj fel, csárdás kisangyalom, 
Hagy vigyelek haza. 

Hagy vigyelek haza, 
Hagy tögyelek, kisangyalom, 
A márvánk ő  ágyadra. 
Hagy tögyelek, kisangyalom, 
A márvánk ő  ágyadra. 

-  Meghúzatod-e majd 
A három harangomat? 
- Meghúzatom, kisangyalom, 
Mind a tizenkett őt. 
Meghúzatom, kisangyalom, 
Mind a tizenkett őt. 

- Kikésérsz -e, babám, 
A temet őkapuig? 
- Kikésérlek, kisangyalom,  
Egész a sírodig. 
Kikésérek, kisangyalom, 
Egész a sírodig. 

-  Megsiratsz-e, babám. 
Három legény el őtt? 
-  Megsiratlak, kisangyalom, 
Az egész világ el őtt. 
Megsiratlak, kisangyalom, 
Az egész világ el őtt. 
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Ez a változat Kálmány óta az els ő  jeladás a ballada szajáni tovább-
éléséről. Nyolc versszakában majdnem azonos a Kálmány közölte .va-
riánssal, amelynek három szakasza (6., 9., 10.) ihiányzik bel őle, ellenben 
ugyanannyival (1., 10., 11.) bővült is. Figyelemreméltó különbség csupán 
a szókincsben mutatható ki; a viselethez tartozó darabok  (ezüs' gom-
bos, kis mándli, sárga sarkantyú' csizma stb.) használaton kívül kerü-
lésével az ezeket jelölő  szavak jelentése is elhalványult, s emiatt kihul-
lottak az emlékezetből. 

A betyárköltészet nagy ďokú hatása más variánsokban is megfigyel-
hető . Rendkívül könnyen kontaminálódik a Bogár Imre balladával; ezt 
a tartalmi kapcsolódás lehetőségén kívül a versmértékbeli azonosság 
és a dailamegyezés 70  is lehetővé teszi. Bunford Györgyné szajáni adat-
közlönk új típus-lehetőséget villantott fel, amelyb ől eleven folklór élet 
esetén csakugyan új típus jöhetne létre: bevezet ő  része Bogár Imre els ő  
személyű  közlését tartalmazza az elkövetett gyilkosságról, a további 
rész pedig a megölt legény sorsát beszéli el. A két ballada a 4. és 5. 
szakasz határán kapcsolódik, :a népi alkotásmód rendkívüli leleményes-
ségét, találékonyságát példázva: 

Zavaros a Tisza, 
Nem akar higgan.ni. 
Ez a híres Bogár Imre 
Átal akar menni. 

Átal akar menni, 
Lovat akar lopni. 
A zentai zöld vásáron 
El akarja anni. 

Harangoznak dé're, 
De nem délebédre. 
Hóhér mondja: - Bogár Imre, 
Lépjé föl egy székre! - 

Főlépött  egy székre, 
Fölsóhajt az égre: 
-  Jaj, Istenem, sok rablásim 
Mos jutnak eszömbe. 

Hogy megöltem egy legényt 
Száz ezüst gombjáért. 
Beledobtam a Tiszába, 
Tisza be nem vette. 

Kevésbé alkalmas példa a variánsgazdagító kontaminációra Be-
nyócki istvánné egyiházaskéri adatközl őnk ellentmondásos változata. A 
megölt Legény, 'bár sem a szülei, sem a 'babája költögetését nem hallja, 
mégis válaszol, és váltig azt hangoztatja, hogy él. Pl.: 
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Odamén  az anyja,  
Kőti,  de nem hallja:  
-  Kelj föl, fiam, kelj föl, 
Tán  mög  is vagy halva.  

-  Nem vagyok  möghalva,  

Csak  mög  vagyok szúrva. 
Szép fekete göndör hajam 
A homlokomra fagyva. 

A helyi gyilkosságtörténeteket elbeszél ő  balladák nyelvi fordulatai-
val kacérkodó rváltozat zárószakaszában meg Is nevezi a gyilkost - 
Bogár Imre személyében: 

(De) mindenki siratja, 
De ő  már nem hallja, 
Mer az a híres Bogár Imre 
A kést szívébe szúrta. 

A fentebb emLített ellentmondásosság (ti. hogy a legény nem hallja 
a költögetést, mégis válaszol) Mihók Antal, Móra Lajosné és Buniord 
Györgyné változatában Is jelentkezik - nyilvánvalóan a romlást pél-
dázva, minthogy forimuláik mechanikussá váltak, elvesztették funkció-
jukat. Funkcióvesztetten pedig nemcsak hogy nem gazdagítják a ballada 
tartalmi elemeit, hanem éppen károsítják. Móra Lajosné szövege csak 
annyiban képez kivételt, csak annyiban jobb, hogy a legény szeret ője 
költögetését már meghallja, s ennek megfelel ően válaszol és faggató-
zik. A legény faggatózása és el őrevetített temetése még Bunford 
Györgyné - szintén ellentmondásos - változatában is megvan, mint 
általában azokban a változatokban, ahol a kältögetásben a szeret ő  is 
részt vesz. 

Eltér az eddig tárgyalt variánsoktól Kovács Jánosné és Novák And-
rásné változata. Mindkett őben a költögetés hiábavalósága kap hang-
súlyt; a legény nem hallja a költögetést, és megszólalása is elmarad. 

A RVSZEK NÓTÁJA 

Ennek az énkes-4áncos játék-balIadánknak a változatai f őleg Sze-
ged vidékéről és Baranya megyéből valók, de Nyitra és Tolna megye 
sem képez fehér foltot a ballada el őfordulása tekintetében. Gyermek-
játékként való megjelenésére már Erdélyi gy űjteményében találunk 
példát71 ; ez a muzslyai változat balladánk els ő  íeljegyzése. 

Az eddig ismert változatok megegyeznek abban, hogy strófaismétl ő  
szerkezetűek, s ezen belül a párbeszédes, felelget ő  formát követik. A 
párbeszédben általában a magára maradt feleség és a révészek vesznek 
részt; az asszony 'kérleli őket vigyék át a Dunán, s a segítségért kész 
felajánlani „urától maradott' vagyonát: ;göbölyét, ménesét, aranyát stb., 
majd a leányát, minthogy azonban a révészek a legtöbb változatban 
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-  még ekkor sem  halandók eleget tenni kérésének, végül magát Is 
felkínálja nekik. A 'baflada ily módon azonos sorokból álló szerkezeti 
egységekből épül fel, ezeken belül csupán az asszony felkínálta tárgyak, 
illetve személyek cserélődnek. A révészek hajthatatlansága csak a bal-
lada záró részében szűnik meg; amikor az asszony magát is felkínálja 
nekik, akkor már hajlandók átvinni , a  Dunán. 

A változatok eltérései az olyan tartalmi, illetve formai elemek kü-
lönbözőségéből adódnak, mint p1.: 

-  Van-e, s ha igen, mi az óka az asszony átkelésének?, 
-  A révészek hajthatatlangága az asszony leányának vagy pedig 

saját magának a felkínálásakor sz űnik-e meg?, 
- iSikerrel  jár-e a révészek alkuja vagy nem? stb. 

A ballada lédeci változatában 72  pl. már az első  sorok az érzelmi töltést, 
a dalszerűséget sejtetik: 

-  Csillagom, révészem, vigy által a Dunán! 
Uramtól maradott subám neked adom! 

Az egyes száni első  személyű  birtokos személyraggal ellátott meg-
szólítás a magára maradt asszony és a „révész" szerelmi alkuját készíti 
elő. Az átkelés itt a játékos, ik45nnyed, érzelmi alku lehet őségét tartal-
mazza. Az asszony a sbáját, a lovát, majd önmagát ajánlja fel, mígnem 
a révész hajthatatlansága megsz űnik: 

-  Át is viszlek a Dun$n, 
Aranysz őrű  paripán, - 
Megölellek a partján! 

Az előadásmód ugyancsak könnyed és szórakoztató, lakodalmas- vagy 
házasító-énekként adhatják el ő . 

A bédi szövegben73  az asszony óvatosságra inti a révészt, s az óv 
tosságért lóval, kincsével, majd leányával jutalmazza. A révésznek a 
leány felkmnálása jelent örömet, t ůlajdonképpen Ő  volt alkudozásuk 
célja. Ily 'módon ez a változat egyrészt Az eladott lány balladáéval ro-
kon mondanivalót tartalmaz, másrészt nyilvánvaló menyasszonhúcsúz-
tatóként való előfordulása. Ezt zárószakaszai is bizonyítják: 

- Búcsúzz, Magdal,  búcsúzz, 
Apádtól

'
anyádtól, 

Leány-barátidtól, 
Leány-barátidtól; 

Leány-barátidtól, 
Legény-mátkáidtól, - 
Leány-temagadtól, 
Leány-temagadtól 
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A Káirnány gyűjtéséből ismert variánsok, a  Rákócziné 74  és a Ré-
vészek  nótája75 ,  történelmi hátter űek. 'A  Rákócziné  prózai indítású vál-
tozat; Kálmány magyarszenbmártoni adatközl ője ebben a prózában meg-
fogalmazott bevezetőben az asszony átkelési  szándékának okát így fo-
galmazza meg: „Miikó a Rákóczi kiszökött, Rákóeziné mög mönt véna 
utánna, nyáj ávä, mindönive, nagyon kiönyörgött a révész ]‚egényöknek, 
hogy vigyék át a Dunán." A segítségre szorult asszony a hajthatatlan 
révészeknk felaj'án'ljia három falka göbölyét és ménesét, nagy zsák ara-
nyát, kökényszemű  leányát, 'végül pedig magát is, mígnem a révészek 
átviszik a Dunán. „Mikó áthajtották a ménöst, a gűböjöket mög a nyá-
ját - toldja hozzá a ‚végén az adatközl ő  - asz monta Rákócziné: hogy 
fejjék m.ög a ménöst, gőböjöket mög a nyájat, oszt fürögygyenek mög 
a tejbe. A révészök megfejték, mikó beleültek, töpörtőjé sűltek benne. 
Igy mönekűlt mög Rákócziné." 

Lâtjuk,  hogy Ká]imány magyarszentmártoni változata az adatközl ő  
prózában adott megjegyzései, hozzáfűzései révén tragikus színezetet 
kap; •a játék, a szerelmi alku mellékessé válik, s helyette Rákórziné 
férje iránti szeretete, áldozatkészsége, természetfeletti hatalma kap 
hangsúlyt. A népszerű  Msnőt a mondahagyomány is óriásnak, er ősnek, 
találékonynak, áldozatkésznek tartja. Egy szamosszegi történetben 76  Pl. 
azt olvashatjuk róla, hogy „mikor eccer elfogták, a felesége okos vót, 
oszt kimentette. Nagy tiszti mundért vett fel, oszt úgy adta ki magát, 
mint a legnagyobb ‚hasburgi' tiszt. Maga elé hívatta Rákóczit, oszt 
mondta neki: - Esküdj hűséget nekem, min ‚haburgi' tisztnek! Közbe 
megsugta neki, hogy ű  a felesége. Rákóczi hűséget esküdött neki. Igy 
mentette M a felesége". 

A Kálmány-változat tehát nem gyermekjáték, nem is menyasszony-
búcsúztató, hanem (kimondottan iballiadai szöveg, amelyben - épp a pró-
zai hozzáfűzések 'hatására - még a legények megszólításmódja (Jószív ű  
legémjök)  is negatív előjelet kap, 'minthogy hajthatatlanságuk kifejezé-
sét erősíti. A befejezés a népmesei kancatej4ürd ő  motívum szerepel-
tetésével abban is különbözővé teszi a változatot a variánsoktól általá-
ban, hogy a révészek alkuja, csábítása nem jár sikerrel. 

Kálmány szőregi  változata, a  Révészök  nótája szintén történelmi 
hátterű ; az eUenség el ől menekülő  Mária Terézia áll a középpontjában. 
A prózai betoldások a menekül ő  „királynéra", zaklatott lelkiállapotára 
irányítják a figyelmet, s ezáltal a dalszer ű  szövegrészek is balladaivá 
válnak,. menetük felgyorsul, izgatottabbá válik a ballada el őadása. Az 
átkelés és a sürgetés okának a megnevezése tehát nemcsak a változat 
tartalmi elemeit módosítja lényegesen, hanem menetében és el őadás-
módjában is változásokat eredményez. Igaz, végül a „királyné" önmagát 
is odaadja a révészeknek, de tette itt nem tréfás és könnyed szerelmi 
alku eredménye, mint p1. ia dahszerü l ődeci változatban, hanem kény-
szer. Kálmány a (balladához f űzött jegyzetében 77  így összegezi a válto-
zatra vonatkozó 'észrevételeit: „Sz őregen Mária Teréziának tartja a leg-
több a királynét, hihet őleg azért, mert M. Teréziáról napjainkban is 
sokat hallanak beszélni Temesközön. Abban mindannyian megegyeznek, 
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hogy gyermek korukban, a kik jól tudták, hosszan dalolták a révészök 
nótáját, hogy a most ismertetett csak töredék." 

Kálmány szőregi  adatközlői tehát a  Révészök  nótáját is töredék-
nek érezték, minthogy valamikor a prózává oldott szövegrészeket is tud-
ták, hisz azok a ballada szerves tartozékai voltak. Ezek után nem tart-
hatjuk véletlennek, hogy Paksa Katalin 1968-ban gy űjtött változatai is 
többnyire egy-két szakasznyi terjedelm ű  töredékek, kivéve az Igrizsán 
Páltól lejegyzett egyfházaskéri változatot 78. Ez sem vetekszik a balladai 
hangvételű  Rákóczinéval,  még a  Révészök  nótájával sem, mozzanatai-
ban is szegényebb (az asszony csupán az aranyát és a leányát kínálja 
fel az alkuban), mindazonáltal az adatközl ő  még emlékszik rá, hogy a 
vízen átkelni szándékozó łiősnő  „valami tekintélyös személy v őt. 
Asszony." Megjegyzéséb ől tehát kiderül, hogy valamikor teljesebb vál-
tozatait is ismerték a balladának a mai szak-Bánátban, de intenzívebb 
felejtése, p1. a „tekintélyös személy" nevének elhomályosulása már a 
századfordulón megkezdődött. 

Összegezésül elmondhatjuk, hagy az 1972 nyarán és őszén végzett 
gyűjtés eredményeként el őkerült és itt elemzett vígballadák és román-
cok között csak A megölt legény tekinthető  népszerűnek és általánosan 
ismertnek; a betyárköltészet nagyfokú hatása mutatkozik meg a Bogár 
Imre balladával való gyakori kontaminálódásában, továbbá ezt példáz-
zák azok a századunkban keletkezett helyi gyilkosságtörténetek is, 
amelyek vagy változatlanul vagy magukhoz idomítva átveszik és to-
vábbéltetik formuláit. Ezeknek a formuláknak egy része már magában 
A megölt legény balladában ás mechanikusan, funkcióvesztetten szere-
pel, s a ballada romlását példázza. 

Látszólag a Három árva ballada Is népszerű  és közismert, de csak 
látszólag, hisz változatai majdnem kivétel nélkül töredékesek. Ezekb ől 
a vázlatos, kopott formákból már általában hiányzik a halott édesanya 
valóságos f&lke[ése és gyermekeinek gondozása, helyette a hiányzó 
anyai szeretetnek és a mostoha kegyetlenségének szembeállítása kap 
bennük hangsúlyt. 

A megölt legény esetében szembetűnő , hogy a fiatalabbak Is isme-
rik, A szeretet próbája, A megcsalt férj és A rossz feleség azonban csak 
egy-egy változatban került el ő  - kizárólag csak jobb és id ősebb adat-
közlők körében, míg A révészek nótája balladának már csak töredékes, 
dalszerű  változatai élnek az észak-bánáti szóbeli hagyományban. 

Az áttekintett balladákon kívül természetesen számolnunk kell a 
még meg nem szólaltatott adatközl ők emlékezetében élő  hagyománnyal, 
valamint gyűjtőink ez ideig közzé nem tett észak-bánáti balladagy űjté-
seivel is, amelyek módosíthatják vagy kiegészíthetik a dolgozatban 
vázolt képet. 
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SUMARY 

MERRY BALLADS AND ROMANCES IN NORTH BANAT  

In the popular ballad poetry, iegpeciaiUy  án  the English, Frerich and 
Hungarian tradition, there  Is  not  a•  srnall xiiirnber of popular ballads in wliich  
no  tragic conílict can  be  found, or, if there  Is a  corsfl:ict, it  is  solved in ari 
aznusing way or lyric humour. 

This paper discusses those North Banat baulads and romaxices whleh 
could be found in the ora'l traditlon of present days. They were collected by 
the author and  Imre Katona  ixi the course of Suxiirner  1972,  as well as in  a  
subsequent eornplementary gathering. The variants gathered by  Katalin 
Paksa  an.d  Béla  Burny are also takexi iinto consideration. 

On the  hasis  of the North Banat gathering initiated  án 1972  and still 
goin,g oxi, the preseat paper  is  aimi1g at aiiswering the following questions: 
which bailads and romances  «C Lajos  Káimány's collection are still living, 
what is the distribution  «C  the bai]ads whieh can stili  be  found what are 
the ehanges they went tbrougíh during the past  60-90 years whieh elapsed 
siriee the period  «C  Ká]mány collectioas. Aniong the analysed types  (The 
proof of love, The tivree oi'phans, The cuckolcl husball4, The öad wife, The 
kiUe4 voung man,  The song of femjmen) only The kiiled young ina.n ean  
be  considered popular axid weIl-known. To ali appearances The th.ree orphans 
is  ai]iso popular artd well-known, but it  Is  only appare.ntly so, because tits 
variants are xnostly fragments. It  is  striking that  The killed joung man. Is 
known by the young people too, while one-one cvariant  «C  The proof of love, 
The cuckoid husbnncl iand  The had wife was  told  only by elderly people, 
and oniy fragments of  The song of férrijmen are stili láváng in their nielodic 
variants In the oral tradition of people  «C  North Banat.  
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Tripolszky  Géza  

SZÓLASOK  
ÉS SZÓLASHASONLATOK 
A TISZA MENTÉN 

A címben foglalt tájimegj'elö(lés zneglhetősen tág, és földrajzi 
értelemben magában foglalja a Tisza mindkét partján elterül ő  telepü-
léseket Horgostól Titelig. A dolgozat anyaga ennél jóval kisebb terü-
letről származik, hiszen a gyűjtés központja Zenta volt. A városnak 
azonban természetes vonzási köre van, amelynek a Tisza sem szab ha-
tárt. Az évek óta folyó folkór-kutatások - melyeknek ez a szólásgy űj-
temény is része - magától értet ődően ebben a mintegy húsz km-es 
körzetben folytaik, f őként a  zentai száUásokon,  Felsőhegyen,  Oromhe-
gyesen,  Adorjánon és  Csókán.  

A munka körülbelül négy 'éve kezd ődött. Az anyagi és szellemi ja-
vak felkutatása, az iemberekkel való közvetlen kapcsolat megteremtése 
során érdekes szólások kerültek cédulára, kezdetben csupán azzal a 
szándékkal, hogy megmentsük az enyészettől. A spontán kezdetek után 
komoly ösztönzést adott a tudatos gy űjtéshez Bálint Sándor még 
1971.ben, amikor egy baráti beszélgetés alkalmával részleteket olvasott 
fel készülő  munkájából. 1973-ban ikerül.t azután kezünkbe a Szegedi 
példabeszédek és jeles mondások című  'könyve. Bálint Sándor tapaszta-
latait felhasználva az újabb gy űjtés cédulái már niegfelel ő  borítékba 
kerültek. Az állandó, de spontán gyűjtés során összegyűlt anyag rend-
szerezés.ór.e és kiegészítésére a múlt esztend őben s ennek az esztend őnek 
az elején lkerült sor. Megfelel ő  adatközlőket választottunk ki, és velük 
beszéltük meg az egyes fejezetek anyagát. Néhány példával vezettük 
be a beszélgetést, azután föltettük •a kérdést, hogy például a lóról mi-
lyen szólásokat ismernek. Ügy érezzük, hogy elég gazdag anyagot sike-
rült lejegyeznünk, 'teljességr ől természetesen korántsem beszélhetünk. 

A feldoglozásnáil Is nagyjából Bálint Sándor rendszerezését követ-
jük. E felosztásnak alapvet ő  problémája, hogy nem fogalomkörök sze-
rint történik. Ha azt halljuk, hogy asszonnyal beszélni, lóval imádkozni 
hiábavaló dolog, akkor a hiábavalóságok fogalomkörére s nem az 
asszony vagy a ló címszóra gondolunk. Ilyen munkára viszont még 
Bálint Sándor sem vállalkozott két évtizedes munka után sem. Az okok 
érthetőek. A rendszerezés így sem lenne tökéletes, mert például a hiá-
bavalóságok fogalomkörébe nagyon különböz ő  szólások kerülnének. Nem 
tudnánk mit kezdeni az árnyalati eltérésekkel. Egyazon szólás  telepü- 
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léseként mást jelent, s őt adott településen belül is különböz ő  értelem-
ben használhatják. Igy hát egyetlen rendszerezési lehet őségnek az élet 
különböző  területeire, megnyilvánulásaira való felosztást találjuk, jól-
lehet az ilyen rendszerezés meglehet ősen formális jellegű . 

Munkánk, a rendszer átvétele ellenére is, jellegében eltér a ź  emlí-
tett feldolgozástól. Míg Bálint Sándor a régebbi gyűjtéseket (például 
Dugonics András) és az irodalmi m űvket (Tömörkény István) is fel-
használta, mi csak választott területünkön, a köznyelvben ma is él ő  
szólásokat vettük figyelembe. Forrásunk csak a gy űjtés, és célunk a 
ma élő  és használatban lévő  szólások lejegyzése és megmentése volt. 
Egyike-másika már igen halványan él, kivesz őben van. Itt említjük 
meg azt, hogy  adatközl őink  kevés ikivétellel hatvanas, hetvenes éveik-
ben járó emberek. A maguk ismeretét, amennyiben az adatközl ők nem 
tudták, nem vettük figyelemibe. 

A gyűjtőterület településeinek nyelvjárása eltér egymástól. Alap-
vető  küilönibség például a zentai ë-zés és a csókai ö-zés. Az anyag lejegy-
zésénél mind a ikettõvel találkozunk. Amikor a szólás teljesen megegye-
zik, a zentai nyelvjárást használjuk, ha viszont lényeges kiejtésbeli 
vagy jelentésbeli 'különbséget tapasztalunk, több változat kerül a gy űj-
teménybe, és zárójelben tüntetjük Tel a gy űjtés helyét. 

ÇA  lejegyzett anyag neeiesak szólásokat és szóláshasonlatokat tar-
talmaz, hanem közmondásokat és 'rövid történeteket is. Ez utóbbiakat 
külön, jegyzetekben is lehetett volna hozni. Az áttekintés megkönnyí-
tése végett, azonban ia szóiásokinál közöljük. Különválasztásu)kra akkor 
kerülhet sor, ha a többi fejezetet is teljessé tesszük. Itt három fejezetet 
dolgozunk föl: .a természetet, víziéletet valamint •a földm űvelést és ál-
lattartást. Az eddig begyűjtött anyag viszont az élet más területeire is 
vonatkozik. További munkánkban ezeket ikivánjuk b ővíteni, kiegészíteni. 

A kiegészítés és véglegesítés adatközl ői a következők: 
Petrovics  Márton halász, Csábi Mátyás halász, Gulyás István halász, 

Mangurás Ferenc földmunkás, Mangurás Ferencné Nagy Anna birka-
nyíróasszony, Rá'cz Vince agrármérnök és Bodor István jogász (fels ő-
hegyi származású) Zentáró4. 

Banka Mihály juhászszámadó és Banka Mihályné Hecskó Erzsébet 
Csókáról. 

Balázs István juhász és földműves, Balázs Istvánné Dávid Etel és 
Balázs Mátyás juhász és földm űves Oromhegyesről. 

Segítőkészségükért ezúton mondunk köszönetet. 
S végül köszönetet monduk Beder Istvánnak és Burány Bélának, 

akik igen sok adatot közöltek. 
Zenta,  1974. áprilisában 

TERMSZET  

A Tiszavidék lakossága, a halászok, pásztorok és földm űvesek a 
természetben, a puszta ég alatt űzték foglalkozásukat. A természettel 
közvetlen kapcsolatuk volt, jelenségeit megfigyelték, s az életmód 
visszatükröződik szólásaikban. 
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Az időjárást állandóan figyelték, 5 gazdag tapasztalatokra tettek 
szert. Az ezzel kapcsolatos szólásaik gazdagok. Hideg id ő  van, nem akar 
engedni: fogdossa  (Zenta) vagy  fogdosi (Oronhegyes, Csóka) az idő  
(Zenta) vagy  üdő .  Erős hideg vagy a tél beállta várható:  bëfog  az idő . 
Havas idő  várható: jó  nyúlászó  idő  lësz.  

Nem heszélnénjek, ha nem lenne igaz: nem zörög a levél, ha a szél 
nem fújja, vagy: nem zörög a nyárfalevél, ha nem fúj a szél, vagy: nem 
zörög a haraszt, ha nem fúj a szél. Oktalan embernek oktalan a be-
szédje: bolond lukbú bolond szél fúj. A helyzeten nem lehet változtatni: 
szél ellen nem  lëhet pisáni  vagy hugyozni, s olykor hozzátették: mer 
visszacsapja vagy:  visszavági  a szél vagy: csak köcsögbe. Valami na-
gyon gyors,  sebës  mind a szél; úgy szalad, mind a forgószél; Csókán 
egy széllel kapcsolatos hiedelmet Is ismernek: a forgószél a kinyitott 
bicskát visszaváigi, abba van az ördög. Nagyon félt valakit: a széltű  is 
f éti, a szélnek  së haggya mëgfújni.  A cigányok mondják: szar a hideg 
szél  nékű .  Ismert a találós kérdés is:  micsinál  a szél,  amikó  nem fúj? 
A felelet:  bëgyugták  a  lukát.  

Szelíd, tréfás átkozódás (ikáromkodás helyett):  verjën  még az  esső  
vagy  nagyesső .  Ha valaki nagyra nőtt: sok  esső  járt  felétëk,  ára is sok  
esső  járt. A rossz, viharos esőkor mondják:  adtá  uram  essőt,  de  nincs  
benne köszönet; kaptunk  essőt,  de nincs benne köszönet. Sejt valamit: 
gondójja,  mind macska az  essőt.  A munkában elfáradt nép kivánsága, 
de használják akkor is, ha valakinek nagyon jól megy a dolga: hármas 
Ünnep, hetes  esső .  Nem mindenki szereti azonban a henyélést, s az hoz-
záteszi:  asszonmorgás,  gazda káromkodás. Keservesen sír:  ríl,  mind a  
záporesső ,  de tréfásan hozzá is tehetik:  raaj  kevesebbet pisál. Valaki 
szótlanul távozik:  assë monta, bëföllegzëtt.  Meghal valaki: no annak  
má beföllegzëtt.  Nagyon esik: úgy esik,  mindha dézsábú  öntenék. Rossz 
a háztet ő : ha  Fölsőhëgyën  esik, nálunk  má  csurog. Egy időben esik is, 
meg süt a nap: veri az ördög a  felesígit.  Átkozódás: lep jén meg a dér, 
halj meg. Eltűnt: főszita a köd. 

Valami nagyon fehér:  fehir  mind a hó. A pénz olvad, mind a hó. 
A birtok  emén,  mind a tavalyi hó. Aki hoppon marad, rosszul jár: ki-
marad mind kutyaszar a.  hóbú.  Soha nem teljesülő  kívánság:  maj  ha 
fagy, hó  lësz  nagy. 

Az élelmes emberre mondják: a jég hátán is  mëgél.  Az óvatos 
embre  nem mén a jégre, fa nięggoadolaťlan a  vékon  jégre  mén.  A sze-
rencsétlen mindig pórul jár: ott szakad a jég,  ahun vékon;  vagy legvé-
konyabb. A gazdagra a fordítottja érvényes: oda szarik a kutya,  ahun  
vastagabb a jég. 

Kellemetlen dolog t Łirténik: bëütött  a  ménkü.  Valaki mindent meg-
tesz, hogy megszabaduljon a kellemetlenségt ől:  kapkod, mind Bernát a  
ménk űhő .  Átkozódás: csapjon beléd a ménkű! üssön beléd az istennyila! 
A rámenős, de nem egészen rendes embert, a részegest nem kell fél-
teni: csalánba nem üt a ménkű . A villámot istennyilának Is hívják, s azt 
mondják: ilêesapott az istennyila. Valaminek az elhárítására, a nem 
egyezés kifejezésére csak ennyit mondanak: istennyilát! Nagyon sebes, 
gyors:  sebës,  mind az istennyila; úgy szalad, mind az istennyila.  Türel- 
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inetlen  kérdések: hova az istennyilába mész?, hova az istennyilába tët-
ted?  Tréfás szólás villámláskor: uram, csak az igazakat! Mennydörgés-
kor: gurítják a hordókat. Ha június 26-a körül zörög, amikor Pál és 
János egy napra esik: veszekszik a Pál mëg a János. Valaki nagyon fél: 
fél, mind kutya az égzëngéstui. 

A dolgozni nem szerető  ember csak az eget nézi. Ha valamit sehol 
se találnak:  së égën, së pal2áson.  A nagyon megijedt embernek:  mindën 
hajaszála az égnek áll. Nagyon különböznek: akkora különbsig van 
köztük, mind az ég mëg a f őd. Tréfás fenyegetés, némi haraggal: úgy 
mëgütlek, hogy az eget nagyb őgőnek nézëd.  Másik változata: úgy meg-
ütlek, hogy az eget nagyb őgőnek, a szentháromságot mëg citorásban-
dó.nak nézëd. 

A nagy nyári meleggel kapcsolatban sok, változatos szólást hasz-
náilnak:  hét ágra süt a nap, ránk vigyorította a nap a fogát, ugyancsak 
etátotta a nap a száját, jó kifirhangótak, odafönt babot főznek, a szent 
Pétër babot főz, a szent Pétër gyertyánfává tüzel. A későn lkelõ ember-
nk  a hasára süt a nap. 'Süt a nap, de hideg idő  van: foga van a napnak. 
Nyáron a gunyát, télën a kinyeret e në hadd. Tapogatja, mind vak a 
hajnalt. 

Soványodik, mert beteg:  efogy, mind a hódvilág. Beképzelt ember: 
azt gondójja, hogy ű  görbitëtte mëg a hódat. 

Valamiből nagyon sok van: annyi, mind a csillag az égën.  Jól megy 
a sorsa:  szërëncsés csillag alatt születëtt.  Büszke, fönt hordja az orrát: 
mindég a csillagot nézi, vizsgájja a csillagot. Kitartóan hazudik:  lëta-
ganná a csillagot az égrű ,  vagy: a Krisztust a kërësztf árú. Fölösleges 
dolog: ötödik kerék a Göncölszekérén. 

A növényvilággal ‚ különösen a fával kapcsolatos szólások igen el-
terjedtek. Nagy vállalkozásba kezd: nagy fába vágja a fejszéjit.  Maga 
okozza a vesztét: maga alatt vágja v. vági (Oroinhegyes, Csóka) a fát 
(régi újságra gondol Bodor István, amikor hozzáteszi: aki nem olvassa 
a Munka című  lapot). Rendes, kitartó ember: nem olyan fábú faragták. 
Szándékai igen nagyok: nagy fát mozgat. Nem tisztességes dolgot m ű-
velt, a gyerek rosszalkodott:  rossz fát tett a tűzre.  Pn is tudok valamit: 
láttam én mán fán bagót vagy baglyot (Oromhegyes, Csóka). Figyel-
meztetés a hirtelen felkapaszkodó emberhez: nem ny őnek a fák az égig. 
Lehetetlen dolog:  fábú vaskarika. A gyerek a szül őre hasonlít: nem 
esik messze az alma a fájátú, s olykor hozzáteszik: de egurul.  Jó a szü-
15k közelében maradni, idősebb emberhez férjhez menni: az öreg fa 
árnyékába lëhet mëghúzónni.  Az idős szülőnek is lehet gyereke: az Öreg 
fa is hullajtja a gyümőccsit.  Elhagy valakit, rendszerint búcsú nélkül: 
faképné hagy.  Ertéktelen dolog:  hajítófát së ér. Igen elterjedt szólás: 
a fátú nem látja vagy nem láti  (Oromhegyes) az erdőt. 'Az idős, de ke-
mény emberre mondják: élő  fának nehéz düttyit várni. Lehetetlen do-
logban bízni: nehéz a száraz fának a virágzását várni. 

Nem boldogul: nem tud z ődágra vergőnni.  Lassan mégis boldogul: 
ződágra vergődik. Alább hagy, e]ikedvetlenedik valamiért: kiverte az 
ág a szëmit.  Közismert szólás: addig köll a vessz őt hajlítani, még hajlik, 
mer ha mëgvastagszik, etörik,  vagy: addig köll a vessz őt hajlítani, még 
fiatal, mer ha mögöregszik, etörik (Cs&ka).  
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Közismert szólás:  nyáron mindën  vagy  mindön  (Csóka)  bukor szál-
lást ad.  Ritka dolog: nem terëm  vagy  teröin  (Csóka)  mindën  vagy min-
dön bukorba.  Nagyon szid valakit: szidja, mind a bukrot; mondja, ás 
olyan. bukrossan. A  mérges esber mëgbukrosodik. 

Fűbe  -  fába van az orvosság, Vagy: fűbe  -  fába hatta az Isten 
az orvosságot. Mindent ígér: fűt  -  fát ígir  vagy:  ígírget. A bajba ju-
tott ember fühő  - fáhó kapkod. Aki meghal, fűbe harapott, vagy: 
emén f ődvárra dëszkát árúni. Valaki gyorsan elindul, meglép:  útifüvet 
köt a talpára, vagy: útifüvet tësz a bocskorába. Valami elfogy, kivesz: 
írmagja  vagy: hírmagja se maradt. Eddig jól ment, de most rosszabb 
lett: nem mindég papsajt, maj lësz még barátszar is.  Köbekszik, min-
denben hibát talál: a kákán vagy:  kcíkén  (Csóka) is csomót keres. Men-
jen tönkre (átkozódás): verje föl a gaz az udvarát. Aki semmit nem dol-
gozik: köröszt ű  szalmaszálat sé tész,  vagy:  ëgy köröszt ű  szalmaszálat 
nem tësz árébb,  Vagy:  ëgy köröszt ű  gazsszálat së tësz. Valami eltűnik, 
nem találod meg soha: gazt vethetsz rá. Figyelmeztetés, hogy a földet 
munkálni kell: a földnek a gaz az édes gyerëke, amit tëszünk bele, az 
a mustohája.  Aki nagyon fél: lapul, mind szar a fűbe. 

A lustálkodó emberre mondják:  ingyén szari a gyëpët  (Oromhegyes) 
vagy  gyöpet  (Csóka). 

Tréfás szitkozódás: hempërgessënek még csicskurába bógáncsfajta), 
a csicskura ëgyën még (Oromhegyes). A ibógánesfajták népi elnevezése 
még: ördögbocskor, kúdústety ű .  Akinek a 'búzájá'ban ördögbocskor te-
rem, így szólnak rá: gyere, kint van a bocskorod. Kimaradt az örök-
ségből:  kitüriiték a seggit barlangóvá. A  barlangó  Vagy: szélhajti bal-
langó  gyomnövény termése. Tréfás szólás: csalánná türűték még a seg-
git, oszt szélnek szaladt t űle. 

Rosszul házasodott: virág helétt kárót szakított. De most már vi-
selje el, ha nohezen is: olyan virágot szagul, amilyet szakított. Külön-
ben nem tudni, mi lesz belőle: majd eválik, mire virágzik. Az italtól 
jókedvű  emberre mondják:  Virágos kedvibe van. Közismert szólás: nin-
csen Ťúzsa tövis nék ű .  Nagyon szép lány: olyan, mind a kinyít rúzsa. 
Szép fehér arca 'van: olyan, mind a fehir lilijom. 

A kissé különleges, furcsa tulajdonságokkal rendelkez ő  ember bo-
garas, bogár van a fejibe. Aki másra is át akarja ruházni gondolatát, 
vagy felkelti a figyelmet valami iránt: bogarat tött  vagy  ütetött a fü-
libe. Nem találja a helyét:  mëgbogarasodott. Vigyázni kell, kire haH-
gat, kivel barátkozik az ember: aki bogár után indul, szarba jut. Sok 
értelmetlenséget mond: trücsköt - bogarat összebeszél vagy összehord. 
A nagyon vékony fehérniép  combos, mind a trücsök,  vagy: combos, mind 
a szúnyog, állásos, mind a köcsög, a feje kerek, mind a lójé. 

A Tisza-vidék madárvilágának gazdagságára utal a madarakkal 
kapcsolatos sok szólás. A jókedvű, illetve jólelkű  emberrel madarat 
lëhet fogatni. Szégyent hoz az övéire: csúnya madár, aki a fészkibe sza-
rik, vagy: oda szarikA  ahunraan ëszik.  Figyelmeztetés a korán reggel vi-
dámkodónak: amik madár korán danol, az kísűbb a fészkibe szarik. 
Nálunk is közismertek: maradat tollárú, embërt barátj&rú; amilyen a 
madár, olyan az éneke; ritka madár a jószërëncse. A nem egészen tiszta 
ember: jómadár. 
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Közismert:  ëgy fecske nem csinál nyarat. Az utcán ülőkre, főleg 
asszonyokra mondják:  kiűtek a partifecskék. A  sopánkodó asszony  csé-
rog,  vagy:  csérog, mind a vércse. A jó torkú ember annyit iszik, mind 
a gödény. Bízom a szerencsérúben, jót várok:  nëköm is füttyentött a 
sárgarigó (Csóka). Én is vagyok va1ki: ëngëm së a pacsirta kőtött.  Fur-
csán állnak a szemei: úgy néz, mind a bakcsó. Közismert: ritka, mind 
a fehír holló. Az  egymáshoz hasonlók összetartanak róssz ügyiben is: 
holló a hollónak vagy  varnyú a varnyúnak nem vágja ki a szëmit. A 
nem rendes emberek összetartoznak:  hollónak holló a barátja. Az elhul-
lott jószág hollók eledele. Haljon meg (átok): a varnyúk szaggassák 
mëg.  Közismert, erőn felüli vállaiJkozásnál:  sokat akar a szarka, de nem 
birja a farka. Nem megy semmire: tollasodik, mind a kopasz madár 
vagy kopasz veréb. (Megjegyzendő, hogy Zentán általában a verebet 
hívják madárnak). Viszont ha összeszedi magát: jó mëgtollasodik.  Ne 
hangoskodással kezdj cselekedni: dobbá  (Zenta) vagy dobbal (Csóka) 
nem lehet  (Zenta) vagy  löhet  (Csóka) verebet fogni. A hidegtől kivö-
rösödött az orra (f őleg gyereknek: verebet fogott az óra. Igy gúnyolják 
a csukló embert: emlëgetnek a verebek a lószarba. Ostoba ember: okos, 
mind a nádiveréb - amit nappá szarik, éccaka ëszi mëg, amit éccaka 
szarik, azt még nappá. Inkább magunicban keressük a hibát: bagó 
(Zenta) vagy bagoly mondja a verébnek, hogy nagy a feje. A fiú az 
apja rossz tulajdonságait örökli:  varnyúnak varnyú a fija.  Soha: szent 
Bíbic napján. Az eleven ember friss, mind a fúr,  vagy: olyan mind a 
fúr.  Mindenre mondják, ami rendben van: olyan, mind a pinty. A rossz 
földre mondják: ezt csak a pipiskék trágyázzák, vagy: a madarak trá-

gyázzák. A felnőtt gyerekét a szül ő  kiházasítja: szárnyára ereszti. Vé-
delmébe fogad valakit: szárnya alá vëszi. S végül még egy gyakran 
használt szólás a céltalanul ődöngő  emberre: kóvályog, mind gólyafos 

a levegőbe. 
A mezei vadakkal kapcsolatos szólások is iélnek még. Közismert: 

éhës, mind a farkas; farkast emlëgettür&k, oszt a kert alatt jár. Nem 
megbízható emberre biz valamit: farkasra bízi a nyájat; farkasra bir-

kaaklot rábízni nem lëhet. A haragosok  farkasszëmet néznek. Nagy a 
hideg:  farkasordító hideg van. A bárány, amelyik mereven tartja a nya-
kát: farkasnyakú.  Közismert:  ëgy rókárú két b őrt húz; ravasz, mind a 

róka; vörös, mind a róka. Aki túl sokat iszik, az rókázik. Az elhullott 
jószágra mondják: vadak kaszájára jut. A dühös ember  fúj, mind a 

vadkan. 
Valaki nagyon elázik: olyan, mind az ázott ürge vagy öntött ürge. 

Olyan, mind a güzü: munkával gyarapodik (Csóka), állandóan lop (Zen-
ta).  A  iházastársához hű  emberre mondják:  ëgy lukba jár, mind az egér. 

A csendes, hallgatag emberre mondják: lapul, mind a nyúl a fűbe, 

vagy: hallgat, mind a nyúl a bukorba.  Kiderül valami huncutság:  ki-

ugratják a nyulat a bokorbú. Megkezdik az aratást: kizavarják a nyulat 

a buzábú.  Nevet, nincs is min: vigyorog, mind a rimóci nyúl. Nem lehet 
valamit erőltetni: mëgëtte a fene az olyan kutyát, akit bottá k ő  a nyúl-

ra hajtani. Egyforma: Olyan, mind a nyúlszar. 
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A medvetán,coltatással együtt t űnt el a  medveszarctíkor.  S bizo-
nyára a majomtácoltatást idézi a szólás: olyan a szája, mind a majom 
segge - nagyon kipirosította. 

VIZLËILET  

A Tiszavidák sűrűn ialkott Ťerüiet, már a középkorban sok volt itt 
a település. Bizonyára nem véletlenül. A Tisza halb őségéről volt híres, 
de gazdag volt a vidék madárvilága is. Zenta (a XIII. századi Zyntha-
rew) egy földháton épült és átkelőhely volt. A lakosság főfoglal'kozása 
természetesen a halászat. Nemcsak a folyami halászatra kell itt gon-
dolnunk. Egy 1224-es okmány ugyanis arról tanúskodik, hogy a budai 
káptalannak halastava volt a város határában, az ún. Csésztó az ok-
mányokban Chehto). A [I. Ulászló jóvoltából szabad királyi várossá 
lett Zenta 1506-os pecsétjén a két kecsege nyilvánvalóan a halászatra 
utal. A XIX. század els ő  felében ötszáz körül mozgott a halászok száma. 
A Tisza-szabályozás azonban gátat vetett ennek a foglalkozásnak. A 
századfordulón körülbiül ötven család élt halászatból. Ma a városnak 
egyetlen állandó halásza van. 

A víz melletti élet természetesen tükröz ődik a vidék nyelvhaszná-
latában is. Ezeket a nyelvi sajátosságokat igykszünk most bemutatni. 

Ha azt mondják a Tisza-parton, hogy víz, mindenki a Tiszára gon-
dol. A nagyvíz árvizet jelent, de az árvíz szót is használják. Kormeg-
határozó a  nagyviz  előtt, nagyvíz után  kifejesés. 1970-ig, az utolsó ár-
vízig nagyvíz alatt els ősorban az 1932-es árvizet értették, de az id Őseb-
bek az 1919-es árvízre is gondoltak. Egy Tisza-parti asszony az 1932-es 
árvizrőll mesélve azt mondta, hogy a Tisza 'itt hablábót a ház el őtt. A 
víz  hablál,  ha déli szél fúj. Más videkekre vonatkozó szólások is meg-
találhatók nálunk, ilyen: éppen ügy áh, mind  Dorozsina, mikó  a víz  
evëtte.  

A part kétféle lehet: a magas szirt és a skély  zátony. Ma is ismeri 
a vízenjáró ember a Fekete szirtet meg a  Kadás  szirtet. Az utóbbi ki-
alakulása nagyon érdekes. A  kadás  a kezdőhang elmaradásával az  aka-
dásból származik. Azt is mondják, hogy a Tiszában  kada,  akadály, p11. 
tuskó van. Szép kifejezés: a szirtüstökbe van a víz, amit magasabb víz-
álláskor mondanak. Aki veszélyes helyen jár, veszélyes dolgot m űvel: 
oda mén,  ahun  a part szakad. 

Ha vala-miből sok van: Tiszát  hëhetne  vele rekeszteni. Fölösleges 
munka: a Tiszára vizet vinni. Sokat kell még várni valamire, vagy tel-
jesen kilátástalan a 'bekövetkezés: sok víz  efohyik  addig a Tiszán. Aki 
a Tiszába öli magát: a Tiszának mén. Az úszni nem tudót így figyel-
meztetik: a Tiszának nincsen  gërëndája.  A mély vízre azt is mondják: 
mindenütt csak nyakig ér. Az lélhetetlen ember: szomjan döglik a Tisza 
mellett. De van ilyen 'változata is összetört a korsó, oszt  mëghalt  szom-
jan, mind az  oláj  tutajos. A menyecskének csak el őször nehéz megcsalni 
az urát: amik kutya  ëccé  átússza a Tiszát, az  átussza máskó  is. Tágabb 
értelemben is használják, tiltott cseleikedetn'él, lopásnál. Nagyon 
elterjedt közmondás: ki a Tisza vizit issza, vágyik annak szíve vissza. 
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(Megjegyzendő, hogy a Tiszáról való ivás valóban szokás volt, különö-
sen a század elején, amikor a városnak csak néhány ártézi kútja volt. 
Apai nagyanyám mesélte, hogy lány korában, kolerajárványkor csend-
őrök őrizték a Tiszát, ők meg ketten mentek vízért, az egyikük beszél-
getett a esendő  k)kel,  a  másikuk  megbuktatta a kantát). Amikor va-
laki haragosáról beszél: ha a seggibe  vóna,  a Tiszába fosná. 

Az állandó, nem változó: örökös, mind a békának ą  tó. De ilyen 
változata is van: nem örökös a békának  së  a tó, mer kiszárad. Ha va-
laki szeret valamit: könny ű  a békát a tónak ugrasztani. Különösen az 
ivásra hajlamos emberre mondják. Az elbizakodott embernek mondják: 
Iësz  még a békára dér, s olykor hozzáteszik: hogy a tónak is hasig ér. 
Ami nagyon alacsony (még a kereset, jövedelem is): olyan  lën.t  Van, 
mind a béka segge. 

A nem idevaló, más vidékr ől származó embert a víz hozta ide. Aki 
fölösleges, haszontalan dolgot művel, az rostává meri  geti  a vizet. Ha 
lkodalomkor nem volt mit inni, a bort hordták rostává. Az italt ked-
vel ő  ember még a  csizsmájába së  tűri a vizet, még mosdani  së  szereti 
a vizet. Rossz helyzetben van, semmije sincs: kivan a  vizb ű .  A nem so-
kat számító, többel jobb ember: nem sok vizet zavar. Használhatatlan, 
nem sokat érő : olyan, mind a  vizën  a  bugyburík.  A hallgatag emberre 
mondják: ennek mindég víz van a szájába vagy kérdezik: de hallgatsz, 
tán vizet  vëtté  a szádba? Hiábavaló munka: annyit ér,  mindha  kútba 
öntögetnéd a vizet. 

Nálunk is használják a horogra akad szólást, legtöbbször fehérnépre 
vonatkoztatva. Kezd érteni valamit:  pëdzi  mán. A feliérnép teszi a fér-
fiemberrel: a  hállóýába  keríti,  bëhállózza. Ëgyvívású,  ritkábban  ëgy -
ívású az ugyanakkora hal, de két egyid ős, egy évben született ember 
is. A sovány, furcsa járású ember  keszegöl, jére  viszi a farát. A  kes-
kenyesípőjű  nő  keszegfarú. Széles nagy szája van: harcsaszájú (a női 
nemiszervre is mondják). A lelógó kajla bajusz:  harcsabaýúsz.  Tréfás 
szólás: huncut a  manyúr,  csúszik a farka. A gond és bú nélküli ember 
úgy él, mind hal a vízbe. Az ellenkezője: úgy él, mind hal a parton. Ez 
utóbbit a halálán levő  emberre is mondják. Akiből nem lehet szót ki-
venni, hallgat, mind a sült hal. A valamin nagyon elcsodálkozó, elbá-
mészkodó embernek  mëgáll  a  szëme,  mind a sült halé. A részeg em-
bernek kidülled a  szëme,  mind a sült halnak. 

A csíkot valamikor ették, de utoljára már csak belvizekben fog-
ták, és 'csaléteknek használták, ;harcsafogásra. Emléke szólásban maradt 
meg: olyan, mind a csík, eleven, mind a csík. Elsősorban a fürge gye-
rekre, de a jó mozgó menyecskére is mondják. 

A rákot a halász nem szerette. Ha nagy mennyisében került a 
hálóba, sokat vergődött vele, és keveset fizettek érte. Ha valakit hazug-
ságon értek vagy a bortól piros:  vërës,  mind a rák. A haszontalan bí
belődés  olyan, mind a  rákëvés.  

A századfordulón közveUeniĺl a város mellett húsz vízimalom m ű-
ködött még. Több szólás 'őrzi a vízimolnárság emlékét. Nem akar va-
lamit meghallani, elereszti a füle mellett: nagyot hall, mind  őssze  a  mó-
nár.  Magyarázata ugyanaz, imint Szegeden: a vízimolnárok kieveztek a 
partra, hogy átvegyék a gabonát. ősszel, amikor sok munkájuk volt, 
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flfl1 nagyon  igyekeztek. A válogatós, rossz étvágyú ember, gyerek: 
éhës, mind a mónár tyúkja. A vízfolyás jelentőségét is megőrizték a 
szólások. Valakinek az ügyét elősegíti: más malmára hajcsa a vizet. 
Csak magával törődik: a maga malmára hajcsa a vizet. A molnárok 
vámért, a liszt bizonyos részéért őri5ltek. Aki  kivëszi a vámot, jó mëg-
vámol, az többet vesz el, mint amennyit megérdemel. Haszon  is,  kár 
is származik valamiib ől: ami a révën emënt, meggyütt a vámon. A kik 
egyet akarnak, egyet értenek, de nem tiszta ügyben járnak:  egy ma-
lomba őrőnek. Nem értik meg egymást: nem ëgy malomba őrőnek.  A 
nehéz helyzetben lev ő  ember két malom ő  közé kerüt. 

A régi tiszai hajóséletre emlékeztet ő  szavak és szólások még mindig 
élnek a nép nyelvében. Aki túl van valaminek a nehezén: mos mán 
parton van. Akinek nehéz a sorsa: olyan az élete, mind a hajóhúzó lóé. 
A nagyon éhes ember úgy ëszik, mind a hajóhúzó ló. Az erős ellen-
szélben nem tudott közlekedni a hajó, nem dolgozhatott a halász: szelet 
hevert. Az ilyen napot szent Heverdel napjának 'Is  hívták. Ezzel kap-
csolatos •a vidékünkön igen használatos dángubázás is, amit most már 
a munkát nem kedvelő  emberre vonatkoztatnak. A szláv összetett szó 
(dan gubiti = napot veszteni) arról tanúskodik, hogy a hajósok között 
magyarok és szerbek is voltak. A hajó, ladik deszkáit összefogó  iszká-
bát  nálunk is használták. Ha a hajó, ladik készítése közben minden 
szanaszét hevert, azt mondták: van ott iszkába is, tehát minden, S vi-
gyázni kell a mezítlábas talpra. Megjegyzend ő, 'hogy halászaink meg-
különböztették az egy rönkből 'készült  csónyikot és a deszkából készült 
ladikot. A  hajóvontatóknál mindig volt kéznél  fészëm  (félszem), szét-
nyitható karika, amellyel az elszakadt láncot összekapcsolták. A lánc-
cal kapcsolatban találóskérdést Is 'tettek fül: ha fővëszëd rul,  ha lëtëszëd 
ríl - mi az? Még egy hajós kelléket kell megemlíteni: a balom az össze-
ütközést enyhít ő  paraia vagy kötélfonat volt. Talán az egyszeri esetek-
hez sorolható, de itt is megemlítbető  egy történet. Olajos Ingác zentai 
hajóács hirtelen meghalt, amire Megadja Péter vízimolnár a következ őt 
mondta: ilyen marhaságot nem csinát még. 

Már említettük, hogy a Tisza-parti ember a Tisza- ,vizet használta 
ivásra, főzésre. A halász a szapolyból ivott, s  mélyről merített, hogy 
tisztább legyen. A sok vízivást azonban nem ajánlották. Aki bor helyett 
is vizet iszik,  annak nád terem az órába, s gyakran hozzátették: oszt 
belejárunk szarni. A  víziéLetre utalnak a gyékénnyel 'kapcsolatos szó-
lásaink Is. Az egyet akaró j ćiimadarak ëgy gyíkínyen árunak. Itt említ-
jük meg, hogy a piacot befejez ő  halászok, halkofák nálunk  elárúkottak. 
Kizárólag a halottra mondták: kirántották alula a gyíkint  vagy gyí-
kín-ponyvát. 

A madarászat és vadászat köréb ől származó szólások: tőrt vet, lépre 
csal, lépre mén, kelepcébe csal, verëmbe esik, féti az irhájját, kiugrasz-
sza a nyulat a bokorbú. A tulságosan bizakodó embernek mondták: 
mëg së fogtad, oszt má koppasztod. El őbb meg kell fogni a madarat: 
nem azé a madár, aki eszalajcsa, hanem aki mëgfogja.  A sikernek 
korán örülő  ember előre iszik a medve b őrire. Aki hirtelen eltűnik, 
annak csak hűtt helit tanájják, s már bottal üthetik a nyomát. Aki 
bosszút takar állni, de az olyan Is, aki megkíván valamit:  fenyi a fogát 
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valakire vagy valamire. Aki 'mehalt: bëszámót a b őrive. A meg-
hunyászkodó behúzza fülit  -  farkát. A hízelgő  csóvájja a farkát. A pa-
zarló a farkára hág,  va1aninek.  A betegnek  lëáfl füle, farka. 

.A Tisza-menti kubikos (nálunk kubikus) életre vonatkozó szólások-
ból kettőt jegyeztünk 'föl. Az ok nélkül büszkélkedő  ember  kínyes,, mer 
a apja kubikuscsikó vót. A nehéz helyzetből kilábaló ember  ezër& is túl 
van, mind a gubis embër  a talicskán (átesett rajta). A kubikust gubis-
nak is hívták, s a kihordott homok helyén imaradt mélyedéseket  gubi-
gödröknek nevezték. Kanizsai kubikust meg cseh trombitást mindenütt 
tanánj. (Zenta). A keserves munkára szavak is emlékeztetnek. Kubikus-
csikó vagy csikó volt a gyerek, aki a homokkal megrakott talicskát a 
nyakló segítségével húzta. A 'nyaklóba vasvessz őt akasztottak, amely 
kampóval, gamóval, kacskával végződött, ez csatlakozott a talics łkán 
levő  vaskarikához. 

FÖLDMÜVELS,  JÓSZÁGTARTÁS 

A  sorendet meg is fordíthatnánk, el őre vehetnénk a jószágtartást, 
amely bizonyára egyidős a településekkel. A vidék nagykiterjedésű  le-
gelőin a legutóbbi időkig (a XIX. század második feléig) ezrével tartot-
tak lovat, szarvasmarhát és juhot. Zenta határában, a ikanizs,ai Nagy-
réten és Észak-Bánát szikesein szilaj ménesek, 'csordák és nyájak legel-
tek. A földművelés Is 'virágzásnak indult azonban már a török uralom 
előtt. Az l494-ben Zentán járt II. Ulászló fejlett települést láthatott, 
s a mezővárosból szabad királyi várossá lett Zenta címerébe nem vé-
letlenül került a virágzó húzakalász.  A török uralom azonban egy id őre 
visszaszorította a cÊõldmúvelést. Mindenesetre a két mez őgazdasági ág 
több százados múltra tekinthet vissza. Nyelvi emlékeink és szólásaink 
gazdagsága is erről tanúskodik. 

A f őd, termő lőd,  anyafőd  elnevezés nálunk is ismert.  Öre gf 3d volt 
az öröklött s nem szerzett ibirtok. Az  etart a főd, minnyájunkat etart a 
főd, mindënt mëgad a f őd a biztonságérzés hangoztatása, biztatás, hogy 
nem kell a család szaporodásától félni. Hasonlóképpen: az anyafőd 
minnyájunkat etart, aztán mëg bëtakar.  Nem túl bizakodó viszont: 
mëgélünk mink, csak lëgyën mit ënni.  Aki elesik vagy földhöz vágják: 
mëgcsókójja az anyaf ődet. 

Az örökségnek  nyilhúzás  útján való fölosztása szintén hagyott em-
léket. A hasonló értékeket: földterületet, talpon álló vetést, kaszálót úgy 
osztották el, hogy szalmaszálat húztak. A leghosszabb jelentette a vi-
szonylag értékesbbet, a legrövidebb a kisebb 'érték űt. A 'közelmúltban 
a nyilh'úzást már 'csak a gyerekek közötti apróságok szétosztásakor al-
kalmazták. Pálcikákat, illetve gyufaszálakat húztak a gyerekek. A 
hoszabb nagyobb ajándékot, de a munka elvégzésénél is a többet jelen-
tette. Elterjedt szólás a rövidebbet húzza, kihúzza a rövidebbet: rosszul 
jár, megházasodik, elveriik  '(elverik rajta a port). 

A földet természetesen jól meg ikell munkálni, nem szabad parla-
gon hanni.  A paraszti munka nehéz, de hasznos. Erre szólások is utal-
nak. Ha ci paraszt nem szarik, az Úr nem ëszik. Az orvos meg a paraszt 
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munkája közti küJiönĺ ég:  amit az orvos eront, azt a főd etakarja, amit 

a paraszt eront, azt a főci kihozza. A földet jól meg 'kell szántani: ahány 

szántás, annyi kinyér.  Mélyen szánt: keresi a fődnek az ajját  vagy  ýe-

nekit.  Nem egyszerre húznak az igába fogott ökrök: szögre húz a jószág, 

csára húz. 
Közismert: ki mint vet, úgy arat; aki nem vet, nem arat; ritka ve-

tésnek kevés az aratása; sűrű  buza, ritka kukorica (ad jó termést); aki 
ocsút vet, gazt arat. Gond, baj azonban mindig van: nem köll a bajt 
vetni, kikel az magátú is, terëm a baj, ha nem vetik is, a -rosszat nem 
kő  vetni, mëgterem úgy is. (Értelme ugyanaz, csak nem a földhöz kap-
csolódik: nem k ő  a szomszédba mënni a bajé; több a baj, mind a vaj; 
maj hónap má itt is táncótatik a medvét - lesz 'baj itt is). Fogalma 
sincs róla:  assë tuggya, mi fán terëm. A kaszánk élesnek kell lenni: 
vagy a kasza, vagy a k ő . A parasztember olõbb megfeni a kaszát, aztán 
teszi le, de miel őtt folytatja a munkát, ismét megfeni. Kissé er ős szólás: 
fenjük meg a kaszát, hogy az ördög hozzá në fennye a f... át. Gabona-
szálak masadnak levágatlanul az arató után: katonát hágy, huszárok 
marannak utánna.  Érdekes a búzaszál és a katonák társítása. A háború-
ban sem hal meg mindenki: a kasza vágja a búzát, mégis marad utánna. 
A gyenge kuszás magas tarlót hagy: nyakat. Erre mondják: kiszúrja a 
liba szëmit kiszúrja a ló hasát, nem viszëd el a részszalmát, nyútófát 
nyelt a kaszás. A kaszálás az igazi munka, a marokverésr ől szólást is 
csak egyet sikerült följ egyezni: visszamaradt, mind Cica Pista a ma-
rokveréstű . 

Cica Pista vagy Tisza Pista (mind a kett ő  ragadványnév) a Tisza-
part nagy hírű  legénye volt a század elején. Valami mesterséget is ta-
nult, de nem vette be a munka. Inkább a fh&nÉp után járkált. Egy 
esetét lejegyeztük. A Tisza-parton ültek az asszonyok, és fontak, amikor 
Pistát látták közeledni, aki sokáig nem mutatkozott. Már el őre moso-
lyogtak, mert igen értett a nyelvükön. Akkor azonban tisztes távolban 
állt meg, s a következőket mondta „Én vagyok a Tisza Pista, felesígém 
Kökin Treszka. Fére tavalyi kurvák!" 'tgy hozta az asszonyok tudomá-
sára, hogy közben megnősült. 

Tudja mit cselekszi'k, az 'elevenjére tapint: tudja Pál, mit kaszál. 
A búzakereszt megnevezett kéviéi: a legalsó a tolva jkíve,  a két fölső  a 
vállkíve,  a legutolsó a  papklve.  Rendes mwiikát végzett:  főtëtte a pap-
kívit.  Elrontott valamit: jó főtëtte a papkívit.  Hasonló:  etörte a ka-
szakövet. 

Mindenki viszi, húzza, gazdátlan: Csáki szalmája. Rendetlen: olyan, 
mind a Csáki szalmája. (Hasonló a szerb nyelvben az  Alaj begova 
siama).  A 'bajban levő  ember mindën szalmaszálba belekapaszkodik, a 
szalmaszálé is kapkod. A lusta, dologkerülő  ember  ëgy körösztíí szal-
maszálat së tësz. Valamiből sok van: annyi, mind a péva (Zenta) vagy 
polyva (Csóka).  4nnyi a píze, mind a péva, csak nincs kazalba rakva. 
A szalmakazal tetejét szépen eldiolgozták, hogy ne ázzon be: úgy tet őzte 
bë, hogy a madárnak kivágta a hasát. A jómódú gazda mellett megszedi 
magát: a nagy kazal mellett szëmet tanál, az asztagnál szëmet tanál, az 
asztag mellett könnyü kalászt szënni. Léderer (a nép nyelvén (Léder) 
Artúr csókai nagbirtokosró1 mesélik, 'hogy az egyik bérese vagy har- 
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minc  évi szolgálat után fogatot kért, hogy elköltözzék. Léder uraság 
erre azt monďba: „Ha harminc év alatt nem szörözté kocsit, lovat, nem 
érdemölsz sörnmit." A dicsekvő  embernek mondják: majd evállik, hán 
zsákká terëm  vagy  teflik. 

A széna - szalma közti különbség a jót és rosszat jelenti. Mond-
ják, hogy az osztrák—magyar haidseregben úgy tanították a bakákat 
lépni, hogy a bal lábukra szénát, a jobbra szalmát kötöttek. A hal - 
jobb vezényszóra el őbb a szénás, aztán a szalmás lábbal kellett lépni. 
Jól megy á sorsa:  rër&dbe van a szénája, rëndën van a szénája. 

Még néhány szólást lejegyeztünk, amelyiket nem lehetett az el őbbi 
fejezetekhez sorolni. Messze a városon kiv űl van: kint a juhszélen. 
Gyáván meglépett: eladta a bab fődet. Kegyetlen valakivel: vágj; mind 
a répát. A rendetlen, de jómódú gazdára vonatkozik: ganéba terëm 
az arany. 

Vidékünkön is sok a szikes talaj (a kanizsai Nagyrét, sza,k-Bánát), 
amely csak legeltetésre jó. Megművelésre nem alkalmas: ebbe csak buk-
fencët lëhet vetni. A mélyebb halyeken tavak keletkeztek a szikeseken 
Kerekszék, Sóstó Zenta határá(ban). A szék némi hasznot azzal is ho-
zott, hogy szá ŕaz időben összesöpörték a  széksót,  és szappant főztek 
vele. A század elején, kocsival hordtak falur.61-4alura, és árulták. Hasz-
nálata a második világháború alatt ismét visszatért. 

Az állattartással ikapcsolatos szólásmondások száma még nagyobb. 
A jószág számbavételét idézi a sok van a rováson: valaki többször 

vét. A beteges (ember, állat): dögrováson van. A jószágot a pásztor két 
botra jegyezte, rótta. Az egyikre, amit elvittek, a másikra az elhullot-
tat. Átvitt értelemben: rójja a várost vagy határt. 

Valakit rossz eselekedetre biztat: lovat ád alá. Semmit se ér: 
annyit ér, mind a döglött lovon a patkó. Durván beszél valakivel: úgy 
beszél vele, mind a kocsis a lovává. Az okokodó, kötözköd ő  emberrel 
csak lóhátrú lëh.et beszéni.  Nagyot tart magáról: lóra ül. Jól megy neki: 
jött a lóra, szalad vele a ló, de mögáll ëccé. A dolgos embert nem kell 
biztatni: jó lónak nem k ő  v,stor, nem köll a nyakába abrakos tarisz-
nyát kötni. A €zép asszony szeret őt tart, s ibeszélnek róla: jó ló után 
porzik az Út. A dologtalant hajtani kell: rossz tónak ustor az abrakja. 
A dolgos embert hajtják: azt a lovat ütik, amik húz. Izzad vagy fingik 
mind a szakatt ló. Izzad, mind a hajóhúzó ló. Izzad, mind a fiákeros ló. 
Everte, mind a szódás a lovát. Ha bajéri az embert, de beletör ődik, 
akkor mondja: ögye mög a fene a Virág Miska lovát. Ha valaki társa-
ságban elalszik, rászólnak: zabba mënnek a lovak. Hiábavaló dolog: 
asszonnyá beszéni, lóvá imádkozni. A magányosan járó ember:  ëggyes-
be jár. Megszorítalak én még téged: hajtalak én még tíged ëggyesbe. 
Közismert: nyomtató tónak nem lëhet bëkötni a száját. Szélle él, mind 
a Teleki lova. Szëmme tartja a lovát (nem zabbal). Leszokik az ëvésr ű , 
mind a cigán lova (mire leszokik, megdöglik).  Nagyvéríl, mind ą  Recsó 
lova, kocsin gyütt haza a vásárbú (közben megdöglött). Közismert: mm-
dën cigán a maga lovát dícsiri. Jó ló ez, fára nem mászik, vasat nem 
ëszik,  hídra nem megy, a zablát nem veszi be. A lusta emberre mond-
ják: nem szaggatja az istrángot, nem töri a hámfát.  A lassú ember a 
hámfára szarik.  Rosszbra fordul a sorsa:  lórú szamárra száll. Rosszul 
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jár:  ecseréte  a lószart tehénszaré. Közismert: ha ló nincs, a szamár is 
jó. A  férfi és nő  kapcsolatára vonatkozik: a szérű  állja, csak a nyom-
tató Ló  birja.  Annak mondják, aki nagy lendülettel, de meggondolatla-
nul cselekszik:  Hübele  Balázs, lovat ád az Isten. Tévedni emberi dolog: 
a  lónajc  négy Lába van, mégis  mëgbotlik.  Egy tréfás vers: A lónak négy 
lába van, ötödik a farka. Farka alatt a duda, fujja f ő  a gazda. Legjobb 
óvatosnak lenni:  agyonrugta,  mind kovácsot a döglött ló. Közismert: 
ajándék tónak  në  nézd a jogát, vagy  köt őfíkjit.  A közös tulajdonnal 
senki nem törődik: közös lónak  túrús  a háta. Gondoskodni kell arról, 
ami van: ló elli a csikót, de  abrak  az anyja. Gyorsan távozik, meglép: 
ódára  vagy szérűre köti a derest. Egy ember ikét munkát nem végezhet: 
ëgy  segge két nyerget nem  lëh.et mëgiini.  Az idős embernek mondják, 
aki, tesz-vesz, de láb alatt van:  fére  Öreg,  mëgrúg  a csikó. S ha idős 
ember fiatal asszonyt vesz feleségül: vigyázz öreg,  mëgrúg  a csikó. Nem 
fiatal már, megéllbet!ne, férjhez mehetne:  ehánta  mán a  csikófogát.  Az 
igába törést idézi, de ma már általában hajlandóságot vagy visszauta-
sítást jelent, 'különösen a fehérnépre vonatkozik:  kötélnek  áh, nem áll 
kötélnek. Nem tűri a korlátokat, félre lép: kirúg az istrángbú. Össze-
vesznek: l őcsöt akasztanak. 

Népünk igen szabad szájú,. s gyakran emlegeti a a ló nemi szervét, 
méghozzá gazdag változatokban, ezek azonban a káromkodások kate-
góriájába tartoznak. A szabadszájúságnak csak akkor adunk helyet, ha 
a szólás kifejező  és jellemző . 

A bika vidékünkön is a erőt, férfiasságot jelképezi. Az emberre 
azt mondják, hogy erős,  mind  a bika. A szoknyás férfi bikás. Bika  píz-
nek nevezték a fehérnépnek adott pénzt, de azt is, amit 'koros, nem hó-
dító nőszemély fizetett a fiatal. udvarlónak. A telhetetlen ember a bika 
alatt is bornyút keres. A diihös ember főbikásodik;  duj-fuj, mind a bika. 

A kiherélt fiatal bika a tinó. A nehézfejű  gyereknek mondják, kis-
sé lemondóan:  tanújj  tinó, ökör  lësz belüled,  vagy:  tanújj  tinó, hogy  
ökörmarha lëhessën belüled.  Ismert szólás: az ökröt  szarváná,  az em-
bert  szaváná lëhet mëgfogni.  A más keze-lábától kérdezik: hát kend 
ki ökre? A buta ember olyan, mind  a hatökör. A lusta ember lassan jár, 
mind az uraság ökre, vagy: olyan lassan jár, mind az ökör. A görbe, 
cikk-cakkos:  igënyës,  mind az ökörhugyozás. A mereven néző  ember 
bámul,, mind az ökör. Aki vízből nagyot iszik: ökörkortyot húz. A tolvaj 
kicsivel kezdi, de naggyal folytatja: aki  ëgy  tűt lop, az ökröt is  mëg-
próbáli.  Bánjunk rendesen másokkal: szőre  mëntibe  simogassuk a bar-
mot. A gulya legelni kezd: szétterül  ci  marha. Nem hibátlan asszony, 
aki másokról mindig rosszat beszél: olyan, mind a szaros tehén, a többit 
is  lëcsapkodi  a  farkávä.  Kitartóan kér, követel valamit: kikérné  ci  bor-
nyút az  anyjábú.  Kend kicsoda: hát kend ki tehene vagy  bornya?  Bu-
tán néz: bámul, mind a bornyú az Új kapura.  Nëkiesëtt,  mind bolond 
bornyú az anyjának. Jól mellé fogott:  etanáta  a szarva közt a tőgyit. 
Adja még alább is:  maj mëgelhik  az még kisebb  tőggye  is. Jámbor, mind 
a  Këglovicsék  tehene, heten fogták, oszt mégis  bëment  a templomba. 
Valami nagyon bdztos: hótt  biztos, mind az, hogy a  tehénszar  lap-
jára esik. 
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Az említett Léderer Artúr csókai föidbirtokosról maradt fönn a 
np száján egy történet. Mindig szöges ibottal járt az öregúr, s ha meg-
beszélt valamit az intéz&vel, cselédekkel, a bottal a földet verte, s azt 
mondta: „ebbe maradunk". Egyszer egy tehénlepény mellett állt, és 
verte a botot. fAzóta. Csókán és Zentán, ha azt mondják, hogy „ebbe 
maradunk", sokan ezt értik: a szarba maradunk. 

A szégyent nem ismerő  embernek  bivalybiír van a pofáján.  Elter-
jedt: erős, mind a bivaly.  rthetetlen:  világos, mind a bivaly segge. 
Nagyon sötét van: sitit van, mind a bivaly seggibe. 

A szamarat gyakran emlegeti a nép. Csacsinak, Isten lovának is 
hívják. Az Öreg szamár a  csilás. Idős ember, aki még a fehérnép után 
jár: vin csilás. Álmélkodva álldogáll:  áh, mind a szamár a hëgyen.  Me-
redten néz: bámul, mind a Bálám szamara. Aki sok terhet cipel: olyan-
mind a terhës szamár. Közismert: csökönyös, mind a szamár. Minden-
kinek van gondja-baja:  mindën szamár a maga terhit érzi. Közismert: 
az okos enged, a szamár még szenved. A buták között ő  a legokosabb: 
ű  a birkák közt a szamár. Nem illik neki ia díszes ruha: illik, mind sza-
márra a bárson nyerëg. szrev&tlenüĹ1 eltűnt:  etűnt, mind szürke sza-
már a ködbe. Nem kell félni a szapulásától: szamárordítás nem hallat-
szik az égbe. A názáreti szent szamarat mérgében emlegeti az enber. 
Egy eredeti mondát is lejegyeztünk a bibliai szamárról Csókán. A szent 
család szamáron menekült Heródes el ől. Nádon keresztül mentek, a 
szamár éhes volt, és bele-belekapott a nádba. Azóta minden nádlevélen 
ott van a foga helye. 

A kecske vidékünkön is a szëgmnyembër tehene. A fehérnép után 
járó öreg ember:  vin kecske. Nem veti meg a fehérnépet, ha Öreg Is: 
a vín kecske is megnyalja a sót. Idegenkedik, fél tőle: szereti, mind 
kecske a kést. Izeg-imozog:  pattog, mind a kecskeszar a dëszkán.  A kecs-
ketúrú térddel fenéken irúgás, a gyerekek játéka. Kérdezik: köll-e kecs-
ketúrú?,  vagy mondják:  kűdött őre ganyád kecsketúrút, aztán megfog-
ák a mindkét vállát, és térddel fenéken billentik. 

Közismert szólások: aki korpa közé keveredik, mëgëszik a disznók; 
éhes disznó makká álmodik; sok lúd disznót gy őz. A bizalmaskodót így 
utasítják rendre: nem őriztük ëgyütt a disznót. A lapuló bűnösre mond-
ják: hallgat, mind a süket disznó a búzába. A részeg ember olyan, mind 
a disznó. Aki nagyon elhízott, kövér, mind a disznó. Aki  csunyán be-
szél: olyan a Szája, mind a disznóvályú. Nem kell túl sokat tör ć$dni a 
tisztálkodással:  a disznó së mosdik, mégis mëghízik.  Akik barátságban 
vannak, összebújnak (főleg gyerkek)  összebújtak, mind a szëgíny embër 
malaccai; összebújtak, mind a koszos malacok. Hallgat, amikor korhol-
ják, szidják: állja a szidást, mind a koszos malac a vakarást. A maga-
sabb rendűekhez húzódik: dörgölődzik, mind a koszos malac. A gyerek, 
aki mindig vakaródzik: vakaródzik, mind a rühes malac. A gazdagot 
játszó Szegény:  mënnél tetvesebb a malac, anná jobban vakaródzik vagy 
rühelődzik.  Hasonló értelű :  rühelődzik, mind krajcáros malac a garasos 
kötélën.  Mindenki megtalálja a párját:  mindën koszos malac tanál ma-
gának dörgölődz ő  karót. Nem szereti: szereti, mind a fene a malacot - 
a farkárú kezdi ënni.  Nem eteti rendesen:  szërnme tartja a hízót. Hasz-
nálj ki minden alkalmat, lehetőséget:  ahun malacot emlëgetnek, ott 
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zsákká  forgolódj. összeszedi magát:  pöndűl, mind a malac (Csóka). Egy 
állapotban van: pëndül, mind a Gazsi bácsi malacca. A történet már 
már elmosódott ebben a szólásban is:  emént világnak, mind a Miskei 
malacca.  A ravasz emberre mondják; csavaros az esze, mind a kan 
f... a. Csak a pofozásra 'gondolnak, amikor ezt mondják:  f őpofozta, 
mind Kálmán a malacot  (Oromhegyes). Más értelemben: főpofozta, mind 
Bagi a malaccát, és hozzáteszik: mer döglődött. 

A szomszéd községek lakói a zentaiakat  malacpofozóknak csúfolták. 
Ennek a történetét Zentán így magyarázzák: A vékonypénzű  zentai 
ember malacot vett. Amikor hazavitte, enni adott neki a 'vályú'ba, de az 
olyan nagy volt, hogy a malac nem érte el. A gazdája úgy akart segí-
teni rajta, hogy cigarettapapírt tett a lába alá. A malac még mindig 
nem érte el a vályút, mire az ember mérgében fölpofozta. 

Nem kell félni a gyerekáldástól: ha az Isten ád báránkát, ád füvecs-
két is  (Zeiita). De a gyereket el kell valamib ől tartani: ha az Isten adott 
báránt, akkó legelőt is adjon hozzá ('Csóka). Nagyon ártatlan: ártatlan, 
mind a ma születëtt bárán.  Tréfásan, s nem ártatlan értelemben: ártat-
lan, mind a ma születëtt birka. Nem ártatlan, de csendesen viselkedik: 
ártatlan, mind a ma születëtt bárán - má ëgy hete nem mekëg. A fur-
csa észjárású embernek motoz a fejibe valami, bogár van a fejibe. Nem 
nagyon értelmes ember: motoz valami a fejibe, mind a kába birkának. 
A furcsa idolgokat művelő  emberre mondják: bolond birka, kerge birka, 
mëgkerguít, mind a birka. Nagyon sír: bőg, mind a bolond birka. Elma-
rad a többitől: hátú van, mind a juh segge. A szęgénytől nincs mit el-
venni: kopacs birka nem fél a nyirástú. 

Semmit nemért hozzá: annyit ért hozzá, mind tyúk az ábécéh ő .  A 
tyúkot népünk nem tartja okos állatnak. A gyenge észjárású emberre 
mondják, hogy tyúkesz ű . A nem ellenkező  lányra, menyecskére mond-
ják: úgy lapul, mind a tyúk. Hasonló: a szelid tyúk mëg a csëndës Ián 
hama mëglapul.  Nincs nyugta, izeg-mozog: olyan, mind a sóseggií tyúk. 
A dicsekvő  asszonyra mondják: nagyobbat tojik a tyúkja, mind 'másnak 
a lúdja. Akinek van, tovább gyarapodik: a tyúk is oda tojik, ahun  p0-
lozsát tanál (Zenta), vagy: a tyúk oda tojik, ahun van połozs'na  (Orom-
hegyes). Aki sokat beszél, keveset tesz:  amík tyúk sokat kárál, keveset 
tojik. Sokat beszél: kárál, mind a tyúk. Ne beszélj annyit:  nê kodájj! 
Tréfásan:  amík tyúk este kárál, annak büdös a tojássa.  Korán fekszik: 
a tyúkokká fekszik, a tyúkokká ül e. Gyenge, érzékeny: olyan, mind a 
himës tojás. Majd kiderül az igazság:  maj mëgtudja, hogy két tyúk hán 
pár. A fiatal nem tudhat többet, mint a 'tapasztaft öreg: a csirke többet 
akar tunni, mind a tyúk, vagy: a csirke akari vezetni a tyúkot. A fiatal 
azonban sokat tanulhat, tudhat: többet tud rn4mma a csirke, mind más-
kó a tyúk. Mindenki Úr a maga portáján: a kakas is Úr a maga szemét-
dombján. 

Ha vállaltuk, adjunk bele mindent: ha mán lúd, lëgyën kövér.  Min-
denkivel történhet baj: a lúd is elesik a jégën.  Kár rá pazarolni, fölös-
leges: nem k ő  vesztëgetni a lúdra a szénát. Elbolondít, rászed:  luddá 
tësz.  A hangoskodó asszony gágog, mind a liba. A nem kapós lány, aki-
nek mégis sikerül férjhez menni, a többi asszonynak mondja: köszönje-
tëk ludak, én is asszon vagyok! 
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A sokat fecsegő  .asszonynépre mondják: úgy jár a szája, mind a  
kácsa  segge.  MOłhÓII  falja az ételt: nyeli, mind  kácsa  a  nokëdlit.  

Nagyon szeplős az arca: szepl ős, mind a  ulykatojás;  olyan a képe, 
mind a pulykatojás. 

Ne várd a készet:  në  várd, hogy a  sűtt  galamb a szádba szálljon! 
Nem találja a helyét: toporog, mind a tojógalamb. A nyárig eltartott 
kolbász: galambszaros  kóbász.  
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Schram,  Ferenc 

REFORMKORI 
NÉPSZOKÁSOK 
A  VAJDASAGBÓL  

1867-ben jelent meg RÉSŐ  ENSEL Sándor: Magyarországi népszo-
kások című  műve, az első  magyar népszokás-gyűjtesnény. Szerzője nem 
saját gyűjtéséből publikál, anyagának túlnyomó többsége •a korabeli 
folyóiratokban, napilapokban megjelent cikkek közreadása, a forrás 
megnevezésével. A magyarság szokásain kívüil nemzetiségeink szoká-
sai is érdekelték, területünkr ől is mintegy tucatnyi szokást találunk 
gyűjteményében, részben csak .az itteni nemzetiségnél él ő  szokást', rész-
ben az egész itt élő  népesség által gyakoroltat. 2  Művének megjelenése 
után folytatni akarta gy űjtését, a korabeli sajtó cikkeinek figyelemmel 
kísérése mellett a közelmúlt, a reformokor hírlapirodalmára is kiter-
jesztette érdekl ődését. Kicédulázott anyagának címeit mintegy tartalom-
jegyzék szerűen, lelőhelyek szerint csoportosítva összeírta, mely jegy -
ztéţk halála után az 'Országos Szécliiényi Könyvtár Kézirattárába került. 
Itt 'találta meg SEBESTYÉN Gyula, s néhány íkritikai megjegyzése ki-
réretében közre ig adta a címlistát. 3  Ebben a Vajdaág, Bánát még gaz-
dagabban van 'képviselve, mint a megjelent I. kötetben. Ebb ől az anyag-
ból mutatunk be az alábbiakban kett őt teljes terjedelmükben, betűhív 
közlében, észrevételeinket jegyzetben téve meg. Mindkett ő  a gyűjtés 
legelső  éveiből való, nehezen hozzáférhető  voltuk mellett közreadásukat 
indokolttá teszi még az a körülmény is, hogy a HĽĽK jelen számának 
népszokás tanulmányai, DÖMÖTÖR Tekla és KATONA Imre tollából 
az esztendő  ünnepeihez, a jeles napokhoz fűződő  szokásokat tárgyalják, 
a családi élet szokásaivai  nem foglalkoznak, illetve a másuj elsején ün-
nepelt pünkösdi ikirályválasztással mint a századforduló idejére már ki-
veszettel nem foglalkoznak. 

A gyűjtemény szerzőjénak, RÉSŐ  ENSEL Sándornak élete, meg-
lehetősen ismert és feltárt, mivel azonban több helyütt 4  felcserélik ha-
sonnevű  apjával, életének főbb eseményeit ide iktatjuk. 1833-1899-ig 
élt, Pesten született és itt is halt meg, középiskoláit itt végezte. Jogi 
pályára lépvén, legkiemelked őbb s egyben utolsó állomása volt Pest 
vármegye tiszti ügyészsége, melyet 1865451 látott cl. Több tanulmány-
utat tett külföldön, ahol f őleg a börtönügyet tanulmányozta. Tapaszta-
latairól és elképzeléseir ől számos tanulmánya jelent meg. Szinte minden 
korabeli folyóiratban publikált. Többszáz cikke között ia néprajzi dolgo-
zatok melett jelent ősek etimológiai és 'régészeti írásai is. 5  
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PARASZTLAKODALMI SZOKÁSOK VERŐCZE VÁRMEGYE 
HÁROM 'S SZERM' EGY MAGYAR FALVAIBAN 

Verőcze  vármegye' kebelében három t.1. Magyar-Réthfalu, Haraszti 
ás Szt. László, Szerémben egy t.1. Kórágy nevü a' belvetica vaUást kö-
vető  magyar falvak találtatnak, mellyeket az 1790. 26. törvényczikk' év -
kora már itt lelvén, ezek maiglan is némeily korlátok közt a ‚két megye' 
kebelében e1türetnk. Menyegz ői szokásaik némi sajátságokkal birnak, 
mellyeket az 1832 dec. 10. vett utasitás szerint a' magyar tudós társa-
sággal közleni kivásitam. 

A' mai Sziavóniában létező  négy magyar helységek' menyegz ői há-
rom részekre oszlanak; ezeket teszik a' leánykérés, a' gy űrűzés az eskü-
vővel, 's a' menyegző  vagy is lakodalom. 

A' leánykérésnél főkép e' szokás divatozik: kinyilatkoztatván a' 
nőszülendő  ilegény szüleinek vagy, iezek elhalván, atyjafiainak jövő  há-
zasságbéli szándékát, ha ezeknek jóváhagyásokat megnyeri, elmennek 
a' szülék Vagy atyafiak a' kijelelt mátka' szüleihéz, Vagy véreihez,° 's 
beköszöntvén, a' gazda által ajánlott széket nem fogadják el Igy vála-
szolván: „Addig le nem ülünk, mig hajunkat el nem mondjuk, meily 
miatt a' kegyelmetek" (e'  kifejezéssek szokott minden—komoly térgyban 
élni az itteni  közember)  becsületes házánál megjelentünk: ha kegyel-
metek bajunkon segitenek, majd akkor leülünk 's többet beszélgetünk. 
Felszólitja őket a' gazda a bajok' elmondására, Idvánván azt minél el őbb 
érteni 's ha lehet, rajta segitoni is. Most a' kér őkön lévén a' sorozat, 
5k ekkép szokták el őadni kivánságokat: 

Minthogy isten' szent rendelése a' Szent házasság, a' mi legényünk 
N. pedig megérte azon kort, hogy megpárosodjék, szintén a' kegyelme-
tek' hajadona N. is elérte fér jhezmen ő  korát, miért is megjelentünk a' 
kegyelmetek' becsületes házoknál, hogy ősi szokás szerint a' kegyelme-
tek' leányát legényünknek megkérjük, és ha kivánságunk isten' aka-
ratjával megegyez, kérjük kegyelmeteket, ne álljanak ellent e' szent 
tárgyban, sőt ha a' szüléknek akara.tjok van a' mi házunk és legényünk 
iránt, tessék feleletet adni vagy jót vagy rosszat, hogy hiába ne járjunk. 

E  kérésre a' mátka' szülei felelni szoktak. Ha megegyeznek, akkor 
a' kérők leülnek s' tetszésök szerint a' jövend őkről elbeszélgetnek, az 
egybekelés' idejét, monorját elintézik 'stb. e' f. 7  - Ha megegyezni nem 
akarnak, ebbeli szándékokat vagy nyomban kimondják, hogy a' kér ők 
többé ne is fáradjanak, mid őn csak le sem ülvén visszaindulnak; vagy 
pedig a' tárgy' bővebb megfontolására bizonyos kiszabott id őt p.o. há-
rom négy napot, egy két hetet kérnek, hogy e' nyomos tárgyhoz befo-
lyással bíró atyafiakat 's egyéb házbélieket megkérdezhessék, mikor is 
a' kérők vagy sürgetik kérésöket, vagy kijelentik, hogy a' kit űzött na-
pon Ismét meg fognak jelenni 's kérelmöket rnegujítani. 

Ha a' házasság iránti egyezés megtörtént, a' kiszabott napon gy űrű-
zésre mennek a' tiszteleteshez (igy nevezik a' lelki nyáj őrt) a' vőlegény 
a' menyasszonnyal, mindkettejök' szüleivel 's atyjokfiaival. Ez alkalom-
mal tartozik a' v őlegény a' menyasszonynak pénzt adni, ez viszont a' 
vőlegénynek kendőt Vagy kezkenőt, iaztán oda riyujta a' vőlegény mát-
kájának a' gyűrűt 's evvel jegyzi el jövő  élete' párját, miután a' lelki 

248 



nyájr  a' leendő  házasulást hárem vasárnapokon a' szentegyházban ki-
hirdeti. A' harmadik kihirdetés után esküv őre mennek, miben azon sa-
játság lappang, hogy hajdani ibevetit szokás szerint sz eLgküvõnek mindig 
szerdán kell megWrténni: 8  iaz elsküvõn már az egész násznép megjele-
nik a' :szentegházban, de az összeadás után kétfelé szakad, a' menyasz-
szony' felekezete annak, a' v őlegényé ennek szüleházaikhoz fordulnak 
be, de ik~ köszöntget~ 's sz€aencse őhajitások után mind a' vőlegényi 
ärömatya' házához üJkeznek, hol a' menyegz ő  kezdődni fog. A' me-
nyasszony mind az által tartozik az esküv őről saját' szülei' házához 
visszatérni 's estig ott maradni, követi Őt a' vőlegény, Ici is vele össze-
ülvén egész estig nyájaakodik. 

Mi a' menyegzőt vagy is lakodalmat illeti, ez már kedden estve 
kezdődik: a' jobb gazda ökröt vagy tehenet vág, a' silányabb érték ű  negy-
ven ötven ifontnyi marhahust vesz a' husárszékben, minél tehet ősb a' 
gazda, annál számosb násznépe, meily ekkép választatik: 

A' vŐlegényi nászszülék legelsőbben is komát választanak (hasonló 
ez a' Inegyarországi vődényhez), kinek tiszte csupa szolgálatból, udvar-
lásból, lótásfutáshól áh: kinevezik iaztán násznagyafkat, 9  kik mint a' 
romai magister coenae  vagy Horáczként Tciliarchus,  mind legbecsesebek 
az egész násznép előtt, mind az egész menyegz ői népség az Ő  parancsaik-
tól függ, 6k hivatnak meg a' koma által legel Őször a' menyegzőre; ki-
neveztetnek végre a' menyegz ői vendégek, atyafiak, süvök (sógorok, 
kiket Ők  'réreknek  neveznek) egyéb jó barátok, szomszédok, kiket a' 
koma a' menyegzőre meg fog hívni, meilly a' gazdának értékéhez szabva 
két, három, sőt néha több napokig is el fogna tartani, meily alkalommal 
a' koma szöntelen hordja a' násznépnek a' bort, pálinkát, étkeket. 

A' lakodalom ndndig kedden kezdődik, mikor a' marhát levágják 
de jobbadon csak a' házi család közt; hanem szeredán, sz esküv ő  után 
a' koma az egész nésznépet egybegyüjti. Szeredán a' násznagyok több 
ízben is elrándulnak a menyasszony' szülei' házához, hol kend őket, kez-
kenőket, bokrétákat nyernek, de érettök jó pénzt kell adni, a' komának 
tartozása utólszor megjelenni, Ő  is bokrétát. nyer. A' menyegz ői népség 
sz örömatyánál megvendégeltetik, a' vígság estig tart, este felé a' me-
nyasszony' ágya 's egyéb bútorai az udvarra kirakatnak, a' násznép 
hangaszóval oda ballag (ha a' vőlegény' háza rnesszére esnék, kocsin 
jőnek) a' menyasszony' ágyát hangászat közt megkerülik, bokrétákat 
osztogatnak, három tánczot ropnak, 's azzal felszechik a' menyasszony' 
holmiát 's a' vŐlegény' házához hordják, ott a' kamarába lerakják. (A' 
szlavóniai köznép' hálószobája, kiljer, káljhátlan, ablaktalan sz űk ka-
mara, hány házaspár van a' családban, annyi kiljer épitetik egy vég-
ben, s' bennök hálnak a' házaspárok tél s' nyárszakatta). Már a' me-
nyasszonyért indulnak, ő t is hangászkarral kisérve meghozzák, v őle-
gényével együtt addig a' konyhába leültetik, míg a' násznép meg nem 
vacsorál: vacsora után a' násznagyok' el őterjesztésére a' koma őket a' 
násznép közzé módosan behívja, hol is addig tartoznak mulatni, mig a' 
násznagyk akarják. 

Komának hivatala a' három els ő  lejtőst a' menyasszonnyal meg-
ropni, ielõbb til.aJmas akárkinek is a' menyasszonyt tánczra kérni, vagy 
akárkivel is táncznak eredni; elvégezvén a' koma tánczát, az egész nász- 
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nép táneznak ered, 's szabad azt mindenkinek a' menyasszonynyal is 
megjárni. 

Ha a' násznép a' tombérozást már éjfélig elhúzta, a' koma a' nász-
nagyoknál jelentést tesz, hogy már ideje volna az  Ui  házaspárt a' me-
nyegzői nyoszolyába kIsni: els ő , második jelentése közönségesen félre 
vettetik, de a' harmadikra meg szoktak a' násznagyok egyezni, 's igy 
az uj pár hangaszóval a' menyegz ői kamarába kisértetik.'° Más nap 
reggel tilalmas az uj párnak el őbb felkelni, mig a' násznép Őt ismét 
hangaszóval fel nem költi, ekkor a' házaspár az egyéb lakodalmi nép 
közzé bekisértetik, a' koma aczélt ragad, ezt Ujjai közzé vévén a' me-
nyasszony' haját megczibálja, az egyik násznagyné vagy, ha jelen vol-
na, valameily tisztesebb asszonyság, fejét ik.ezkenõvel bköti:" most már 
tartozik a' menyasszony az egész násznépet rendre csókolni 's csókjáért 
pénzt nyer, ki garast, ki krajezárt Vet számára a' komától utána hordott 
tányérra. 

E  nap azaz csütörtökön a' násznép meg szokta a' vendégl ő  Öröm-
atyát segélni, ki egy kulacs borral, ki egy pár lúddal, tyukkal, Id pogá-
csával 's igy foly a' lakodalom; néha két nap két éjjel sem  alusznak, 
egyre esznek, isznak, tánezolnak. A' menyegz ők' terjedésére sokat hajt 
az évnek terméksége, jobb esztend őkben szeredától vasárnapig eltart 
a vigadalmas menyegz6. 12  

A' vendógesk.edési harmadik vagy negyedik napon szokás a' 
menyasszonynak ajándékokat osztogatni ipa' házánál: abroszt, leped ő t, 
kendőket, kezkenőket, ipának, napának, nagyobbik, kisebbik urának 
(férje' idősb vagy fiatalaibb testvéreinek) 's az egész há żinépnek. 

Ebéd közben megjelenik a' f őzőné (szakácsné) bekötött kézzel, 's 
a' vendégektől szappanpénzt szed, kiki tartozik f őzőkanalába egy egy 
pénzdarabot vetni. 18  

A' lakodalmi utolsó napon lúd vagy más baromfiaprólékkal készült 
kitoló-kása adatik fel a' násznépnek jelül, hogy e' napon a' menyegz ő-
nek vége szakadt. 

Legutólj  ára midőn a' l'akodalomnak Vége esvén a' násznép haza ta-
karodik, a' koma a' kapuszádát őrzi 's szedi a' kapupénzt, mellyet vám 
gyanánt minden haza menő  vendég meg tartozik fizetni. 14  Igy mennek 
sokan néha két három, néha több napi dombérozás után csendes nyu-
galomra kialunni a' szüntelen fárasztó táncz', kurjongás', d őzsölés' '5 

éneklés' rekedé.seit. 15  

Második cikkünk szerzője" nem tudja magát kivonni kora roman-
tikus szemlélete alól, szempontjai azonban nagyjából helyesek. Igaza 
van - s ezzel megel őzte korát -‚ amikor egy parasztiakomán el őfor-
duló szertartást hagyományőrzőbbnek tart, mint a róluk szóló disszer-
tációkat, még akkor Is, ha kora ezeket magyarázni nem tudta. Mint 
írja, tudatosan szándékozik útjai alkalmával népszokásokat gy űjteni, s 
azokat a sajtó útján közreadni. Az általa leírt szokás két elemb ől te-
vődik össze: úm. a májusfa-állításból és az erő-ügyesség próbához kötött 
pünkösdi király'választásb61. 17  Ha nem Is írná, hogy „négy német le- 

250 



giény"  versengett a fa megmászásálban, a szokásnak német változatára 
kellene gon&tlnunlk a piiúkõsdi - ahogy nevezi: májusi-kiiá1y e 
napon, és a fa rneganászásával bemutatott vetélked őjével, a sikertelen 
próbálkozóknak a fa kiásási tkõtelezettség&vdl és kaposo-
latban. Magyarországon a két szokáselem a XV. század végét ől, illetve 
a XVI. derekától követhet ő  nyomon. 18  Helyi jellegnek tűnik a fának 
május elsején való felállítása, s a rákövetkez ő  vasárnapon tartott ügyes-
ség-verseny után a kiásása. Szerzõnk útleírásai, 'illet őleg útiélményei 
kevésbé értékesek, a teljesség kedvéért azonban ezeket is közöljük. 

MÁJUS 1SŐJE PALÁNKÁN 

Hivatalom minden évben szabad ikényemre engedvén néhány hetet, 
leghasznosabbnak véltem, azokat utazásban tölteni; nem a' külföldön 
Ugyan, - mit jövedelmem' középszerüsége is némileg, de leginkább 
elveim tiltanak - hanem szeretett honom' külön résziben, hogy magam-
nak róla bővebb ösniéreteket szerezIiessek, mintsem az iskolákban sze-
rezni képes valék; mert vólekedésem szerint iküUüldõn valódi sikerrel 
nem utazhatik az, ki hazáját tökéletesen nem ösmeri; pedig vajmi sok 
kiľvántatik arra! 'S valljuk meg Őszintén - vami keveset tudunk még 
hazánkról, ennek külön részeiben uralkodó különféle szokásokról, mu-
latságokról, különösségekr ől 's ünnepésekről! - Geographiai köny-
veink vannak, az igaz, - kielégítők-é Vagy nem? azt meghatározni 's 
feszegetni nem czélom: - de honfitársaink sajátságiról 's életmódjuk-
ról, sötétségben élünk hazánk közepett is, holott más szomszéd, s őt tá-
volabb nemzetekéit  ösmerjük. - Mi ennek oka? minden sajátiság' bé-
lyege nélkül volna-e ' magyar nemzet? nem hihetem. Egy nemzetet, 
melly annyi szerenosén és szerenosétlenségen ment keresztül, mint ez, 
minden kitüntető  vonás nélkül gondolni, lehetetlen. Egyedül az a? hiba, 
- csekély belátásom zerint, - hogy senki, vagy csak igen kevesen 
gondolkodnak nálunk illykről, 's azokat - mint véieményök szerint 
csekélyeket - •emlitésre vagy vizsgálatra méit őknak  sem tartják; pe-
dig sokszor egy paraszt lakomán el őforduló szertartások több világot 
árasztanak egyes történeti jelenésekre, mint két, három száraz érteke-
zéssel töltött foliant. Minden művelt nemzet átlátta a' népszokások' szor-
gos följegyzésinak meigbecsülhetetlen hasznát a' haza' részletes törté-
netire nézve; miért maradnánk tehát egyedül mi hátra, holott történe-
tink' felvilágositására, valóban nem csekély szükségünk van? - A' ha-
zának szolgálni szent kötelesség, 's a' buzgó hazafi el őtt ennek teljesi-
tése már magában is elég jutalom. Azért eltökélem magamban, éven-
kénti rövid kirándulásaimban, cskély tehetségem szerint, élénken tu-
dakozódni, a' nép közt uralkodott 's uralkodó szokásokról, 's azokat id ő  
's alkalom szerint, nyilványra hozni. Hogy váflalatom hasznos, arról 
meg vagyok győződve; de meg arról is, hogy annak sikeres kivitelére, 
mint hivatalihoz kötött egyes ember, elégtelen vagyok. Reménylem 
azonban, 'hogy többen fogják példámat követni, és a' tudtokra esett 
ef éle nýilványos népszokásokat az olvasó közönséggel közleni. 
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E' folyó évben Bács vármegyét választáLîn nyomozásim' czélj aul,  'S 

több érdekes népszokásról tudósitattam. Többek közül ez alkalommal 
csak egyről fogok omlitést tenni, t.i. május elsőjéről Palánikán, melly-
nek szemtanuja voltam. 

Aprilis' utólsó  napján érkezém Palánkára, hol megállapodni eleinte 
szándékom se Volt; de fölséges fekvése annyira elbájolt, hogy utazási 
tervemet megváltoztatván, - a' korcsmába hajtaték. Ezt épül őfélben 
lelém, 's már száiílás-,keresésről gondolkoztam, midőn az ottani igazgató 
tiszt (Palánka a' fens. k-incstáré), ki éppi a' folyamatban lev ő  építést 
vizsgálá, nyájasan közeli~ hozzám, csakhamar ismeretségre lépett 
velem, 's megtudván utazásom' czélját, Ősi magyar szivességgel  'S ven-
dégszeretettel, ajániLa szállást tulajdon lakásán; kocsimat, miel őtt ellen-
vetést tehetnék, oda parancsolta, 's karöltve mentünk, a' Duna' partján 
kerülve, ugyanoda. UtJköben szives örömmel mondá, hogy soha jobb-
kor nem érkezhettesn volna, mert éppen holnap, azaz: május' els ő  nap-
ján, szemtanuja lehetek egy népünnepnek, melly csak a' hónap, negye-
dikén, azaz, vasárnap veendi végét, „'s Így - végzé beszédét - jöv ő  
hétífőnéj előbb ki nem  szabadull Ön házamból." - 

Hazánkban sok szép tájék van, és valóban Palánka sem utolsó ezek 
közt. Szép, lombos erd őkkel hintett sikságon fekszik az, utczái tiszták, 
tágasok, 's a' Csinos ailaku házak el őtt gyönyörű  eperfa-sorok nyúlnak 
végig; mellette pedig a' Duna' szőke hullámai hömpölygenek, partjait 
pusztitva. Ha valahol szükséges ezen folyamot regulázni, úgy bizonyo-
san itt, hol szélessége rendkivüli; a' legközelebb lefolyt nagyven évben, 
legalább húsz ölnyi szélességü földet sodrott-el házakkal 's templom-
mal együtt; és félhetni méltán, hogy fél század alatt az egész szép me-
zőváros iáldozatjává lesz féktelen dühének. Ppen általeUjeniben állnak 
büszkén a' hajdan erős, és még most is nem nagy er ővel ujra megerő-
sithető  Illok' falai, egy tágas szerzetes kolostorral, Odescalchi herezeg' 
roppant palotájával és számos szerb lakossal. Onnan nem messzi, egy 
magas hérezen, Scharengradnak omladékai emlékeztetik a' halandót, 
hogy minden  mulandó. - 

Palánkán  két Szép templom van, egy az óhitüek', másik a' római 
vallást követők' számára, 's azon felül egy synagógája az igen számos 
zsidóságnak. Az egész város, három részre oszlik, t.i. Ó-, Német- és Uj-
palánkára. Ópalánkát, melly legnagyobb rész, nagy számu óhitü henye 
ráczság lakja, ezek voltak Palánka' els ő  lakosi, 's határtalan gyülölség-
gel viseltetnek, az ujabb id őkben oda költözött német- 's ujpalánkai 
szorgalmas német lakosok iránt. Legosinosb a' Német = (teuto) palán-
kai rész, hol a' kincstári tisztek laknak, 's a' héti és országos vásárok 
tartatnak; ott vagyon a' selyem-gyér is. Ebben nyáron által közel száz 
szerb leány dolgozik, hangoztatva az épületet csinos nemzeti dalaiktól; 
a' felügyelő  tiszt padig valódi basa-tekintettel sétálgat fel 's alá köztük; 
's a' fiatalság - talán néhány öregebb ur is? - nem  ritkán látogatja 
a' hatalmas és koránsem féltékeny hasát, diszes haremében. - 

Elérvén lakásáihoz, az igazgató ur' derék családja legnagyobb szi-
vességgel látott; szelid nője azonnal rendeléseket t őn eilfogadásomra, 
gyermekei pedig - egy tiz évű  szép kék szemü sz őke leányka, 's ennek 
pajkos, árpádvérü öccse - bizodalmasan fogák-meg kezeimet, kérde- 
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ző ködtek  Pestről 's niutogaták játékikat, az  első  bábjait, az utóbbi pedig 
derék lovát, mellyet  nem győzött eléggé dicsérni, kiváitkép azon jó tu-
lajdonságot magasztalá benne, hogy sóéia sem eszik 's még is olly serény. 
Boldog gyermekkor! - A' legkeillemesb estvét nyugtalan éjszaka kö-
vette. Hozzá vagyok ugyan a' városi zajhoz szokva, de nem - a' kürt-
szóhoz; ablakom alatt t.i. a' szorgalmas éjjeli- őr, minden óranegyedet 
hangos kürtöléssel jelentett, mi nyugalmamat nem kevéssé háboritá 
eleinte; azonban fáradság 's ifjuságom nem sokára diadalmaskodtak a' 
botráxkoztató kürtölésen - 's elaluttam, és pedig kés ő  reggelig; éppen 
álmodám: hogy Budapestet állóhid leöté-össze, és hogy A r g o g őz-
hajón röpülék Konstantinápoly' kikötőjébe, az ál.gyuk dörgének; - nem 
bizonyos, csak a' kis Károly zörömbölt ajtómon 's kiáltott: „bácsi, kelj-
fel már, nézd csak mi van itt kinn." - Örülve szép, kétségkivül való-
sulandó álmaimon, - mert azt haUám, ha valamelly háznál el őször al-
szunk, az akkor álmodott dolgok bételjesülnek, - 's bosszankodva, hogy 
a' napnak fölkelését látni ehnulasztottam, kiugrám ágyarnból 's néhány 
perez mulya felöltözötten  lépék-ki - kis barátomtól vezettetve - 
ház' elibe, hol azonnal szemembe tünt, egy legalább kilenez ölnyi, magas 
fenyűszál, meily az ablak előtt le volt ásva. Tetején különféle szalag '5 

virág közt, függött egy p:alaczk bor. Kis vezet őm már nyitá száját a' 
dolog' összefüggését elbeszélend ő, midőn anyja, ki azalatt hozzánk lé~ 
pett, kezét szájára tette, 's nyilván kimondá: hogy vasárnapig, mid őn 
az egész dolog ki fog fejl ődni, semmit sem szabad tudnom. Látván 
módnélküli szives elfogadtatásomat, örömmel engedek, 's kiváncsilag 
vártam a' vasárnapot. 

A' még hátralevő  három napot, részint helyben, részint Illokon töl-
tém-el. Bejártam a' kolostor hangos kereszt-folyosóit 's török sirjait; 
meglátogazám szent Kapisztrán' laktermét, 's ha]Jgatám a' róla fönma-
radt mondákat, megmutaták a' jámbor szerzetesek azon kutat is, meUy-
ben ezen sz. férfi, a' t űzbeszédü Kąpisztrán, 's felejthetetlen Hunyady 
Jánosunk' barátja, több napig rejtezett a' pogányság dühe el ől; 's végre 
egy darabka, durva sz őrszövetet ajándékozának emlékül, azon megjegy-
zéssel, hogy az Kapisztrán' öltözetéb ől maradvány. Sok öltözete lehetett 
•a' jámbor szerzetesnek, gondolám magamban, mid őn hallottam, hogy 
minden utas szokott Ily ajándékban részesülni. - Szombaton estve, föl-
hevülve 's derülten, a' szerémi t ű borok 's hires carlo'vitzi ürmöstől, - 
mellynek Pesten a' nagy pipánál, csak nyomorult surrogatuniát isszuk 
- énekszóval eviezénk a' csendes Duna' sima hátán által a' nyájas Pa-
lánkára, 's vigan mulatánk éjfélig. Vasárnap templomba mentünk - 
's a' leánykákat lorgnettiroztiik; „tuk" mondom, mert nem csak mi nagy 
városiak, hanem a' palánkai petit-maitre-k 19  Is tudnak áim a'hoz. - 

pen  a' negyedik visontai palaczknak néztünk fenekére - intra 
parentihesim legyen mondva, hogy kevés pinczét tudok, melly a' tisztelt 
igazgatóévai mérközhetnék - mid őn az ablak alatt megzendült a' mu-
sika, 's „éljen a' budapesti vendég" hangzott magyarul a' német lakos-
ság ajkiról. Meglepetve léptem az ablakhoz, - szivesen köszönvén a' 
nyájasan mosolygó házi asszonynak, ezen gyöngéd megkülönböztetést, 
mert ő  adá ajkaikra ezen szavakat, - 's láttam, hogy az egész német 
lakosság, csinos vasárnapi köntöben lepé-el a' tág utczát; a' fiatalság 
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vigan tánczolá  körül az óriási májusfát, 's midőn ez ełfáradott, és Pha-
•rao' barna nemzetsége vonóját 's gégéjét kené 's nedvesité, akkor a' 
potrohos duda szólalt-meg, 's a' már emlitett harem' szultanáji kezdték 
körtánczukat. Ez tartott egész alkonyatig; ekkor a' táncz megszünt, 's 
előlépett négy német legény, kurta fekete bársony mUényben, hátat 
verő  lesimitott hajjal, szűk vászonnadrágban 's rnezitláh, követé ezeket 
egy más fiatal ember, egy csinos menyecskét - n őjiét - vezetvén ke-
zénél, 's kalapjáról egy háromszinü szalagbokrot, a' belet űzött virággal 
együtt, levevén, azt egy asztalra tette 's félreállott; ez volt a' tavalyi 
király. Most a' már emlitett négy legény sorsot húzott, s' a' szerint rend-
be áHának; az első  közülük tüstént kezde a' sima fára mászni; de alig 
jutott három ölnyi magasra, már kénytelen volt visszafordulni, 's le-
sütött szemmel veszett-el a' sokaság közt; a' második hasonlóul járt; 
de a' harmadik szereicsésein fölért az üveg borhoz, ügyesen eloldá azt, 
és a' jelenvolt tiszt urak' egészségire köszöntvén, kiitta 's földhöz csap-
ta. Ekkor a' musika megzendült, 's ezer torok kiáltotta: „éljen a' májusi 
király!", melly kiáltások alatt a' napnak h őse szerencsésen lejött, az 
elődjétől letett szalagbokrot kalapjához t űzbe, 's piruló kedvesét meg-
fogván kezénél, büskén ment a' vig fiataiság el őtt, hogy a' szerencsés 
és örömteljes napot a' korcsmában ill őn befejezhesse; kjörveté őket egy 
hordó bor áz igazgató ur' pinczéjéből. - Juai ezen diadalmas legény-
nek egész évig tartanak, 's a' következ őkből állnak: Ő  minden mulat-
ságban. első  's vele kedvese is; neki szabad minden leánnyal tán.czolni, 
nélküle semmi vigalom nem tartatbiatik; szóval az egész község őt tisz-
teli, 's szavát az egész fiatalság tartozik teljesiteni, 's mi több, egész év 
alatt májusi királynak neveztetik. Azoknak pedig, kik a' mászást elkez-
dik, de bé nem végzik, kötelességük a' fát kiásni 's elvontatni; és egész 
óv alatt a' község' 's leányok' gúnyaiitól üldöztetnek. 

Igy végződött május' első  napja Palánkán,  's mondhatom, hogy 
azon néhány nap, mellyeket a' tisztelt igazgató ur' házában volt sze-
rencsém eltölteni, életem' legboldogabb napjai közé tartoznak; 's leg-
forróbb ohajtásom, még több lily boldog napokat élhetni a' szives csap-
lád' nyájas körében! 2° -  

JEGYZETEK 

Pl. Szerbek  (szalvóniai)  lakodalmi szokásai. 276-79  pp. -  vagy: Horvát határőr-
Vidéki  házassági  szokások. 153-58  pp.  

2 Pl. Zombori  teányvásár.  349-350  pp. 
'RĚSO ENSEL elékiészülete  a Népszokások II. kötetéhez.  Etlinographia,  1906. 

219. p. 
Pl. az 1927-ben BENEDEK Marcell  szerkesztésében  megjelent Irodalmi Lexikon.  
SZINNYEI  József: Magyar  írók  élete ás munkái. 

8 A szerz ő  fogalmazáséból  endogámjára  következtethetünk. 
és a többi e féle. 

8 Erre utal a  gyermekmondóka Szerda szerelmibe sora is. Vö.:  Magyarság Nép-
rajza.  Bp.  (1937.) IV. 198. p. 

A násznagy Magyarország számos vidékén a jegyesek keresztapja. 
1O 

 

Változataira vö.:  Magyarság Néprajza IV. 204 p.  
‚  A kontyolásra kell gondolnunk, mely a magyarországi lakodalmi leírásokban 

részletesebben van képviselve,  Vö.:  Magyarság Néprajza IV. 204—OS  pp.  
12 valószínű leg a hérésznek agy helyi változatáról van szó.  Vö.:  Magyarság Nép-

rajza. IV. 206 p. 
13  Magyarországon ezt szinte kivétel nélkül  káaapénznek  hívják, a szakácsnő  

összeégett kezének orvoslására gy ű jt pénzt, s a lakodalmi vacsora után történik, mely- 
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nek utolsó étele a hagyományos kása volt. V&: Magyarság Néprajza IV. 203. - 
Magyar Népzene Tára 111/A.  Bp.  1956. Sajtó alá rendezte: KISS Lajos.  XXXIII.  p. 

04  Sziavósttal változata* Látszik. Magyarországon nem szokásos. ‚A szlavóniai 
magyaroknál egy megbízott éli a kapuba s szedi a vámot a távozó vendégekt őľ '. 
Mag yarorság Néprajza IV. 208p. 

1 5  A Cikk írója HOBLIK MázTton. 1791-ben született Igalon, meghalt 1846-ben Eszé-
ken. A Magyar Tudományos Akadémia levelez ő  tagja, megye! f őügyész Ver őce vár-
megyében. 'rö'bb Cl~ fogtaLkozik Ver őce megyével, Eszákkel, IllolakaL Idézet cikke 
megjelent a Tudománytár 1834. évfolyamában, 217-220 pp. 

10 NAGY Ignác, 1010-1884, kamarai, kés őbb pénzügyminiszteri tisztvisel ő, iró, a 
MTA levelez ő , a Kisfaludy Társaság rendes tagja. 

17 	Magyarság Néprajza IV. 330. 131. pp. - DÖMÖTOR Tekla: Magyar népszo- 
kások. Bp. 1972. 31-39 pp. - R ŐHEIM Géza: Magyar néphit és népszokások. Bp. (1925.) 
201-286 és 294-308 pp. 

Vő .: Wörterbuc řz der deutschen Volkskende. Berlin—Leipzig 1936. 469, 471 pp. 
1 Szó szerint kismester, itt aranyifjú értelemben. 
20 Megjelent: Társalkodó, 1834. 1. féév 114-176 pp. 

ZUSAMMENFASSUNG 

VOLKSGBBRÄUCHE AUS ]YER VOJVODINA 

im Aufsatz werden zwei Presse-Arükel aus der sognannten unga-
rischen Reíormperiode, bzw. aus der, den ungarischen Freiheitskanip ď  von 
Jalzre 1848-49 vongehenden Ja(hrzehnte daaigestellt und analisiert, auf Grund 
der unveräffentl.ichten Presse-artikel-Samimlung von Sándor  Réső  Emel, der 
chese Samnng noeh im vergagen 19-áein Ja1iIhui,dert zugammein-
brachte. 

Im ersien werden, nadh der, zwisühen  1834 und 1844 ershienen Zeit-
schrift ,Tudománytár", jedwede Fhasen der Hochzeitgebräuohen der unga-
rishen Dönfer von Kosnitaten (Spennchaften) Ver őce und Szerém, nach 
kronooigiseher Reiiiemo1ge hekanmt gernacht. Also eme tp4sche Bauern-
hochzeit, von der „Brautwerbuin łg" (dasheisst: Handiung zwischen beiden 
Farniuien vor der Verlobung der Jungen, bis lan den lustigen Heinikehr der 
Hochzeitsgäste von der volLgebrachten Hodl7eit. 

Der andere wurde  un der, zwiischen den Jaáiren 1832-44 erachienen 
Zeitschrift „Társalkodó" veröďfentlicht. In diesem Artikel werden das, am 1. 
Mai übliche Maibaurn-Steflen, und vom Pfingsten auf dieoen Tag über-
gliechene „Pfingstenköni.gswahl" lebendig gemaht. Dabei sind die methodo-
logisohn Belnerimngen des Verfassers lebzteren Arti!kels sehr interessasit. 
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Gergely Pál 

BARTÓK-EMLÉKEIM 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIÁRÓL 

Akadémiai hivatalonban 1933 augusztusában, kánikulai délutánon 
találkoztam el őször vele: világos vászonruhában jött titkári szobámba 
(ez most a Könyvtár kézirattári olvasóterme), s  íekete szemüvegét le-
véve, közölte, hogy Balogh Jen ő  főtitkár úrral kíván beszélni. Bemu-
tatkozva, rögtön a Bartókot megillet ő  „Mester"-titulussal köszöntöttem, 
mire Ő  csodálkozott, hogy honnét ismerem? Azt feleltem: szégyen volna, 
ha .a dobogóról sokszor hallott művészt és legnagyobb él ő  komponistán-
kat nem ismerném... Először 1922-ben, szülővárosomban, Kolozsvárott 
hallottam, még dedikált arś képem is van tőle (bekeretezve ma is szo-
bám egyik dísze!), s akkori zenetanáromtól, Rezikt ől egy eredeti Bar-
tÓk-leivéltöreclékem. Ez nagyon meghatotta... Rögtön bejelentettem az 
egyik bizottságban, a szomszéd szobában tárgyaló f őtitkárnál, laki azon-
nal kijött, sőt szinte rohant Bartók felé, s harsányan üdvözölte: ‚Ked-
ves Béláin. . ." 

Átmentünk az előszobánk melletti terembe, amelyet patkó alakú 
Óriási asztaláról évtizedek óta „Patkós-szobának" neveztek, épp szem-
ben a budai Halásbástyával. Menetközben hivatalosan is Ibemutatott 
Bartóknak, mint Ľfogalrnazóját, s rendelkezett: mér másnap reggel ho-
zassak írószeréket a patkós-asztalra s mindent rendeljek, amit a tanár 
Úr kíván. Különféle színes ceruzákkal és írópapírokkal ellátva, Bartók 
kívánságára mindjárt fonográ ď-gépet ás több száz viaszhengert rendel-
tünk a Calderoni-cégtől, valamint négysoros 'kottalapok ezreit, az általa 
ezredmilliméternyi pontossággal berajzolt közökkel. Ekkor volt alkal-
mam Bartók precízitását el őször látnom, majd tán kerek hét éven át 
volt szerencsém - olykor hetekint 3-4-szer is - üdvözölnii Őt. Ha 
éppen nem voltam bent a hivatalomiban, akkor íróasztalomra tette félív 
papírra írt kívánságát, s én azonnal teljesítettem. Talán ez volt egyik 
oka annak 'a ritka-szivélyességű  hangjának, amivel mindenkor fogadott 
engem (és nem a többi akadémiai kollegát), sőt •a Szomorú eltávozta 
napjaiban, 1940 őszén hozzám Is beszólt búcsúzni ás néhány kottáját, 
töredékes jegyzetét s f őleg a cikkem végén közlend ő :  Żganecnek  dedi-
kált, de már el nem küldött kötetét adta emlékül... 

A Néprajzi Múzeumból lekottázásra áthozandó fonográf-hengerek-
nek különleges szekrény kellett, ezt maga Bartók rajzolta meg és mi 
néhány hőt alatt elkészítettük az akadémiai asztalossal: a közel 3 mé- 
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ter  'hosszú, 3 tolóajtós, sokpoleú szekrényt. Balogh f őtitkár a nemrégi-
ben reánkhagyott nagy Vigyázó- ĺbirtokok jövedelméből mindent fize-
tett, sőt 1934-t61 kezdve, már a rendes félévi költségvetésbe is beiktatta 
a 4-5000 pengőket, hogy 'a Néptud. Bizottság most létesített népzenei 
albizottsága pénze biztosíta legyen. Ennek akadémikus-munkatársai 
közé beválasztották Bartókon kíivül Kodályt és Vikár Bélát, Lajtha 
Lászlót, Solymossy sándor professzorokat Is. Kodály egyébként már 
19l3-ban sürgette egy nagy népzenei tudományos kiadvány szerkesz-
tését, s most már Bartókkal együtt ő  irányíthatta az Akadémián ennek 
előmunkálatait, de Balogh főtitkár örök érdeme marad, hogy konzer-
vatív, régi jogtudósi szerepe ellenére ő  'kérte fel két nagy zenetudósun-
kat ennek a magyar népzenei 'feldolgozó munkának vezetésére, hiszen 
már az 1933. év őszén tartott igazgatósági ülésen indítványozta: „a nép-
zenei gyűjtések eredményét sorozatos kiadványban, a pénzügyi hely-
zethez mérten kell  közzétennünk*.  Ere, ugyan a világháború miatt, 
csak később került sor, immár a Kodály-vezette Népzenei Kutatócsoport  
szerkesztésében, s igy bizony az akadémiai - korábbi - késedelmes-
ség miatt jóval megel őztek minket a román tudományos akadémiai 
kiadványok a bihari és  msírmarosi  Bartók-féle  gyűjtések  ezernyi szép 
román 'dallamával  ...  Persze, a magyar Akadémia sem 'maradt túl so-
káig adós e kötelességével, s őt már azzal, hogy 1933.1ban Bartóknak s 
munkatársainak munkahelyet adott szép dunaparti palotájában és sok-
ezer peng ővel támogatta őket, leróni háláját a népzenénk tudós 'kutatói 
és feldolgozói iránt. 

Igazgatóságunk 'a két szerkeszt őnek: Bartóknak és Kodálynak évi 
ezer-ezer peng ő  tiszteletdíjat  ajánlott föl, de ők arra hivatkozva, hogy 
a zeriteakac]émiától úgyis V. fiz. osztályú pénzt kapnak, nem fogadták 
el, mint ezt az először Nekik kiutalt és visszaküldött utalványokból is 
látjuk, de maga Bartók Is így írt Dohnányinak (az akkori zeneakadé-
miai direktornak), s őt később Balogh főtitkárnak is, midőn megsür-
gette, hogy 2 évre mentsék föl a zongoratanszékt ől, mert akkor teljes 
erejével az itteni folkiore-rendszerezés munkájának élhet. Dohnányi 
azonnal válaszolt: „Nvendékeid dolgában a tanév megindulásakor ki-
vánságodnak megfelel ően fogok intézkedni: Székely és Keéri-Szántó 
közt megosztom növendékeidet" (Bartók megjegyzése e levél alján: 
„Mindössze háromról volt szó)**. - Bartók tanári leikiismeretességére 
jellemző, amit Balogh főtitkárnak írt, sürgetve, hogy az immár hóna-
pok óta beadott aktájára a közoktatási minisztériumtól nincs válasz, 
vagyis a Dodnányi-féle előterjesztést még nem hagyták jóvá és 
igy: ...,,Ha szept. 7-ig nem történik meg a fölmentés, akkor kénytelen 
lennék ta Főiskolán aznap kezdődő  felvételivizsgákra elmenni, ott ma-
gamnak növendékeket fölvenni stb., úgy hogy ezzel egy teljes évet 
vesztenénk; mert tanév lkõzben nem lehet a növendékeket sem szélnek 
ereszteni, sem más tanárhoz b eosztani.* 

*  Akad.  Ërtesitő :  1933. évi kötete 190. lapján (Balogh  J. indítványa). 
' vásonyi  Bálint:  Dohndnyt Ernő  c. kötete (1971) 147. és 245. lapjain.  

*** Köaöltein,  egyéb Bartók-levelekkel  együtt  a Magyar Tv.domdny c. folyóirat 
VI. évi. (1961. évi) 633-639. lapjain. 
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Balogh főtitkár azonnal, e levélbontás után felhívta telefonon WLas-
siics államtitkárt és aznap már kézbesítették is válaszát, hogy Bartók 
teljes fizetéssel a mi Akadémiánkra van beosztva, s erről Őt is express-
levélben értesítették. Ettől fogva hetenkint 4-5 délután is bejött a pat-
kós-szobába, sőt némelykor már reggeltől fogva ott rótta hangjegyeit: 
a régi viaszhengerek alig ha]ilható nyekergéseir ől, legelsőnek éppen a 
VIKÁR BLA-ďéle, 1895. évtől kezdve fölvett hengerekr ől. Mindig ki 
szoktam emelni e sokoldalú ér ďi érdemeit, aki nemcsak kitűnő  mű for-
dító és parl'ament'i gyorsirodai f őnök, nyelvtudás volt (,‚Kalevala" stb.!), 
hanem a legelső  a világon, 'aki közel 80 'évvel ezel őtt felhasználta Ősi 
népzenei kincseink megőrzésére, felvételére az akkoriban idekerült 
amerikai fonográfot, Edison világcsodáját, s már iaz 1898. évi párizsi 
kiállításon többszáz parasztdalunkat mutatta be. 

Bartók és Kodály éppen taz ő  útmutatásai nyomán fogtak hozzá 
19O5-ben a fonográďos dalgyűjtéshez. Viikár pedig nemhogy „szakirígy-. 
séggel" elbújt volna barátai elől (amire manapság annyi szomorú pél-
da van!), hanem sokszáz erdélyi és nógrádi, szlovákiai, dunántúli stb. 
énekes címét is megadta, instruálta Bartókékat a néppel való bánás-
módra, úti ö1tö2ik&lésre stb. Ezt maga Kodály is elismerte írásban s 
rádióban. 

Bartók legelső  munkatársai  Akadémiánkban dr. Kerényi György 
és Rácz Ilona énektanárk voltak: nemcsak 'a so'kezsrnyi henger rende-
zésében, hanem a régi lekottázott anyag revíziójában,  s a Bartók által 
újból átnézett kottalapok lemásolásában is részt vették, majdani ki-
nyomtatásra. Ezért az Akadémiától havi 80 peng őt kaptak, állami fize-
tésük kiegészítésére. Âande a dalgy űjtés ezután is folytatódott, nem 
érték be a meglévő  anyaggal: már 1934 nyarától többszáz Új hengerrel 
(s akadémiai segélypénzzel) indították 'kutatóútra Seemayer Vilmost 
Murakeresztúrra,  Balla Pétert és Lükő  Gábort a bukovinai s moldvai 
csángókhoz. A korábbi székely-csángó anyaggyűjtő  sokszáz hengerét is 
átvettük Domokos P. Pétert ől, s újabb kutatásaira segélyezte az Aka-
démia. A Bartóktól revideált kotta-leírásokat iaztán több Új külmunka-
társsal is másoltatták (nyomdai célra): Pécsi Seb ő, Dávid Gyula, Pong-
rác Zoltán, Veress Sándor nevével gyakran találkozunk az akadémiai 
pénztári kiutalások közt, de a legszorgalmasabb hengerhallgató és má-
soló Rácz Ilona és  Deutsch  Jenő  volt. Mikor egyik du. Bartók behozta 
hozzám kiutalás végett a kis Deutsch munkalapját, megjegyezte egykori 
zongoratanítványáról: „Ez egyik legjobb fül ű  emberünk". Szegényt az-
tán 1944 őszén a pesti nyilashóhérok ölték meg... 

Bartók alaposságára jellemző, hogy 1935 elején, midőn a főtitkár 
rövid véleményt kért tőle a Párizsban kiadott Chanson  Populaire-kö-
tetről (magyar vonatkozásai miatt is), erre hamarosan egész kis szak-
értekezést írt Bartók, teljes 10 oldalon felsorolva a kötet hibáit, hiányos-
ságát.* A folkiore-munkákhoz gyakran kértünk kölcsön folyóiratokat, 
köteteket az Egyetemi Könyvtárból és a Nemzeti Múzeumból; egyiket 

lapjain. Közöltem az Akadémia I. osztály közleményeinek 1966. évi kötete 289-279. 
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(a Kenessei-codexet) magam hoztam át Bartôkna.k a Széchenyi-könyv- 
tárból, mert csak a f őtitkár aláírására s pecsétjére adták ki pár hétre! 

Bartókot 1935 tavaszán ajánlották akadémiai tagságra: Gombocz 
Zoltán, Horváth János, Szinnyei Ferenc, Ravasz László, Solymossy Sán-
dor, Zichy István és Pkánszky Béla akadémikusok. Hogy épp a leg-
hivatottabb neve: a Vi'kázié hiányzik e névsor-b61, ennek az a magyará-
zata, hogy akkoriban hónapokig életjelt sem adott, valahol Finn- és 
Svédországban utazott. E tagajánlásban a legjobb az a megáUapítás, 
hogy „O nyúlt vtissza először az ősi népdalforráshoz, de nem elégszik 
meg az izolált, csak-magyar  ýolklore -kutatással,  hanem a szomszéd-
népek s a távoli, primitívebb zenék anyagát is összehasonlítja és Ősi, 
közös pentaton-gyökereikre is rámutat." (Megjelent az Akad.  Értesítő  
1935. 'évi kötete végén). - A május 16-i nagygy űlésen szinte egyhangú 
szavazattal választották meg, néhány kiváló orvostudóssal egyetemben: 
Igy az immár világhírű  Nobel-díjas Szentgy&rgyi Albexttel, báró Ko-
rányi Sándorral és Zimnierniann Ágostonnal együtt. 

Bartók szép levélben k őszönte meg Balogh főtitkárnak ä szép ered-
ményű  szavazást, (a szavazócédulákat magam szedtem össze, boldogan!) 
és az Alapszabályok szerint két éven belül el őírt székfoglaló tartására 
máris jelentkezett: 1936. február 3-án meg is tartotta az ún. Heti Ülés-
teremben: „Liszt Ferenc lés a magyar zene" címmel. Eredeti kéziratát 
irodám'ban legépelték, majd az itt közölt els ő  példányt kisebb-nagyobb 
saját kezű  betoldásaival adtuk nyomdába. [Ennek dedikált példánya is 
egyik Bartók-k5ncsem, ezzel a javított gépeimé'nsiyel együtt!] [1. szá-
mú melléklet.] Szókfoglallój:ában elemezte a népies műzene és az Ősi 
magyar zene közti különbséget, amit a maga korában Liszt nem Is ve-
hette észre, hiszen alig volt Ismert a félezer éves magyar muzsika, no 
és a magyar közönség ízlése Is elfajzott a sok német-olasz zenem ű  közt. 
Lisztet rendkívül nagyra értékelte Bartók, f őleg a korát megelőző  
pre-impresszi'onista kompoziciót és kivált ízig-vérig magyar leveg őt 
árasztó rapszódiáit,  s hogy mindig magyarnak vallotta magát, tehát 
nincs joga semmiféle nációnaik [célzás a németekre!], hogy az Ő  :akara-
tával szemben a magukénak követeljék. 

Bartókék  akadémiai támogatással mér ekkoriban  Keleteurópai  Nép-
zeneintézet felállítását tervezték, err ől sokszor beszélgetett velem is a 
Mester, s megbeszéltük a 'közeli török kutatóútjára adandó akadémiai 
ajánlólevél szövegezését Is, amelyet törökre  Rásonyi László kollegánk 
fordított s ugyancsak ő  látta cl Bartókot távoli útjára tanácsokkal, mint 
aki évekig volt Törökországban. Elnöki, francia-töröknyelvü levéllel 
Indult el s még a hazai vámhatósághoz is külön leveleket írtunk 
[megint igazi bartóki előrelátás!], nehogy hazatértekor a inánc-kiván-
csiság kárt tegyen hengereiben, keserves munkával teleírt kottalapjai-
ban, amiket Anatoliában vett fel. (14. a levelek másolatait az akadé-
miai kézirattár  RAL. jelzetű  irataiban. 781/1936. sz.). 

Gyűjtőútjáról hazatérve, hosszabb kimutatást készített egy nem-
zetközi folklore-symposion számára, s másolatát átadta nekünk, hogy az 
eddigi hazai folk1ore-kutatásokról teli es képünk legyen: benne a Nép-
rajzi Múzeum 'közel 2400 viaszhengerén kívül azt is említi: k&nél s 
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mennyi henger és kotta-lejegyzés található, udomása szerint. A  mú-
zeuntl hengerekre fölvett kb.  négyezer magyar és háromezer másnyelv ű  
népdalon kívül tehát a magántulajdonban lévőkről is kimutatást kap-
tunk, Bartók megszokott pontosságával*. 

Még 196-ban két cikkemben megírtam (Bartók jóváhagyásával), 
hogy az addigi fo]iklore-munkák, hogy haladnak, s hogyan magyaTázta 
el a Mester, egyik délutáni cigarettaszünetében - szerény kávés, zseni-
lés uzsonnája után -‚ nekem, mint laikusnak, az általa Kodállyal együtt 
kialakított 4-5 féle dalLtamesoportosítás lényegét az Ősi pentaton-tipu-
súaktól kezdve a keverékekig. Hihetetlenül tudott lelkesedni, még rö-
vid magyarázata közben Is, ha fonográfjára mutatott és sok-sok ezernyi 
kottafejet tartalmazó Óriási szekrényére, a tetejére tett régi Zrinyi-szo-
borral [ez is megsemmisült a világháborúban]. Csodálattal néztem a 
fonog.ráfja mellett félbehagyott kotta-lejegyzést, valamelyik korábbi 
múzeumi, ún. Támlapot,  amelyre zöld tintájával sokféle javítást, f őleg 
a melizmák újrahallgatásával, maga Bartók irkált... E két cikkemben 
[Erdélyi Lapok és Ellenzék, nagyváradi Illetve kolozsvári napilapokban] 
már akkor „korszakos jelentőségűnek" mondtam Bartók és Kodály mun-
kásságát, ezt nemrégiben két rádió-el őadásomban Is kiemeltem, kivált a 
felszabadulás utáni kotta-kiadási munkák kapcsán, 5 Kodály akadé-
miai, elnöki tevékenységét méltatva. 

Bartók 1937-ben már felmérte a sajtó alá rendezett s végleg revi-
deált anyagot is, melynek kinyomtatására gondolhattak: ez kb.  négy-
ezer nyomtatott lapra menne, a Kodály által 'kiválasztott s rég megje-
lent legfontosabb példákkal együtt; Úgy gondolták, pár év múlva nyom-
dába is adhatnák, de a minimálás költség százezer peng ő  körül járna, 
tehát legalább 3 évig tartaléko],ni kellene rá az elnyerend ő  államsegélyt 
s akadémiai pénzeket Is. Elsősorban a dráguló finom műnyomó papírt 
kellene megvenni, hogy aztán a szomszédnépek anyagával együtt ezt 
az összehasonlító zenetudományi kötetet kiadhassa az Akadémia. Els ő-
sorban •a délszláv népdalokkal való párhuzamra gondolt, már ebben az 
itt bemutatott s aláírt el őterjesztésében; ezt az érdekes tervet az Igaz-
gatóság tárgyalta, igérték Is az államsegély kérését, de legel őször a ki-
vánt műnyomó papírt biztosították: húszezer peng őért (mai értékben 
kb. 300 ezer Ft-ért) vettünk papírt s 'a munkára kiszemelt nyomdának: 
a FrankIin-Társulaténk a pincéjébe szállíttattuk, ahol azonban 
1944-.ben (mikorra Kodály és munkatársai az I. kötettel elkészültek 
volna) egy Óriási amerikai légibomba az egész nyomdaépületet felgyúj-
totta, s Így papírunk megsemmisült. [2. számú ntellléldet.] 

Bartókék  még 1937 végén bővítették munkatársaik s f őleg kotta-
másolóik névsorát: Ottó Ferenc és Szervánszky Endre zeneszerz őkön 
kívül gyakran találkozunk az Akadémiára állandó munkára beosztott 
(de nemsokára elhiinyt) dr. Tóth Dénes nevével is a kézirattári Utal-
vány-naplókban. 

A gyűjtő- és dailamrendszerező  munkák egyre fokozódó tempóban 
haladtak, sőt az 1938-39-es háborús el őszelek viharos éveiben s később 

* Szintén  kö1ten, bettUzíven:  az  Akaciémfa  I.  osztáL# Köz leménye 1966. é. 
kötetében. 
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sem ákadoztak, Bartók s olykor Kodály Is bejártak munkatársaik közé 
a szép dunaparti Patkósba. Mid őn aztán a nagy szomorúságunkra Ame-
rikába távozó Bartók irányító szerepét egyedül Kodály vette át, azután 
sem lankadtak el munkáikban. Soha el nem felejtem az 1940. évi őszi 
búcsúkoncertet, midőn már a városban mindenki suttogta Bartók na-
gyobb külföldi körutazását, s a Zeneakadémia zsúfolásig megtelt nagy-
termében a Ferencsitk-vezényelte filharmonikusok közt szerényen haj-
longó Bartók Bélát percekig tartó tapsok kíséretében búcsúztattuk ha-
zájától, főiskolájától... Részemről az Is örökre emlékezetes marad, mi-
dőn amerikai útja el őtti héten A'kadémiánkba jött, s munkahelyét ől, 
munkatársaitól búcsút véve, egy percre hozzám Is benézett és köszönve 
segítő  készségemet, csak annyit mondott, hogy „hosszabb koneertútra 
megyek", néhány kézirat-töredéké.t s Népzenénk és a szomszédnépek 
zenéje  ic.  kötetét kezembe adva, - örökre elbúcsúzott. Ezek az utolsó 
szavai még évek multán Is megmaradtak lelkemben, mid őn emlék-pa-
pírjait simogattam, s gyakran fellapoztam a régi műsorlapokat, kon-
certjeiről (Fisher Edvinnel adott kétzongorás estje, szóló-estjei, stb.) és 
néhány félretett méltatást: Tóth Aladártól, Szabolcsitól, Kosztolányi 
Dezsőtől, s ez utóbbinak szép sorait kell most idéznem: „Ezüstfej, egy 
ezüstszobor, imelyet az ötvös pirinyó Ikalapácsokkai dolgozott remek-
be... de ez az ember, aki el őttem ül a zongoránál, testi mivoltában is 
arányos, feilhúzott, zengő  és  alkotásaira  is kell gondolnom." Ennél szeb-
ben valóban senkisem jellemezte e nagy Alkotót. 

Bartóktól kapott relikviáim köz űl legértékesebb a fent említett, 
sajátkezű  127 kottairása hasonmás lapjaival bővített kötete 1934-h81, 
melynek címlapjára régi barátjának,  Vinko Žganecnek  írt dechkációt, 
de áthúzta, mert a köbejöbt világháború miatt már nem küldhette Ju-
geszláviába. [3. számú melléklet.] Ezt a 34 oldalas bevezet ő  szöve-
gét az teszi külön is értékessé, hagy a kés őbb Lukiinieh prof kiadá-
sában  franciául ig megjelent füzetét újabb kiadásra Is kívánta á ťi)clol-
goizinii, ezért vannak itt-ott francia bezúrásaLi, Igy ebben a Žga-
neonok szánt példányban 15 lapon vannak kisebb-nagyobb saját-
kezű  megjegyzései, meilyekbői néhányalt )itt fotón láthatunk. [4. és 
5. számú melléklet.] Muraközi horvát és magyar vonatkozásai 
miatt roppant érdekesek ia 30. és 33. lapokon közöltek, tárgyilagos szak-
mai bírálattal a Kha č  és később Žganec által kiadott anyagról, f őleg 
az utóbbi 1924. évi zágrábi tud. akadémiai kiadású 600 dallamú köte-
téről. Íme egy részlet Bartók megjegyzéseib ől, a ikõtet 32. lapjáról: 
„Már maga Žganec  Is elismeri, hogy gyűjteménye 175 dallania ‚magya-
ros'. Persze ő  nyilván csak az új-magyar dallaniotkat mondja magyar-
nak, hiszen a régi magyarokat akkor még nem ismerhette. De ha közü-
lünk valaki átlapozza e gyűjteményt, szinte megdöbbenve állapítja 
meg, hogy eme horvát  nyelvíi  dalgyűjteménynek zenei része szinte ma-
gyarabb a mi magyar gyűjteményünknél! De hadd beszéljenek a szá-
mok: ebből a 600 dallamból 19J régi magyar dallam, 158 új-magyar 
dallam [legtöbbnyire csonka formában, ld. a 80. példát], 41 egyébfajta 
pontozott ritmusú magyar dallam; tehát összesen 389, vagyis 66%-a dal-
lamoknak magyar. A legmeglepőbb azonban a régi magyar anyagból 
származó átivételek nagy száma. „..." A tótok s rutének, mint láttuk, 
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csak az új-magyar anyagból vettek át, a Muraközben azonban a szintén 
szépszámú  új-magyar átvételeken kívül a régi anyag kivétel nélkül 
magyar eredetű .  Zganec gyűjteményének 33%-a régi  magyar pen-
taton dallam, a magyar anyagnak pedig csak 9%-a. Arról szó sem lehet, 
hogy ez a niuraiközi pentaton anyag ne lenne magyar származású. Hi-
szen egyrészt teljesen azonos a régi magyar dallam-anyaggal, els ősor-
ban a dunántúliivai, másrészt Úgyszólván nyoma sincs az egyéb szerb-
horvát anyagban. Az már csak igazán nem tételezhet ő  fel, hegy ennek 
a két járásnak területér ől hatoltak volna ezek a daflamfélék a magyar 
dallamterületre, el egészen a Székely ďöldig. 

A négy fontosabb nyomtatott magyar népdalkiadványban kb. 230 
régi pentaton dallam van, ebben a muraköziben pedig 190." 

Ezután egész bekezdést húzott át Bartók és finom piros ceru-
zával a lap szélére a következ őket írta: „úgy hogy lamíg a magyar nép-
dalok egyetemes kiadása meg nem jelenik, ez a muraközi horvát gy űj-
temény a régi magyar dallamok tanulmányozója számára egyike a leg-
fontosabb forrásmunkáknak fog maradni. Márcsak ezért legsürg ősebb 
teendőink egyike: a magyar népdaloknak - több mint 10.000 dallam-
nak - egyetemes kiadását megalósltani, mert ez lesz a legnyomósabb 
bizonyíték népdaianyagunk legfontosabb részeinek Ősi magyar volta 
mellett". 

Itt közölt kottakézirata egyike legbecsesebb Bartók-relikviáimnak; 
egy bánffyiiunywdi képeslap, melynek hátára írta hangjegyeit s álmat-
lan éjszakája szelíd átkozódását, ti. kalotaszegi  gyűjtŐútján,  1910 körül, 
a kis vendégfogadóban, emeleti szobája alatt egész éjjel húzták a ci-
gányok. rdekes, hogy ďoiklorista agya még ezt a pár percet is egy dal-
lam rögzítésére használta, de később elfeledkezett róla, sohasem közölte. 
[6. számú melléklet.] 

Bartók amerikai útja alatt is szorgalmasan foáyt a munka, Kodály 
irányításával; Kerényi 'György és társai segítségével hozzáláttak az 
anyag csoportosításához. Persze a háborús bajok, s űrű  légiriadók mind-
nyájuk munkáját megnehezítette, újab gy űjtőútakra sem nagyon me-
hettek a fiatalabb kutatók. Akit a háború szele másfelé el nem sodort, 
annak egyre gyakrabban kellett 1942-43 után a mélységes akadémiai 
pincék vasbeton falazású óvóhelyeire menekülnie az amerikai bombá-
zások elől; gyakran ott találkoztunk Kodály mesterrel is, mnkatársai 
közt. Nekem ugyan 42 éves fejjel az a „szerencse" Is kijutott, hogy lég-
védő  tüzérnek soroztak s így minden nagyobb riadókor behívtak üte-
gemhez, akadémiai hivatali munkámban csak töredékesen vehettem 
részt, főképen a muzeális könyvek, képek pincébe szállításában. 1944 
decemberében egy amerikai bombazápor leszakította épületünk tetejét, 
ablakainkat betörte s néhol közfalakat döntött be; majd az esztelen 
nyilas és német hősködés heteiben, 1945 jan.—februárban Buda fel ől 
az ő  gránát- és géppuskatüzük pusztította egész Duna-soron termein-
ket: szép nagy üléstermeinken kívül a múzeumi szobák is kiégtek: Szé-
chenyi-, Vörösmarty-, ‚Kisfaludy-, Mikszáth-, Goethe-szobálnk, szobraik-
kal együtt.  Bartókék Patkósszobáját  sem kímélték a bombák, kotta-
anyaguk egy része szétrepült 'a székrényb ől [még szerencse, hogy a f 0-

nográďhengereket  s  gépéket idejében le tudtuk vinni a pincebeli tárgyi 
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óvóhelyre!]  és bizony a szép patkós asztal is, amelynél Bartók kere'k hét 
évig dolgozott, szilánkokra hasadt egy becsapódó budai gránáttól. Ke-
rényi barátommal aztán 1945 tavaszán sokáig szárítottuk az összesepert 
támlap-kottákat s válogattuk ki a még használható segédkönyveket a 
falt&rmelékek közül. Az épület egye'tllen épen maradt részében, az Arany 
János idejében berendezett Főtitkári Hivatalban teregettük szét e kotta-
lapokat, majd az épület restaurálása után Kodályék megint folytatták 
régi szobájukban a munkát. Ez volt az első  lépés azon az úton, mely 
1950-ben az akadémiai Népzenekutató Csoport megalakulásához és nem-
sokára hatalmas:  sokezer  oldalas  kiadványsorozatukhoz  vezetett. 

Bartók iránti háláját sokszor lerótta azóta is a magyar kormány s 
az Akadémia: 1955-ben maga miniszterelnök ünnepelte, halála 10. év-
fordulóján, kiemelve, hogy „Bartók a különböző  népek testvérré válása 
érdekében gyűjtötte dalaikat s komponálta korát messzire megel őző  
műveit. Emigrációjában Írt Concertoj ában a hazaszeretet megrázó hang-
ját szólaltatja meg s élete egyetlen vágyának 'mondott baráti körében: 
Szeretnék hazamenni de végleg." 

A M. Tud. Akadémia 1958-ban berendezte a Várban a Bartók-
Archívumot, és a családtól átvett roppant anyagot (kompoziciók, folklo-
re-jegyzetek, hanglemezek, kalotaszegi bútorzata stb.) példásan tudo-
mányos rendszeriben több teremben állítja ki, bocsátja a 'kutatók ren-
delkezésére, egyik lelkes ismer őjének, e 'múzeum első  igazgatójának: 
Denijs Dille  belga zenetudósnak rendezésében, akinek felavató beszé-
déből 'ezt jegyeztem föl: . . . „A magyar zenekultúra forradalmát Bartók 
és Kodály hajtotta végre, évtizedes munkával. Mennyiszer volt részük 
mellőztetésben, hazaáruló-jeLz őkben? Míg Kodályra inkább a hajszál-
finom 'elmező  gondolkodás, filológusi munka jellemző, addig Bartók in-
tellektusa maga volt az érzékenység, amit a megismerés vágya táplált. 
Ezért is volt oly sokoldalú, nemcsak el őadó és alkotó m Ĺívészetében, de 
a természetrajzban és a ha1aószeliemű  irodalomban is!" 
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amely minket  i't.( 'és élete m!vével kapcsolatban 
p  

erdekeVet 	-- 

z elsó kérdés arra vonatkozik, vajjon mennyire érti 

meg a mai nemzedék Liszt szerzeményeit, mit szeret közü-

l čik Jobban, mit kevésbé. 

25 évvel ezel őtt cikket közöltem egy folyóiratban ‚‚Liszt 

Ferenc és a mai közönsége' cimmel; ebben megpróbáltam 

erre a kérdésre feleletet adni, az akkori kozönség maga-

tartását vizsgálva. Arra az elszomorító eredményre jutottam, 

hogy az akkori zenebarátok és átlagzenészek bizony majdnem 

kizárólag Lisztnek csak aránylag kisebb jelent őség«, inkább 

csak külső  csillogásii műveit fogadták cl ás kedvelték,  $  
a legbecsesebbeket, a csodálatosan jövőbe mutatókat vissza-

utasitották, nem szerették, nem kellett nekik. 

Azóta ugyan sokat Javult a helyzet, de még mindég nem tar-

tunk ott, ahol lehetne és kellene.  Bzért ujból  6a  ujból, 

még ma is elénk tolul az a kérdés, vajJon miért kedvelik 

még mindég elsósorban a kisebb fontosságd de fülkápráztató 

Liszt mheket, ás miért riadnak vissza az értékesebb, de 
- 	 JJ kevésbé  caillogo muvektól.  

A kérdés elsó felére könny( válaszolni: az átlagzenész ás 

átlagközönség Sose a lényeget, mindág csak a küls őt látja. 
Ra a külső  eléggé mutatóB. elfogadja ás mebccsátia. sót 

1. számú melléklet  



1934.szeptomberét61  kezdve folyik a sajtó al4 rendezés munkdja. Ez 

id.ő  alatt -el őkészit ő  munkaképpen- revideáltam, az Összes fonográf-hengerek-

nek -szómszeriat 106 hengernek- lejeyzéseit..Ugyanakkor od.Ó.1yanyomta- 

ki az errevonatkozó anyagot. A mag1arsaggal szon-

z6dOs népeknek /bolgdr, szerb-horvát. tót, lengyel,  ukrnĺ  az Ösezehason. 

litás oéljából sz(.keéges dal-anyagát lemáebltú 48 részben rendeztük. 

*  következ ő  évek munkaterve: 1/a már revid.eélt magyar anyag Végleges 

sajtó alá end.ezése;-2/az igy elrendezett anyag  ăeszebasonlitása  a  fent tel 

sorolt népek d.alsival.Bz el őreláthatóan 3 esztendőt veez még igénybe.,CA ţ-

met anyaggal való összohasonlitás k śJ.lön munka, ami külön kiküldl$tt utján  B 
berlini népdal-arohivumban végezhet ő  csak el,  kb. 3-4 hónap alatta 

Becslés szerint a sajtó alá kerül ő  anyag mintegy 12 ezer dallam. 

Ennek kiaááskbrülbelül 4 ezer quart oldalt tesz ki. MínimãlIsnyomáa és 

papir-költsége 100 ezer peng ő  volna; lehetséges, hogy ennél több. 

j'Az  egész anyag nyomdába ad4sa 3 esztendő  mulya lesz lehet. nagyon 

kivánatos volna, ha a következ ő  3 évben tartalékolni lehetne bizonyos ösz-

szeget, mert  három  6v mulya, mi-kora nyomdába-adás megtörténhetik, hirte-

lenében aligha lesz majd lehetséges a szükséges összeget el őteremteni. Ter,  

talékolás helyett arról is lehetne sz ő , hogy az évente kapott összegen pa-

pirost vásárolna a M.Tud..Akadémia 63 at tartalékolná,, hiszen tudvalev ő  do-

log, hogy a nyomdaköltségek nagyrészét a papiros költëégs teszi. Azonfelül 

nem utolsó szempont az sem, hogy a papirárak állandóan emelkednek. 

Kiváló tisztelettel 

BucJ.apest,1937.szeptembey  14. 

2. számú melléklet  
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tvételek  nagy  asána.  A tétek  4 rutéaek  amint láttuk, 
csak sz  új-magyar anyagból  vstt.k  át  tmeg'ssen daflsmo-
kat. A Muraközben asonban  a szintén  ad~  4j-
ma—gyarátvételeken kiv űl a régi anyag kivétel nélkűl magyar 
eredetű . Žganec gyűjtemények 38%-a régi magyar 
pentaton dallam, a magyar anyagnak pedig csak 9%-a! 

Źganec nyonn  idézett murakózi  régi magyar  penta-
toti  dallamokat s 2d, 51c, 75-79. példa mutat 1*. 

Arről pedig szó sem lehet, hogy ez a muraközi pent&. 
Un  anyag ne lenne magyar származású. Hiszen egyrészt 
teljesen 

 
azonos &  régi magyar dallam-anyaggal, els ősozban 

* dunántúlival, másrészt Úgyszólván nyo~_etpcs sz ęgéb 
oy4ţ hn. Az már csak Igazán nem téteke-

hetó fel, hogy ennek s két járásnak  terUletérő l hatoltak 
volna ezek a  daflsnzlék  a nagy magyar  nyeivteruletre, el 
eszen  a Székelyföldig.  

Feittinő  még  sz  Is, hagy ennek a régi muraközi  pen-
fafsi  anyagnak  '/, részében 6..z6tagú sorokb6l  álló szöve-
geket találunk holott a magyar anyagban s 8- ás  11.056- 
tagúak vannak túlsúlyban. 

A négy fontosabb nyomtatott magyar  népdalkiadvény-
ben i. 2. régi pentaton dallam Van; ebben a muraköziben  
pedij' 190. Łţan kjelenthatj aki  WlnéI  n  

az Iffiz 	 #o 	 dú 
bjazí!rhet6 .hokvát,  tót, rtéu, romÁn\dalÖv'agekke, " 
mik  e\edi mayar  szöveg 	A kÜlfk  I g  y"(ogja 	( 
mai mismerni'ę  magyar ťslŮ zenéj4t, i ţ a  g e  n 
es 	nndenféle 'iés  nyelvű  ndi  népzeU ,  éikç âz 

tán 	tgetJük 
'  

annál  Ic' bé  fognak künk,  mert még 	nem  i8 leoz 

‚:  

-  
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5-3O 'évvel  ezelft ekrhányazor hallhattuk ldqe 
ozuăgbellek  szájából, hogy nincs is igazi  naar falusi 
jene;  ami van,  sz ~ vy romAn átvétel. Akkor még  

ak  vitába sem bocsátkozhattunk,  híszen  magunk sem 
Ismertük falvaink  zenléjét.  Most, 30 év munkája után meg-
práitain  ezeket  az  állításokat s lehető  legnagyobb tárgyi.  
legossággal  megcáfolni. Vizsgálataim eredményét akkor 
Is  kÖszétettem  volna, ha nem kedvezett volna  nekk. 
AnnáJ  nagyobb  ěrömmel  szegesek le olyan eredményt, 
amelynél  ke&vóbb  alig  képe~  el. Lehetséges, hegy  a 
jövő  kutatásai  qyben-niáabaa módadtam fogják  mq. 
l Łap(tăulnat.  D. abban  erőei  hiszek, hogy  *  dolog lé-

nygáben  nem tévedtem; es a Lényeg pedig  eMen fbgW-
ható Össze: a magyar falu régi é, éj dallam-
anyaga magyar  kult ű rkines,  olyan  kul-
túrkines,  amit nem jelenlegi  szomsz& 
dainktól vettbnk kölcs ă n,  hanem ami-
b ő l mi adtunk nekik.  

udapezt,  1984. január 15.  

) 

-‚ 	 .si asgmmą  I 	
-•'  
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Penavin  Olga 

SEBESTYÉN ÁDÁM: 
A BUKOVINAI  
ANDRASFALVI  
SZÉKELYEK 
ÉLETE ÉS  TIiRTÉNETE 
MADÉFALVATÓL  
NAPJAINKIG 

Kiadja a Tolna megyei Tanács VB. M űvel ődési Osztálya,  Szekszárd,  
1972. 279 1. 

1973 nyarán, a rádió keresőgombját forgatva, székely nyelvjárású 
Szó ütötte meg a fülem. Kíváncsian vártam a folytatást. A folytatás 
valóban megérte a figyelmet. A véletlen játéka folytán akkor hallottam 
előszőr a kakaadi Sebestyén Ádám könyvér ől és magáról a szerzőr&  is 
néhány szót. Megörültem a hírnek, hogy valaki végre összegy űjti a 
magyarországi székelyek dalait, történeteit, szokásait, s még hozzá szü-
letett székely ember teszi, akinek szívügye a múlt emlékeinek rögzítése, 
a haladó hagyományoknak a megmentése az elkallódástól. Dégh Linda 
Kakasdi  mesék c. műve megmutatta az értékeket, felhívta a figyelmet 
a kincsekre, de jönni kellett valakink magából a közösségb ől, aki egész 
életét e nem könnyű , de igen hasznos, áldozatos munkának szenteli, 
feltárva a keserves múltat, ugyanakkor utat is mutat a jöv őbe a szor-
gos, dolgos, környezetbe ibeilleszkedést mutató mán keresztül. Örömöm-
ben felbuzdulva levelet írtam a szerz őnek. Egy hónap múlva megér-
kezett a könyve. Egy ültömben végigolvastam a 224 oldalnyi szövegei, 
a gazdag képmellékletet élvezettel nézegettem, hasonló élvezetet nyúj-
tott a tájszótár-melléklet is. Kései adósságtörlesztés tehát ez az 
ismertető . 

Mit is tartalmaz ez a könyv? A most Tolna megyében élő , 1  de a 
második világháború idején Észak--Bácskba telepí ţett székelyek és 
őseik viszontagságos téilietét az 1764. január 7-i siculividiumtól napjain-
kig. Kétszázéves hányattatásuk és végleges letelepedésük történetét tar-
talmazza a könyv, és hányatott életük egy szakaszának, a Bukovinában, 
Andrásfalván élés népi életformájának megörökítését és tovébbadását 
tűzi ki célul a szerző . Mint maga mondja: „Ügy gondoltam, talán né-
pem életének, történetének, szenvedéseinek, örömeinek feltárásával, 
megörökítésével szolgálhatom javát. Hiszen mára félüd ős andrásfalviak 
sem sokat tudnak Andrásfalrváról, a székelyek múltjáról, a madé ďali 
veszedelemről - akkor hogy tudnának róla a fiaik?... Munkámban 
jóformán csak . . . csontot adok: sok csontot és kevés húst... Ügy gon-
dolom, ha az alap, a csont már elkészül, majd csak akad valaki, aki 
felfűszerezve húst is rak a osontra." 
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Még ha valóban csak a vázát kapnánk is a történ'éseknek, a szo-
kásoknak, még akkor is ďe]Jbecsülhetetlen értéket jelentene Sebestyén 
Ádám kakaadi szövetkezeti könyvel ő, lelkes székely ember könyve. 

Sebestyén Ádámnak nem kenyere az Írás, a néprajzi gy űjtés. Ma-
gyarul is csak székelyül beszélt a hét román nyelv ű  elemi iskolai osz-
tály elvégzése 'után, csak később, o]vasmányaán keresztül ismerte meg 
az irodalmi nyelvet és tanulta meg használni. Nem a bizonyítványok, 
a papírok tették képessé és alka&nassá könyvének, illetve kÖnyveirek 
megírására, hanem :a lelkesedés és ügyszeretet. Nem ez a könyv az els ő  
megny'ilatkozása, az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gy űjtőpályáza-
tokon többször díjat és Sebestyén Gyula emlékérmet nyert. 

Hogy nem végez hiábavaló munkát, ezek az elismerések is mutat-
ják, & a legszebb iés legnagyobb siker, hogy Dezs ő  fia is követi édes-
apja példáját, ő  is gyűjt, feldolgoz népszokásokat s már díjat is nyert 
a Húsvéti ünnephez és ünnepkörhöz f űződő  népszokások a bukovinai 
Andrásfalván c. dolgozatával az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gy űj-
tőpályázaton. Eme dolgozatát megtaláljuk az el őttünk levő  könyvben. 

A KÖNYV FEIPITSE 

Az I. részben, mely Az andrásfa ĺi.vi nép története címet viseli, a 
szerző  bevezetése után az I. és II. rész adatközl őinek névsorát találjuk. 
91 zömében kakaadi, és néhány lengyeli, ap'axhanti, györei, muesfai, 
hidasi, 'tabódi, izniényi lakos szerepel az adatszolgáltatók között, akik 
között a legidősebbek Palkó József, 88 éves, Juhász (Burján) István 83 
éves, Katona (Muszáj) János 81 éves, a többiek a 60, 70, 80 és egy né-
hány év súlya alatt görnyednek, míg a legfiatalabb a 47 éves Fábián 
(Bitang) 'Imre, nem számítva a paraszti környezetb ől kiemelkedett 24 
éves tanárn őt, Magyar Péterné sz. Fábián Máriát és a Dunaszent-
györgyre szakadt 32 éves Sebestyén István tanárt. A nemek szerinti 
megoszlás: 28 nő  ás 63 férfi. A névsor azért is érdekes, mert kinek-ki-
nek a ragadványneve is szerepel 'a feésorolásban, Így közvetve a meg-
külünböztető  nevek adásának szokására is fényt vet. 

A történet elbeszélése a madéfalvi emlékm űtől indul. A szerző  1945 
szeptemberében a jassi fogolytáborból hazafele tartva Madé.falván meg-
látogatta az emlékművet, melyet, a határ őrség erőszakos szervezésekor 
a császári katonasá4gt61 lekaszabolt csíki, háromszéki székelyek h őseinek 
emlékére emeltek. Ez az lélmény döntő  volt a gyermekkora óta ösztönö-
sen, a maga gyönyörű ségére gyűjtögető  szerzőre. Rádöbbent, hogy Össze 
kell gyűjtenie mindent, iami még fellelhető, ami még nem 'hullt ki sz 
emberek emlékezetéből. 

A madéfalvi veszedelem 'ismertetése után id ős emberek elbeszélése 
és történeti források alapján eiirnondja a székelyek történetét, szenve-
déseit,, 'vándorlásait aránylag nyugodt megtelepedésükig, a szerz ő  sze-
'mében felejthetetlen szépségű  Andrásfalrván. „Határát milliónyi virág 
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tartkítja, köröski&rül  szép sík vidék nyugtatja a szemet... A néző  szeme, 
ha tovább kut'at, észak és nyugat felé húzódó gyönyör ű  hegyláncot talál 
10-15 kiloméret hosszúságban". A Szucsáva mellett kit űnő  termőföld-

del, legelővel, ivóvízzel, erdővel rendelkező  Andrásfalva szívéhez n őtt 
a szerzőnek, nem is csoda, hisz 1941-ig itt élte le gyermek- és ifjú le-
gény korát. 

A betelepülés, a földhöz juttatás bemutatása után felsorolja Se-
bestyén a falu részeinek, utalnak, dűlőinek, réteinek, legelőinek, kutai-
nak, vizelnek nevét. A neveket olvasva kiderül, hogy a mi székelyeink 
is - van köztik andrásfalvi csoport is - néhány onnan hozott nevet 
alkalmaztak itt megfelel ő  földrajzi ialakulatokra, pL Lükütyesi, Lábok, 
Csutakosok, stb. 

Az erdőpásztorok nevének felsorolása névtani szempontból is 
értékes. 

A letelepültség kísérő  jelenségeinek bemutatása után (erd ővásár-
lás, bíró választás, korteskedés) fájó emléket idéz A robot c. fejezet. 
De nemcsak a földesuraktól szenvedtek, a kolera, a csuma is többször 
megtizedelte Őket, hiába ették a sózott fokhagymát. 1866 szomorú esz-
tendejük volt, kolera, éhinség sujtotta őket. Erdély segítette a szűköl-

ködőket, amennyire bírta. 
A lakosság elszaporodása miatt - gyakori volt a 10-15 gyermekes 

család - a föld nem ibírta a megélhetést biztosítani, a bankkölcsön is 
sok családot .kolduobotra juttatott, Moldvába kényszerített kenyeret ke-
resni. Az otthon maradottaknak sem volt könnyebb, földet m űveltek, 
szarvasmarhát, juhot tenyésztettek, lovat neveltek, fuvaroztak, rönköt 
szállítottak, ami különösen veszedelmes volt. 

1882-ben Magyarországon mozgalom indult a székelyek visszatele-
pítésére. Alkalom is adódott rá, az Al-Duna szabályozása, ahol telept-
tésre alkalmas területekhez jutott a kincstár. Ekkor érkeztek és tele-
pedték le ia mi székelyeink Székelykev'én, Vojlovicán, Sándoregyházán. 

Nem mindenki vett vándorbotot a kezébe, az ott maradottak tovább 
élték nehéz életüket 1941-ig, mikor a magyar kormány Bácska külön-
böző  területeire telepítette őket. Andrásfalváról 2517 lélek ndult el 3 
transzportban. Az andrásfalviak Szabadka, Topolya környékén kaptak 
törlesztésre portát. De 1944-ben ismét vándorútra kényszerültek. A 
hosszú, 10-15 napos út után főleg Zala, Veszprém és Tolna megyében 
kaptak ideiglenes szállást. 1945-ben végre a volt andrásfaiviak a követ-
kező  községekben szálltak meg: Kakasd, Aparhant, Micsfa, Lengyel, 
Izmény, Györe, Talbód, Hidas. Az első  időben nem szívesen fogadták 
őket, lenézték, megvetették a „csángókat". Ma már ez a múltté. Meg-
becsülik őket a szövetkezetben, a lányában, szépen gyarapodnak, a 
régi életmódot feladták, az ifjúság a beolvadás során még székely nyel-
vét is elhagyja, hogy ne ismerjék fel származását. 

Á történettel foglalkozó részt az egyes helyeken letelepült volt 
andrásfalviak névjegyzéke zárja le a családtagok létszámával. Ez sok 
szempontból igen értékes része a m űnek. 
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NÉPSZOKÁSOK 

A karácsonyi ünnepkörhöz f űződő  népszokások Andrásfalván  című  
rész vezeti ibe a •népszo:kásokról szóló fejezetet. Ezenkívül A húsvti 
ünnepekhez és ün.nepkörhöz f űződő  népszokások (Sebestyén Dezsőtől), 
valamint Lánylopás, lakodalom, keresztel ő  a bukovinai András falván c. 
résztanulmányok emelkednek ki ebből a fejezetből. Külön érték a régi 
betlehemezés sz&vege, melyet Sbestyén Ádám még Andrásfalván gy űj-
tött 1935-ben, mikor maga Is teékenyen részt vett i a  szokás gyakorlá-
sában, ő  személyesítette meg Máriát. A .betlehemezés teljes szövegét 
kapjuk az énekek dallamával együtt. (A Székelykevén gyüjtött betlehe-
mezés szövege csak szegényes töredéke ennek a szövegnek!) Egy érde-
kes szokásról is hírt 'kapunk: a lányok karácsony esti megéneklésér ől. 
Nagy tisztesség volt a házra, lányra, ha felkeresték őket karácsony estén 
az énekesek. 

A Sebestyén Dezsőt&l leírt húsvéti előkészületek, a hiIshagyat, a 
nagybőjt, a nagyhét lés húsvét leírása Igen gondos és aprólékos munka. 
Ezt a részt a tojásfestés és tojásírás pontos, részletes, ábrákkal b őven 
ellátott 'bemutatása zárja le. 

A legrészletesebb és sok érdekes szokást megoirokít ő  tanuiinány a 
lánylopást, lakodalmat és keresztel őt bemutató. 

A Babonás hiedelmek és gyógyítások András falván c. részben a mi 
székelyeink szokásaival egyező  szokások leírását találjuk. Üj itt az, hegy 
a Lidércet marihabend ő  pokla vagy lepedő  formában a levegőben szállva 
képzelték el. Itt is szerepeinek guruzsmáló asszonyok, szépasszonyok, 
ördöngős asszonyok, kik elveszik a tehén, a szoptatós anya tejét. Az 
igézetet itt Is vízvetéssel, ónöntéssel, fejelfúvással gyóĘgyították,  mint 
teszik még ma is Székelykevén. 

A iányok játékai, babonáskodásai itt is a férjheznienés, a párvá-
lasztás szolgálatában álltak. 

A népi hitvilág, babonás hiedelmek alaposabb feldolgozást érde-
meltek volna. Kár, hogy ezekre nem jutott több id ő . Hasonlóképpen 
szegényes a gyermekjátékokkal foglalkozó fejezet. 

A halottas székely népszokások a bukovinai András falván tárgya-
lásakor hiányos a gyógyító babonás eljárások bemutatása. Teljesebb 
lehetne, hisz bizonyára sok Ilyen szokás él még napjainkban is, mint-
hogy a mi székelyeinknél is sok él még. Rendkívül érdekes az aggos 
gyetekek gyógyítása, de míg nálunk sütik a kemencében az ilyen gye-
reket, ott főzik. Nálunk fontos mozzanat az, hogy a süt őasszonyok mez-
telenül kerülik meg a házat. Ez is példa arra, hogyan változik a szokás 
is idők folyamán. Igen szép siratókat közöl a szerz ő, amiket nem is le-
hetett könnyü összegyűjteni, mert ez a műfaj is eltűnőben van. 

Összegezésképpen azt mondhatnánk, nagy ikár, hogy egyenetlen a 
könyv. Egyes részek jbban kidolgozottaik, mások kevésbé, noha azok 
Is megérdemelnék az alaposabb gy űjtőmunkát, részletesebb feldolgo-
zást (hitvilág, gyógyítás). Érthet ő  egyébként, hogy ezek a részek így 
sikerültek, a kidolgozottabb részek ugyanis gy űjtőpályázatra készültek. 
Egy eljövendő  újabb kiadáskor ajánlatos lenne pótolni a 'hiányokat, 
mert természetes módon napról-napra fogy a hiteles, niegbizható ada- 
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tkat  nyújtó adatszolgáltatók  száma,  a régi tudásanyag is elhalványul, 
kiesik az emlékezetb ől. Ezen hiányok mellett is nagy értéket képvisel 
ez a lelkes munkával összegyűjtött és  feldolgozott  Szép, értékes anyag. 
Olyan értékek kerültek itt lejegyzésre, melyeket már csak töredékeiben 
találunk 'meg másutt. 

A szép tiszta felvételek nemcsak a  fényképeszt  dicsérik, hanem a 
nyomdát Is. 

A jegyzetek és a tájszótár csak emelik a kötet értékét. Bár, egy tel -
j.esebb  táj szótár még hasznosabb lett volna, mert több, szövegben el ő-
forduló Szó hiányzik a szótárból.  Ezek  valószínűleg azért maradtak  ki,  
mert a székely nyelvjárást  beszélőknek  természetesek,  szókincsük  állan-
dó elemei, viszont nekünk ismeretlenék. 'Egyébként a szerz ő  szerint a 
tájszótárnak kettős célja van: a tájszólást  beszlőknek  „jó, ha  megta-
nulják  .az ő  szavaiknak  mi az általános 'magyar megfelelője", a  tájszó-
lást  nem beszélőknek pedig segítség. Mindenféleképpen igen hasznos! 

Ügy tudjuk, az ismertetett  ikõtetnek  folytatása Is készül, sőt már 
a nyomdában is van. Nagy érdeklődéssel  várjk  a folytatást! 

Még csak annyit jegyeznénk meg, hogy  dícséretre  méltó és köve-
tendő  ipélda,  hogy egy megyei Tanács Művelődési Osztálya így segíti és 
támogatja a kultúrértékek, a tudomány számára is jelent ős művek meg-
jelentetését. 
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Matijevics  Lajos 

BURÁNY  BÉLA: 
HEJ, SZÉNA, SZÉNA 

Zentai füzetek 8/E - Zenta, 1973. 

A föld minden népénél megta]Áljuk a játékos embert, a „homo lu-
dens"-et; a történelem minden korszakában megtaláljuk a játékot. Az 
embert és a játékot csak abban az esetben választhatjuk szét, ha el őbbit 
a ďelnőttek rvilágában vizsgáljuk: ez esetben gyakorlati tevékenysége 
elsősorban a 'munka, a termelés, míg a játék a gyermeké, a gyermek-
ko.rhoz tartozik. Tulajdoniképpen a gyermek egyetlen és legkedvesebb 
tevékenysége a játék. Éppen ezért, életének szerves részét képezi, s ha 
felnő, (ha megöregszik, játékélményeit ől akkor nem szabadul-hat. Az 
ember sohasem hlejü el gyermekéveinek játszótereit, játszótársait, já-
tékszereit. S ibár a feln őttek sohasem játszanak egymással, a fiataloknak 
mindig szívesen adják át játékanyagukat, örömmel tanítják meg velük 
a régi játékokat. Az ilyen átadás esetén azután el őkerülnek a könnyen 
vagy nehezen betanuijható játékszabályok, elhangzanak a játékhoz f ű-
ződő  mondókák, felcsendül a mozgásokat  kísérõ dallam. Ilyen alkal-
makkor nyilván az a legnagyobb siker, ha sz átadók jól emlékeznek 
a játék szövegére, a dallamára, mert így taníthatják meg a kisebbeket,, 
az Új generáció érdeklődő  tagjait a gyermekvilág követelményeinek, a 
népi játékok szabályainak megfelel ő  igazi gyermekjátékra. S egy-egy 
ilyen átadott, megórzött, el nem felejtett játék nem azért jelent ős, mert 
gyermekkori emlékeket, élményeket idéz fel; jelent ősége ennél jóval 
több. Irodalmi, nyelvi, néprajzi, zenei, történelmi, szociológiai, Lélektani 
értéke ikell, hogy íogilalkoztassoin mindannyinmkat, mert a legrövidebb, 
a legegyszerűbb gyermekjáték is e diszciplínák elemeit kínálja az ér-
deklődőnek, az értékelőnek. „Valóságos tárháza, valóságos menedéke 
a népköltészetnek a gyermekviilág maradványa: a gyermekjátékok, da-
lok, versek, s dajkarímek... "  - írta Kálmány Lajos. „A Magyar Hír-
mondóban 1792-ben megjelent ‚Kis pillants' majd Kölcsey figyelmez-
tetése óta számontartja az irodalom a gyermekjátékot, de jelent őségét 
megillető  figyelemmel még nem foglalkozott vele mindmáig" - állapí-
totta meg Kodály Zoltán 1951-ben, a  Gyermekjátékok  Előszavában. Ez 
a könyv a Magyar Népzene Tára első  köteteként jelent meg, s mintegy 
933 oldalon ismerteti a gyermekjátékokat. A mai Jugoszlávia terüle- 
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téről  Csúzáról, Gombosról, Kúláról, Öbecsér ől, Újverbászról, Zombor-
ból, Kórógyról és Hertelendyfalrváról találunk a kötetben játékot. F őleg 
Kiss Lajosnak és Kiss Aronnak köszönhetjük összegy űjtésüket. Már 
ezek az adatok is bizonygatják, hogy vidékünk játékai sem maradnak 
le a környez ő  népek és a messze élő  nemzetek játékai mögött. S ha ezek 
mellé soroljuk még Király Ernő, Tőke István, Székely Mária gyűjtéseit, 
valamint az újvidéki Bölcsészettudományi 'Kar Magyar Tanszékén és 
a Hungarológiai Intézetben őrzött játékgyű jteményt, akkor megállapít-
hatjuk, hogy mi sem maradtunk közömbösek gyermekjátékaink iránt. 
Ezt a játékanyagot frissíti fel Dr. Burány Béla most kiadott könyve 
százhuszonkét 'vajdasági magyar gyermekjátékdallal. Kötetének anyagát 
idős adatközlőktől gyűjtötte egybe, s Csóka, Felsőhegy, Hódegyháza, 
Horgos, Padé, Tóthíalu, Zenta játékdalait találjuk a kétszázöt oldalas 
gyűjteményben. Maga a cím is egy népszer ű  zentai gyermekjátékdal 
első  sorát idézi. 

Dr. Burány a gyermekjátékdalokat fejezetekbe csoportosítja, s min-
den fejezet egy népszerű, jellegzetes dal címét kapta: Süss fel nap! 
Gólya, gólya gilice, ; Hinta, palinta, ; Mit jáccunk, lányok? ; Egyede-
lem, begyedelem, ; Ere kakas, ere tyúk! ; Mosó mosó tányérka! ; Hej 
polëna, polëna! ; Kis kácsa fürdik, ; Bújj bújj z őd ág, ződ levelecs-
ke! ; Lánc, lánc eszterláncl ; Hej lányok, lányok, ; Kék paradicsom 
liliom, liliom! ; Zöld fü, zöld ág a lábom alatt! ; Hej, széna, szé-
na! ; Hopp rózsa viloja! ; Csicsíjj el, bunbújj el!. A Gyűjteményt a 
Függelék és a Jegyzetek cím ű  rész zárja. 

Amint a címek is elárulják, a csoportosítás nem csupán tartalmi 
szempontból történt, hanem funkcióbeli egyezések és összetartozások 
alapján is. Igy találjuk meg az azonos célú, de különböz ő  szövegű  vagy 
dallamú altatókat, hintáztatókat, különif éle körösdi játékokat kísér ő  da-
lokat, forgásra, guggolásra serkent ő , illetve kényszerítő  dalocskákat. A 
dallamok kottája után nagyon sokszor a játékhoz f űződő  mozzanatok 
leírását olvashatjuk, vagy az elhelyezkedés módjait, a kísér ő  mozgá-
sokat, esetleg a játék részletes leírását vagy kezd ő , illetve záró részeit. 

Igy néha előttünk van a teljes gyermekjáték, nemcsak a kísér ő  dal-
lam. Éppen ezért, elgondolkoztató, hogy a gy űjtemény címe fedi-e tel-
jes egészében a könyv tartalmát, hiszen nem Csupán gyermekjátékda-
lokat, hanem ennél többet közöl Dr. Burány. Természetesen a leírás, a 
részletezés csak előnyére válik a könyvnek, s az olvasó, az érdekl ődő  
a vártnál több adattal találkozik. Mindez, valamint a Jegyzetek cím ű  
fejezet a gyűjtő  alapos felkészültségér ől, a gyermekjátékokra vonatkozó 
irodalomban való jártasságáról tanúskodik. 

Ugyancsak érdemes megemlíteni a szövegek jegyzésének pontossá-
gát. Az ejtés szerinti rögzítés eredetiséget, nyelvi h űséget ad a dallamok 
szövegének, s így megismerhetjük a vidék hangtani, alkatani jellegze-
tességeit is. Példaképpen nézzünk meg egy hódegyházi szöveget: 

„Hopp rózsa viloja, 
Most érik az alma, 
Terítve az alga, 
Fölszödjük  hajnalba, 
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A dió törve jó, 
A lëján verve jó 
Né higgy a léjári.nak, 
Az öszö'm attának, 
Keblibe a szíve, 
Nincs nála hitelbe, 
Vékony karcsú (a) mönyecske, mönyecske, 
Mondd mög néköm nevedet, nevedet, 
Minek hívnak tégödet, tégödet, 
Nyútogató  ördögnek, ördögnek, 
Fújjad  a sípot, járjad a táncot, 
Zibet,  zabot a lovának, ég a gyertya, ég, ég! 
Lányok ulnek a toromba aran koszorúba, 
Ara járnak a legények sáros sarkantyúba, 
Ha tik lányok vónátok, hosszú a të ruhátok, 
Föjjebb böcsünétök. Liliom!" 

(Urbán  Péterné, Sípos MárceZ,  83 éves.  
Hódegyháza,  1972.) 

Dr. Burány Béla könyvében nemcsak a gy űjtő  hosszadalmas és 
fáradságos munkája eredményét kell látnunk, a közzétett .gyermekjá-
tékdalokat nemcsak az els ő  nagyobb terjedelmű  jugoszláviai magyar 
nyelvű  ianyagnak ikell tekintenünk. Olyan felbecsülhetetlen pótlása ez a 
magyar gyermekjáték-anyagnak és az Európa szerte ismert énekes-tán-
cos népi gyermekjátékoknak, amely egyúttal újabb feladatokkal bízza 
meg folkloristáinkat, népzenekutatóinkat. A játékdalok egymással való 
érintkezése, a szöveg és a dallam átszivárgása egyik játékból a másik-
ba, a töredékek kiegészítése, 'a más népköltészeti termékekkel való egy-
bevetés az Ősi, pogány, török elemek kimutatása további kutatásokat 
követel. Ugyancsak ösztöniöz bennünket a környez ő  népek játékaival, 
dalaival való összevetésre, az esetleges kontaminációk kiderítésére, az 
azonos formulák feldolgozására és a szövegek alapos tanulmányozására. 

Ez a gyűjtemény is azt bizonyítja, érdemes szétnézni vidékünkön. 
Bár a begyűjtés, a feldolgozás, a rendszerezés nehézségekkel jár, min-
dent kárpótol az eredmény. Szellemi néprajzunknak a legkisebb forrás, 
a legkisbb adalák is kincset jelent. S ha ez a forrásanyag olyan ere-
deti, olyan tiszta és üde, mint Dr. Burány Béla gy űjteményében, akkor 
valóban érdemes folytatni a munkát, mert csak így válik a közösség 
tulajdonává. 
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Veselinovi ć-Šulc  Magdolna 

NÉPEK MESÉI, 

(Szerkeszti  Karig Sára, Budapest, 
Európa Könyvkiadó) 

1956-ban indult meg az Európa Könyvkiadó gondozásában a NÉ-
PEK MESÉI sorozatának kiadása, amelynek szerkesztésével Karig Sárát 
bízták imeg. A 'majdnem két évtizednyi megjelenése folyamán több mint 
ötven füzete látott napvilágot, s ily módon megismertette a magyar 
olvasóközönséget a világ legkülönböz őbb népeinek mesevilágával. E 
hasznos és nemes munkában, amely „bármelyik nagy európai kiadónak 
is becsületére válnék", a legkiválóbb magyar etnológusok vesznek részt. 

Az első  füzet  Tar&g  kori történeteket 'közöl, ezt követően jelennek 
meg a vietnámi és albán népmesék, a néger legendák, a mesék az Amur 
partjáról, az eszkimó történetek, az ausztráliai legendák, a dél-amerikai 
indián legendák és mesék, a román és grúz népmesék, a szegkovács ci-
gány történetek, a kasmiri népmesék, a tibeti legendák, a kazáh, por-
tugál, twai, vogul, német, török, burmai, észak-umerikai indián, ma-
dagaszkári, osztják, marokkói, giljak, délszláv, dél-afrikai, örmény, len-
gyel, guinéai, mari, spanyol népmesék, a hawaii mesék és mondák, a 
perzsa népmesék, a szanszkrit tündérmesék, a zürjén, újgörög, indiai, 
szicíliai, japán, koreai népmesék, a lapp mesék és mondák, a bolgár 
népmesék, a perui ősmondák, az észt, breton, kelet-afrikai, finn, tad-
zsik, kárpátukrajnai, néger, egyiptomi, lett népmesék. 

Az egyes füzetek Utószóban és Jegyzetek-,ben tájékoztatnak a me-
sékről, gazdagítják az olvasó ismereteit, ernberközelibbé teszik számára 
a különböző  népek hagyományait. Ez alkalommal csupán a délszláv, a 
szomszéd népek, valamint a nyelvrokonaink mesekincsét tartalmazó kö-
tetekről szólunk részletesebben. 

A délszláv népmesék füzete Az aranyhajú királylány címet viseli 
(1961), húsz mesét tartalmaz, többnyire Karadži ć  Stefanović  Vuk gyűj-
téséből és Vujkov Bálint vajdasági bunyevác horvát népmesék gyűj-
teményéből. 

A kötetben levő  délszláv mesékben a h ős királyfiak legy őzik a sár-
ká'ny't lés a boszorkányt, de a nép egyszer ű  fiai is harcolnak, mégpedig 
egyedüli íegyverükkel,, a leleményességűkkel. Tanulságuk szerint a nép 
legyőzi az igazságtalanságot, megtorolja a gonoszságot. 

A mesék fordítója régi ismer ősünjk: Csuka Zoltán, tapasztalt szak-
enbere a délszláv irodalom magyarra való átültetésének. Ez alkalom- 
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mai is tanúbizonyságát adta a szeb-horvát népnyelvben Való jártassá-
gának, adekvát fogalmakkal mutatta he magyarul a délszlávok prózai 
epikus alkotásait. 

Kovács Zoltán Utószó-j ágból az olvasó megismerheti a délszláv tör-
ténelem néhány jelent ős mozzanatát. Kovács Zoltán többek között meg-
rajzolja a magyar lonfoglaláskori szlávság képét, s rámutat, hogy „el ő-
deink a szlávktól tanulták el a ďöldművelésnek, az állandó ház építé-
sének módját, s veszik át ezzel együtt a nyelvünkben ina olyan min-
dennapinak s tőrzsgyökeres magyarnak ható szavak sokaságát." Ez az 
érintkezés - mint Írja - kihatott a két nép egész szellemi kultúrájára. 
Ha figyelembe Vesszük, hogy az ószláv őslakosság már északi hazájában 
érintkezett finnugor törzsekkel, s a magyarság elei már a vándorlásuk 
során érintkeztek szláv törzsekkel, akkor nyilvánvaló, hogy a nagyará-
nyú kulturális egymásrahartás el őfeltételei adottak voltak. A hasonló 
történelmi múlt, a bejárt társadalmi fejl ődés azonos fázisain kívül a 
gyakori egymásrahatásban találja az Utószó írója az okát annak, hogy 
a délszláv népmeséket olvasva annyi ismer ős motívumra bukkanunk. 

A fkõnyv mint az első  magyar nyelvű  délszláv mesekötet, méltán 
képviseli a délszláv népi prózai epikát. 

A bolgár népmesék lkõnyve  Az utolsó sárkány címet viseli. 1966-ban 
jelent meg. A meséket Karig Sára válogatta, a fordítás Karig Sára és 
Sipos István munkáját dicséri. Az utószót és a jegyzeteket a bolgár iro-
dalom jeles ismerője, az első  magyar nyelvű  bolgár antológia (A BOL-
GÁR IRODALOM KISTÜKRE, Budapest, 1969.) sajtó alá rendez ője, 
Juhász Péter írta. 

Az albán népmesék címe A föld szépe.  Shütz István, az albán nép-
költészet kitűnő  ismerője és fordítója <VIRÁGZIK A POMAGRANAT, 
albán históriás énekek, balladák, népdalok, Budapest, 1968.) az 1954-ben 
Tiranában megjelent  Prafla po'pullore shqiptare  c. gyűjtemény anyagát 
ültette át magyarra. 

A sorozat egyik legkiválóbb könyve, az ötvenedik jubiláris kötet, 
tárja fel a kárpátukránok népmesevilágát. Kovács Ágnes, a szöveg gon-
dozójra és a jegyzetek írójla  A vasorrú  indzibaba  címen állította össze. 
A tájékoztató tanulmány szerz ője Orbutay Gyula, a sorozat számos Utó-
szójának Írója. A könyv 1970-ben jelent meg. 

A magyarra fordított gy űjteményt Kovács Ágnes mentette ki „a 
lappangó, kéziratos feledésből". A kötet anyagát, Fincicky Mihály közel 
százesztendős kárpátukrajnai (régebben: ruszin, rutén) népmesegy űjtését 
Sebestyén Gyulának a Magyar Népköltési Gy űjtemény szerkesztőjének 
hagyatékában mind ez ideig takarta a por. 

A mesék azért is iérdekesek számunkra, 	állapítja meg Ortutay 
-‚  mert a kárpátukrán, rutén népmesék és a magyar mesekincs kap-
csolatát és különbségeit is jól mutatják. 

•  meséket Kovács Ágnes rendszerezte típusok szerint. 
•  Férfi szülte leány című  ikõnyv a finnek népmeséiből ad váloga-

tást. 1969-ben jelent meg. A finn tudós, Pirkko Liisa Rausmaa a Finn 
Irodalmi Társaság népköitésze.ti archívumának kéziratos anyagából vá-
logatta, jegyzetekkel is ő  látta el, a mesék magyar fordítását pedig N. 
Sebestyén Irén végezte. 
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Az egész kötet kerek, tiszta képet ad a finn népmesék világáról, 
meseszövésének, motívumrendjének jellegzetességeir ől. A kötet több 
mint száz év népmese gyűjtésóből közöl válogatást; a legjelesebb finn 
kutatók - gyűjtők által feljegyzett múlt századi, valamint az Új gy űj-
tésű  mesék egyaránt helyet kaptak benne. 

Ortutay  Gyula az Utószóban megállapítja, hogy a finn és a ma-
gyar mesék rokonságát nem könnyű  fellelni bennük. Az azonosnak tűnő  
mesei témák, motívumok, az azonos típusszámot visel ő  mesék megannyi 
árnyalatnyi eltérést mutatnak, 'a mesevilág rokon jelleg ű, mégis annyira 
más, mint a magyar megfelel ője. 

Az észt népmesék  Az aranyfonó lányok (1968) címen szerepelnek, 
Bereczki Gábor válogatásában és fordításában jelentek meg. Az utó-
szót és a jegyzeteket is Bereczki Gábor írta. 

A kötetben 'közreadott mesék válogatásokból valók, jellegzetesen 
észtek, a vízianyóról, víziapóról szólnak, az édeslány és az árvalány tör-
ténetéről, ezek az észt mesék legkedveltebb motívumai. Az észt mesék 
általában hasonlóak a finn mesékhez, ez érthet ő  is, hisz a két nép, Be-
recski szavai szerint, „egy t őről sarjadzott", s később is mindig kapcso-
latban volt egymással. 

Még egy kis rokonnép meséiröl mondanánk néhány szót, amelynek 
gazdag népköltészete A Laina és a két anya (1972) c.  kiadványnyal mu-
tatkozik be először magyarul. 

Brodszky  Erzsébet fordításában, Voigt Vilmos válogatásában jelen-
tek meg. Voigt Vilmos kimerítő  utószóban és jegyzetekben tájékoztat a 
mesékről. Rámutat arra, hogy Herder mint a rigai dómtemplom lelké-
sze, itt a gazdag flklór-környezetben ismeikedett meg a népköltészet 
gazdaságával, és itt kapott kedvet ahhoz, hogy népdalokat adjon ki 
(Stimmen der Völker tn Liedern,  1774), s ezért joggal állíthatja, hogy 
az európai népköltészet diadalmenete Rigából indult ki. 

Különben is ia folklorisztika Lettországban bontakozott ki nagy-
mértékben, ahol az egész ország népe bekapcsolódott a folklorisztikai 
anyaggyűjtésbe, és az európai folklorisztikában páratlan tevékenységé-
hez híven a világ <legnagyobb népdalkiadványávail biiszkélkedhetik. A 
lett prózai folklór el őadása igen-igen hasonlít a magyar, mesék és mon-
dák előadásmódjához, az ismétlések, mesei fordulatok formája, a me-
sekezdő  és -záró formulák viszont eltérnek a magyartól. 

A Laina és a két anya c. kötet prózai történeteket tartalmaz, me-
séket, mondákat ás anekdotákat, amelyek nagyjából az egész lett terü-
let epikus folklórját bemutatják. 

Az osztják népmesék könyve  Tórem isten népe cím alatt jelent meg 
1960-ban, Gulya János válogatásában, fordításában. Az utószót és a 
jegyzeteket is ő  írta hozzá. 

Ennek a távoli rokonnépnek a meséi egy keményebb életformáról, 
de meleg érző  emberi szívről adnak hírt. Az általánosan ismert motí-
vumokon kívül a medve tiszteletór51, a totem-állatokról, az exogámiá-
ról szóló mesemotívumokat kedvelik. Az osztják mesék évezredek óta 
zárt viilágukkai olyan Ősi hiedeleîzwilágot és népi gondol'kodásfo'rmát, 
szemléletet őriztek meg, mely nem sokban tér el az ősmagyarokétól, 
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hisz együttélésük idején a magyarok el ődei is részesei voltak a közös 
hagyománynak. 

A sorozat egytől egyig érdekes és értékes kötetei közül nehéz kivá-
lasztani vagy kiemelni egy-egy kötetet, mégis néhány szót mondanánk 
még az örmény népmese-gyűjteményrő'l, amelyet az Elvarázsolt mada-
rak címen Hegyi Imre fordított és rendezett sajtó alá, valamint látott 
el utószóval és jegyzetekkel. A kötet 1961- ,ben jelent meg. 

Az utószóban Hegyi Imre arról számol be, mennyire tükröz ődnek 
a történelem mozzanatai az örmény kultúrán a pogánykort ő[ kezdve 
napjainkig, hogy az utóbbi időben  már a Szovjetunió legmüveltebb köz-
tárśaságai közt foglal helyet. A nyugatról és keletr ől érkező  és össze-
találkozó mesék kereteit az örmény nép megtöltötte életének és tájai-
nak jellegzetességeivel. A h ősök a szegény elnyomott nép álmait vált-
ják valóra, :a bölcsességet meg a kígyó és a ló testesíti meg. Néha fel-
bukkan .a társadalmi igazságtalanságok felismerése. 

Figyelemreméltó jelenség, hogy az örmény népköltészet mesekin-
csében nem egy olyan szüzsé jelentkezik, amelynek típusmegfelel ője 
nem található az európai mesekincsben, s őt vannak olyanok is, amelyek 
csak a magyar nép ajkáról ismertek, de ezek is csak közmondásokban, 
kopottan fordulnak elő  (,‚Addig nyújtózkodjá'l, ameddig a takaród"). 

Befejezésül: A sorozat könyvecskéi ízlésesek esztétikai szempontból 
is, és igen szép kivitelben készültek; az illusztrációkat és a díszít őele-
meket eredeti anyag felhasználásával többnyire a Budapesti Néprajzi 
Múzeum gyűjteményéből válogatta Lóránt Lilla. Reméljük, a sorozat 
továbbra is még sok ilyen értékes könyvvel ajándékozza meg és gaz-
dagítja olvasóit, hisz kár lenne abbahagyni ezt a népek megismeréséhez 
és megértéséhez igen sokban hozzájáruló vállalkozást. 
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Vajda S. Zsuzsa  

SZĚLURDkiG 
BACSKAI NÉPMESÉK  

Mára Könyvkiadó, Budapest  -  Fórum Könyvkiadó,  Üjvidék,  1971. 

A Szélördög című  meséskönyv huszonhét jugoszláviai magyar nép-
mesét tartalmaz Baranya-Drávaszög, Vajdaság és Szlavónia területé-
ről. Az átdolgozást Jékely Zoltán végezte Penna.vin Olga Jugoszláviai 
magyar népmesék  (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971) című  gyűjtemé-
nye alapján. A válogatás nem m űfaji vagy területi megoszlás szerint 
történt, ezért kerülhetett helytelenül a cím alá a „háekai népmesék" 
alcím.  A Jugoszláviai  magyar  népmesék anyaga ugyanis azt bizonyítja, 
hogy a Szélördög legszebb darabjai nem bácskai népmesék. A çkõtet me-
séinek több mint fele - tizennyolc - bánáti, baranyai és szlavóniai. 
E területi megoszlásból származó hibától eltekintve a meséskönyv nagy 
hozzáértéssel készült és jó meseismeretre vaji. Ezt igazolja, hogy a Her-
telendyfalván élő  Kovács Juli néni, egyik legjobb mesemondónk reper-
toárjából hat mese került ia gy űjteménybe. A címadó mese is t őle ered. 

A kötet meséinek műfaját tekintve ,a tündérmese közkedvelt (AaTh, 
MNK 300-749), melyet az egyes mesékben elbeszélt események szerint 
több csoportra oszthatunk. Igy például a Szélördög című  az  Ăllatsó-
gorok  és a  Hajnalkötöző  (AaTh 552,+ 304) itípusba, a Tündér Ilona meg 
az ifjú szép Árgyélus meséje pedig a Tündér Ilona típusba tartozik. 
Mátyás királyról szóló anekdóta is található 'a kötetben,  -  Mátyás 
király meg a juhász. 

A hazugságmese jellemzője •a képtelen hazugságok olykor õtletes 
ötvözete (MNK 1875-1999); ezek ,a „Mikor én gyermek voltam... "  kez-
detű  mesék. ĹA csaiimese, a kedvelt mesetípus szintén el őfordul. A mű-
faji meghatározás azonban 'komolyabb elemzést igényelne, ezért itt nem 
célunk a kötet meséinek tipizálása. 

„Hát gyerekek, ha jók lesztek, elmesélem Tündér Ilonát! Hol volt, 
hol nem volt, 'hetedhét országon túl, az üveghegyen Is túl volt, hogy a 
korpa a kazlakhoz messze volt, s öreganyámnak egy füstös kemencéje 
volt, annak se eleje, se hátulja nem volt, mégis rétest, pogácsát sütött 
benne! Ügy láttam, mint most, úgy ettem bel őle, mint most! Arra ment 
egy csóré-póré cigánygyerek, egy csepp inge eleje se volt, mégis mind 
elvitte benne!"  - így kezdődik a Tündér Ilona meg az ifjú szép  Argyé - 
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lu.s  meséje. De a többi mese sem marad el Szép bevezet ő- és befejező -. 
formuláival. 

Jó költői érzékre vall és a kötet rendeltetési céljának kiváltképpen 
megfelel, hogy Jékely az eredeti mseszöveghen el őforduló rímes szö-
vegeket az átdolgozott mesékhe.n verses betétekké írta át.  ligy az ott 
elsikkadt szövegrész itt verses form bari színesebbé teszi a mesét és a 
kötetet is. A  kígyófiacska  című  mesében a királyné eképpen esedezik a 
szegénylegényhez, hogy elcsalja varázstükrét: 

Szívem szép szerelme, 
bokrétás virágom, 
drága szemem fénye, 
rubintom, boglárom, 
vesd reám szép szemed. 
látod, hogy epedek, 
megemészt a bánat, 
ha nekem nem adod! 

A Világszép János című  mesében pedig a hős János a szegény „szol-
gálóleányocskát" veszi feleségül, a szép Júliát viszont büntetésül össze-
daraboltatja, miután kimondja ítéletét: 

Te sem kegyelmeztél, 
kőfal közé raktál, 
összevagdaltattál, 
nincs kegyelem  néked!  

A mesék átdolgozása költ ői, nyelve világos, érthet ő , mentes a nyelv-
járásokat jellemző  hangtani sajátságoktól. Jékely ugyanakkor h ű  ma-
radt a mesék eredeti szövegéhez, a mondatszerkezeten is csak néhol 
változtatott. 

A gyűjteményben találkozunk újszerű, ‚piodern" elemmel is, Pl. 
amikor a legifjabb Alrnafi megküzd ia szörnyeteggel, földrengés kelet-
kezik a dulakodástól; vagy mikor Árgyélus királyfi cigarettázik, az öreg 
koldus pedig telefonál. A hétköznapi iélet belopakodik a mese világába. 

A kötet anyagát még élvezetesebbé teszik Heinzeknann Emma, a 
népsnesekincs kiváló grafikai tolmácsának szebbnél szebb m űvészi 
illusztrációi. 

Jékely  Zoltán Szélördög című  könyve dicséretes kezdeményezés a 
jugoszláviai magyar népmesekincs népszer űsítése céljából. Gyermekiro-
dalmunk egy értékes könyvvel gazdagodott. 
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Vajda S. Zsuzsa  

VEKERDI  JÓZSEF: 
A CIGÁNY NÉPMESE, 

Akadémiai Kiadó,  Bp.  1974. 

E könyv a magyar népköltészetben egy eddig alig érintett terü-
letet dolgoz fel. Ha a korábbi kutatások foglalkoztak is már a cigányok 
szellemi folk1órjival, Vekerdi összefoglalója ci őtt csupán részlettanul-
mányok készültek. Ezért A cigány népmese, mely közel húsz esztendő  
eredményes munkáját öleli fel, nagy Lépést jelent a magyar népmese-
kutatásban. A municáhan iaz adiatközlőktől kezdve az egyetemi tanárig 
sokan segítettek, akiknek a szerz ő  köszönetét fejezi ki az előszóban. 
Kovács Ágnes, a magyar népmesekincs avatott szakért ője, nemcsak lek-
torálta a ikõtetet, hanem szakmai tudásával kiegészítette a hiányos 
adatokat. 

A kötet mindössze tizenkét cigány népmesét tartalmaz, amelyeket 
megelőzve Vekerdi értékes tanulmányokban ismerteti a cigányok ván-
dorútját, népi kultúráját, a cigány-kutatások történetét, a mesegy űjtés 
körülményeit, valamint a cigány népmese forrásait, a mesék nyelvét 
és stílusát, műfaji megoszlását, á meseaLakok rendszerét, és a mesék 
szerkezeti sajátosságait. 

Vekerdi megcáĹfolj  a az egyiptomi kapcsolat legendáját, ugyanis a 
cigány szókésziet vizsgálatakor arra a megállapításra jutott, hogy nyel-
vük indiai ny&v, iaz északnyugat-indiai nyelvekhez áll legközelebb. 
A Balkánon már a XI. században megjelentek. Magyarországon jelen-
leg a iélekszá'miuk 300-400 ezer köz č tt van. Nyelvj śTásuk az erdélyi 
cigányokéval rokon. Szókincsük rendkívül szegény, az egyén teljes ci-
gány iszôkinc9e 1200 körül mozog, ebből kb. 800 a tőszó s csupán 400 a 
képzett szavak száma. 

Népi kultúrájukra jellemző  az anyagi és szellemi igénytelenségük. 
Megelégedtek a befogadó néptől készen kapott javakkal, önálló szel-
lemi ailkotótevékeinységet nem folytattak, s őt, a tárgyi folklór is isme-
retlen náluk. Nem hoztak magukkal mesekincset, de minden országban 
nem-cigány környezetük meséit eltanulták és továbbmesélték. Ezek 
csak tartalmilag azonosak a befogadó nép meséivel, szerkezetük, stí-
lusuk, erkölcsi világuk különbözik az európai népmesókét ől. Hiedelem-
világúkban néhány alapvető  tény kivételével a Lęgt&bb adat és állítás 
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megkérdőjelezhető  - állítja Vekerdi -‚ mert a cigányoknak Önálló 
vallásuk nincs. Meséik közül hiányzik a Jézussal vagy a szentekkel 
kapcsolatos legendamese műfaja. Akárcsak a magyarban, a cigány nép-
mesékben is legkedveltebb típus a tündérmese. A tréfás történeteket 
is nagyon kedvelik; e műfajnál bizonyos fokú tematikai önállóságot 
figyelhetünk meg, vagyis itt jut kifejezésre a cigány képzel őerő , mely 
gyakran tartalmilag újat teremt. Legismertebb mesemotívumok a sár-
kányölő  - király1ányszabadító, a nevető-síró szem motívuma, az égig 
érő  fa, a halott v őlegény, a gonosz mostoha, az állatnyomból ívó kis-
testvér, a királyné aranyhajú gyermekének kicserélése stb. - mind 
közismert magyar tündérmesei motívum. 

A mesék nemcsak témában, hanem szerkezeti felépítésben is meg-
egyeznek ia magyar n'épmesékkel. Megfigyelhet ő  ez a kötetben szereplő  
példák mesefordulataiból 'a kezd ő  és záróformulákon: „Volt, hol nem 
volt, hetedhét országon is túl, az Óperencián is túl. . .", „Ha meg nem 
haltak, ma is élnek.", vagy: „Hej szívemnek szép szerelme", „mi járat-
ban vagy?", „Hetedhét ország ellenébe ment." A szerepl ők szavainak 
idézésekor gyakran használja a mesél ő  a „mondja" igét, a „kérdezi", 
„feleli" vagy „válaszolja" helyett. Pl. „Erre a generális azt mondja: - 
Hát király, miért varratod magadat a b őrbe?" (Brunclik király c. 
meéből). 

Közkedvelt mesealakok a tündérlány, a szegény ember helyett a 
szegény cigány, a sárkány, a sárkány anyja, a griffmadár stb. Gyakran 
szerepel az ördög is, néha többesszámban; ilyenkor határozott szerepe 
nincs, a meseh őst késllelteti feladatának elvégzésében. Elevenen él a 
kísértet-hit is, de inkább élménbeszámolókban. A boszorkány alakja 
él •a legelevenebben, szerepe azonos az európai néphitben él ő  boszor-
kányokéval. Kedvelik a mesehősök puszta keresztnévvel való cmli-
tését is. 

Mivel a magyar rn'esekines hatása alatt állnak, nyelvükre és stí-
lusu'kra erősen hat a magyar mesék nyelve, de ,a kötet meséib ől, annak 
ellenére, hogy fordítások, mégis jól érezhet ő  a cigány mondatstílus, 
mely a magyarhoz viszonyítva er ősen tagolt, olykor szinte szaggatott, 
baliadisztikus, hiányzik belőlük a díszítő  elem. A stílus egyszerűségé-
nek megfelelően a cselekmény leglényegesebb mozzanatait: mondják el. 
Legszebb példája ennek •a következ ő  részlet a  Bogo hej című  meséből, 
mely 'már szinte a népbailladával határos: 

„-  Jó napot, Mujkáló Zlotári 
-  Köszönöm, Juca kapitány! 
-  Szállj le :a lovadról, 'Gyere, ülj le mellém 

egy kanálételre, egy pohár italra! 
-  Nem jöttem én hozzád egy kanál ételre, 

szép Jutkáiért jöttem! 
-  Hej, nem úgy megy azt 
Akkor Juca kapitány szólt: 
-  No, hogy álisz ki velem? Kardra, vagy lbirokra.. 
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A szegény  cigánból  király lesz  című  neéb,en  a cigány így szól a 
kirá1yiánh.oz, akiive1 egy hordóba zárták: „Ördög vigye ci az anyját, 
a  ‚ene egye meg az anyádat... "  Ez Is bizonyítja, hogy a cigány mesék 
nyelvét a közlök nem szépítik, esztétikai igényük nem követeli meg a 
választékos kifejezést. 

A cigány népmese című  könyv nemcsak szakmai szempontból ki-
váló összegezés, hanem érdekes c Łvasmány is. 
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Faragó Jolán 

FARAGÓ JÓZSEF:  
GYtNYtJRŰ  
BAN  KATA  - 
KALLÓS ZOLTÁN:  
BALLADAK KUNYVE  

Gyönyörű  Bán Kata. Régi magyar  népballadák.  Válogatta, szerkesz-
tette, a bevezet őt és a jegyzeteket írta Faragó József. Dácia Könyv-
kiadó, Kolozsvár, 1973; 

Kallós Zoltán:  Balladcík  könyve. Él ő  erdélyi és moldvai magyar 
népballadák. Magyar Helikon, Budapest, 1973. 

Az erdélyi népköltészeti gyűjtő- és kutatómnunkâban 'kiemelked ő  
helye van a balladagyűjtésnek. Nem véletlenül: Erdély a ballada m ű-
fajában páratlanul gazdag lelöhelynek bizonyult Kriza munkássága ide-
jén, s gazdag lelőhelynek bizonyul napjainkban is. A Vadrózsák székely 
balladaanyagának bemutatásával Kriza Jánosban az erdélyi magyar bal-
ladakutatás megindítóját tiszteljük, s nem ikisebb elismerés és tisztelet 
illeti az Ő  munkáját folytató ás kiteljesít ő  mai lsalladakutat&kat. Nagy-
arányú munkájuk kiváló eredményei a Moldvai csángó népdalok és nép -
bafladák (Jagamas János és Faragó Józse ď  gyűjtése, Bukarest, 1954.), 
valamint Faragó József gy űjteménye, a Jávorfa-muzsika (1965.), amely 
kiadvány a szaktu1dományi vizsgálódás szempontjából forrásérték ű : 205 
ballada közül 81 első  közlésű  sz&veg. Nagy meglepetés ás nagy Ünnep 
volt Kallós Zoltán Balladák könyvének megjelenése: szánibelileg is, 
értékében is hatalmas anyagot hozott. E munkát 1973-iban a Magyar 
Helikon újból kiadta, ezúttal négy hanglemezmelléklettel. Ugyancsak 
Kallós gyűjtéséből való az Új  guzsalyam  mellett, egyetlen énekes, Mik-
lós Gyurkáné Szályka Rózsa teljes repertoárja. A kötet el őszavában 
Kallós nagy szeretettel szól legkedvesebb adatközl őjéről, és méltán: 163 
ballada, ikeserves, szerelmi dal, tréfás dal ás párosító kerül bemutatásra, 
köztük az egyes típusoknak egészen sajátos, különleges változatai, ame-
lyekben megmutatkozik a moldvai csángóság népköltészetének gazdag-
sága, csodálatossága. 

Faragó József válogatta a régi magyar népballadák köréb ől a Gyö-
nyörű  Bán Kata címen kiadott balladagyűjtemény anyagát, s már meg-
jelent Albert Ernő—Faragó József Háromszéki népballadák c. gyűjte-
ménye is (Bukarest, 1973.). 

Az erdélyi balladagyüjtés gazdagságát mutatják e kiadványok, 
melyek lkõzül ezúttal Kallós baliada-könyvéniek Új kiadására és a Régi 
magyar  népballadákra  szeretnénk fokozottan fölhívni ia figyelmet. 
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A tanuló ifjúságnak szánta a Gyönyörű  Bár. Kata c. gyűjteményét 
Faragó József. Mint írja, nemcsak e baflad,ák ismertetése a célja, de 
gyakorlati célokat is kíván szolgálni: a gy űjtő-elődök útjának végigjá-
rására, e balladák még él ő  változatainak lejegyzésére serkenteni a fia-
tal balladagyűjtőket. Mert: „nii lettünk a balladák egyedüli és jogos 
örökösei. Ezek a vérben, vasban, könnyben - néha-néha mosolyban - 
fogant régi balladák ma már kizárólag értünk vannak, és szólnak. Csak 
rajtunk múlik, hogy ismerjük, becsüljük: a kultúra mai hordozóiként 
tovább éltessük és az utánunk jöv őknek is továbbadjuk őket." Ilyen 
meggondolással fogott e kötet válogatásához Faragó József. 

Maga a válogatás meglehet ősen átfogó: valamennyi balladatípus 
képviselve van, azzal, hogy e kötet szerkeszt ője a ballada szűkebb, szi-
gorúbb értelmezésének híve, így a balladás dalok kevesebb helyet kap-
tak a megszokottnál. A válogatás kizárólag nyomtatott anyag alapján 
történt. A forrásul szolgált gy űjtemények között vannak a következ ő  
kiadványok: Bartók Béla: A magyar népdal;  Kálmány Lajos: Koszorúk 
az Alföld vad virágaiból és Szeged népe; Kriza János: Vadrózsák, s 
Újabb erdélyi magyar balladakiadványok. 

A balladák csoportosítása eltér az általános gyakorlattól. Történeti 
szempontból - mint már erre utaltunk - a régi stílusú népballadákat 
öleli fel. Ezen belül nem műfaji fölosztást ad, hanem tematikai szem-
pontból csoportosítja az anyagot. A régi balladák tematikai csoportosí-
tására !a Jávorfa-muzsikában tett először kísérletet Faragó. Most tovább 
fejleszti az előző  csoportosítást, árnyaltabb különbségeket is figyelem-
be vesz. Fölhívja a figyelmünket arra, mennyire kényes dolog a balla-
datípusok tematikai osztályozása: úgyszólván lehetetlen végleges és szi-
lárd osztályozást adni. A balladatípusok tematikailag többirányú von-
zódást mutatnak, egy-egy típusnak nem csak egy lehetséges helye van 
e rendszerben. Ami továbblépést jelent ebben az Újabb felosztásban, az 
a műfaji szempontok rávetítése a tematikai csoportosításra - habár ez 
nem érvényesül mindig következetesen. 

A kötet élére helyezett ciklus a Pr őbatételek címet viseli: A talány-
fejtő  leány, A szeretet próbája, A h űség próbája balladatípusát találjuk 
itt. Meseszerűségük folytán kapcsolódnak e  balladák  a kötet végére he-
lyezett mágikus-mitikus, mitológikus balladacsoporthoz, csakhogy itt a 
meseszerűség már a fantasztikumban van: a h ősök életébe valamilyen 
túlvilági lény avatkozik bele (ördögszeret ő  az Ifjú Jánosné balladájában, 
mennyei bárány A menybe vitt leány balladatípusában). 

Tematikailag egyszerűbb csoportot alkot a Szerelem című, habár 
hangvételében ,a tragédia és komédia végletei között mozog. Ebbe a cik-
lusba került A gúnáros leány, A csodahalott, a Két 'királygyermek kö-
zött A halálra táncoltatott leány is, habár ez utóbbi balladatípus er ős 
vonzódást mutat a következő  ciklushoz, a Tiltott szerelem cím Ĺíhöz is. 
A halálra táncoltatott lány balladatípusában is a társadalmi ellentét 
sejlik föl, mint a Két kápolnarvirág balladatípusban. Itt találjuk az át-
menetet és az erős vonzást a két ciklus között. A „Tiltott szerelem cik-
lusával klasszikus balladáink sűrűjéhez értünk" - írja Faragó József, 
és valóban, e balladák világa: az „ijesjt ően lobogó szenvedélyek", a rop-
pant erők, föloldhatatlan ellentétek világa. 
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A válogatás igényességér ől győződhetünk meg, ha egy típus egyes 
változatait szemügyre vesszük. A Két kápolnavirág balladatípusnak há-
rom változatát találjuk: az uidvarhelyszéki variáns motívumrendszere 
teljes, 'ugyanakkor megőrzi a balladai drámaiságot, a magyargyer őmo-
nostori változat motívumrendszere már hiányos, az anya4iú ellentéte-
nk motívuma egyetlen átok-formulába sűrűsödik, a k]iézsei variáns 
pedig végig elbeszélő, higgadt,, epikus jellegű . Faragó olyan változatokat 
sorakoztat fel, amelyek néha lényeges eltérést mutatnak motívumrend-
szerünkben, előadásmódjukban, terjedelmükben, ugyanakkor a ballada-
típus földrajzi elterjedtségére is igyekszik fényt vetni. 

A Tiltott szerelem ciklusában találjuk .a Két kápolnavirág mellett 
A pogány király leánya balladatípus két szép székelyföldi változatát, A 
kegyetlen anyós, A szolgát szerető  leány, A megesett leány két-két vál-
tozatát Is. Műfaji szempontból egységes ciklus ez: klasszikus balla-
dák sora. 

A kikényszerített házasságokról, a tudta nélkül férjhez adott leány 
sorsáról szóló balladákat Az eladott leány címmel foglalta egybe a 
szerkesztő. A töröknek eladott lány balladatípusának öt változatát kap-
juk, A Lengyelországba eladott lánynak egyetlen klézsei változatát. Ez 
utóbbi ballada jó alkalmat nyújt a moldvai csángó balladaköltés jelleg-
zetességeinek megfigyelésére. Az Asszonyi sors c. ciklus három balilada-
típusában (A falba épített feleség, A halálraítélt húga, A hajdúktól 
meggyilkolt leány) „mintha az ógörög sorstragédiákkal mutatna rokon-
ságot" - Írja Faragó József, s e rokonságot a titokzatos el őjelek, figyel-
meztetések motívumában véli felfedezni. Ez ,a balladacsoport a megel őző  
két ciklussal együtt balladaköltészetünk legsúlyosabb részét alkotja. E 
tragikus végkifejletű  balladáiknak tréfás ellenpárjait hozza a Házasélet 
c. ciklus (A hibás leány kérője, A gazdagfeleség, A lusta feleség, stb.), 
míg a rákövetkező  balladacsoport Anya és gyermeke viszonyán alapul. 
További két ciklus következik még. Gyilkosok címmel foglalták egybe 
azokat a balladákat, amelyek f ő  témája a rablógyilkosság, a Pénz- és 
vagyonszerzés (A hajdúktól meggyilkolt leány, A hagyakozó pásztor, 
A jávorfácska). A török-tatár vIlág adj-a a történeti hátterét a Rabság, 
szabadság 'balladáinak, rabénekeinek. Ebbe a ciklusba sorolta (talán 
egyetlen) hősi balladánkat, ,a Kerekes Izsákot is. 

Ezzel a felosztással Faragó József a régi magyar népballadák eled-
dig legeredményesebb tematikai osztályozását adta meg - els ősorban 
ebben kell hát látnunk e kiadvány értékét. 

A bevezető  tanulmányban, amellett, hogy magyarázatot f űz a fenti 
csoportosításhoz, ia népballada általános m űfaji problémáira is feleletet 
keres. A műfaj nevének az értelmezése után a szinkretizmus kérdésé-
vel foglalkozik, a hajladá'ban a szöveg és a dallam szoros összetarto-
zását hangsúlyozza: „a hagyományos folklórban nincs balladaszöveg 
dallam nélkül, sem balladadallam szöveg nélkül", de nem hagyja fi-
gyelmen kívül azt a tényt sem, hogy a ballada a könyvek lapjain dal-
lam nélkül is teljes értékű  alkotás, de már Irodalmi alkotás. Ezzel kap-
csolatban kiemeli Calinescu véleményét, miszerint „a népköltészet iro- 
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dalomesztétikai  értékei csak a dallam nélküli szövegekben észlelhet ők 
tisztán ás avartalanul." Foglalkozik a ballada drámai, epikai, lírai épi-
tőelemeivel, történeti áttekintést is ad ia balladaköltészetr ől és ballada-
gyűjtésről. 

A ballada belső  építésének sajátos jegyeit kutatva a terjedelemb ől 
indul lki. A baiflada minden más epikus m űfajnál rövidebb: az átlag 
terjedelem 35-45 sor. E (rövidsóg Ikü1s5 jele a 'ba11ada bels ő  töirvlénysze-
rűségeinek. Foglalkozik •a balladai cselekmény drámai tömörítésének és 
a balladai homálynak az összefüggéseivel; megkülönböztetett figyelem-
mel fejtegeti a 'baliladai ismétlések rendszerét. Az ismétlést, mint sa-
játos balladai stíluseszközt kezeli, a szóismétlésen, figura etimologicán 
át eljut a félsorismétléseik lkülõnbãzõ min őségű  formáinak ismertetéséig, 
és nagyon szép példákat hoz az anadiplózisra. Végül a nagyobb ter-
jedelmű , már a ballada szerkezetét érint ő  ismétléseket tárgyalja. A ma-
gyar népballada versformai sajátosságait ikutatva megcáfolja a „tago-
latlan" népballadák létezését. 

A bevezető  tanulmány utolsó fejezetében „egy kis ballada-földrajzi 
áttekintést" ad, megindokolja a romániai magyar folklórterületet kép-
viselő  balladák túlsúlyát {80°/o) e válogatásban. A romániai magyar bal-
Ladatartományoik közül kiemeli a moldvait, ahol „több olyan típus él, 
amely a magyar folklórban eddig még sehol másutt nem került el ő " 
A talányfejtő  leány, A Lengyelországba eladott leány. . .). Moldvai 

magyar vonatkozásban foglalkozik a m űfaj „ballada előtti" állapotának 
kérdésével, tanulságos párhuzamot vonva a székely és a moldvai csángó 
népballada között. Végül •a magyar népballadák külföldi visszhangját 
ismerteti. A közösségi alkotásban e nemzeti kultúra kimeríthetetlen for-
rását, erő tartalékát látja, s mint ilyent méltatja: „A folklór, közelebb-
ről nézve annak költői része - az irodalommal együtt - az anyanyeiv 
legszebb, legnemesebb költői-művészi kivirágzása, remekműveit tehát 
joggal soroljuk, az irodalom remekm űveivel együtt, a kultúra id ő tálló 
és időtlen értékei közé." 

A nemcsak balladaanyagában jelent ős, de az anyag elrendezésében 
is újat és értékeset adó kötetet iorrásjegyzék és tájszójegyzék zárja. 

Kallós Zoltán  Balladák könyvének első, 1970. évi kiadását már is-
mertette Penaivin Olga e folyóirat 7. számában, 'a második kiadás ismer-
tetésekor tehát az ismétlések elkerülése végett csak a különbségekr ől 
szólunk. 

Anyagában a második kiadás változatlan; kár, hogy ezúttal nem 
közölték a balladák meseváltozatait. Ugyancsak sajnálhatjuk, hogy Sza-
bó T. Attila a Hazai magyar balladagyűjtés életútja c. tanulmánya is 
kimaradt e kötetből. Gyakorlati szempotból előnyösebb a kottáknak a 
teljes balladaszövegekt ől ikülõiwálasztott közlése. Kétségkívül van egy 
nagy előnye is ennek a kiadásnak az els ővel szemben, a négy hangle-
mez-melléklet, ami lehetővé teszi, hogy a moldvai, gyimesvölgyi, mező-
ségi balladákat a nép ajkáról halljuk. Kiváló szépség ű  a Márton szép 
Ilona balladája (A menybe vitt leány), a Kövecses víz közepibe... (A 
hűség próbája) Miklós Gyurkáné Szálka Rózsa el őadásában. Nagyon 
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Szépen, balladásan énekli a  iészpedi Jánó Antiné Tunár  Marika A  nagy  
hegyi tolvajt. 

A kiadvány értékéhez hozzájárulnak a színes  felvételk  is, amelye-
ket  Gotti  Egon készített a romániai magyarság tárgyi néprajzi értékei-
ről. A magyar könyvkiadás 'remekműve ez a kötet. 
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Molnár Csikós László  

CLAUDE LÉVI-STRAUSS: 
SZOMORŰ  TRÓPUSOK 

Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973., 488 1. 

Az 1955-ben megjelent  Tristes tropiques  a nagy francia etnológus 
többesztendős néprajzi gyüjtőmunkáját foglalja össze. A magyar kiadás 
Örvös Lajos fordításában és Benyhe János gondozásában került saj-
tó alá. 

Ciaude Lévi-Strauss  1935 és 1939 között Säo Paulo egyetemi taná-
raként időről-időre terepmunkát végzett a Mato Grosso őserdő  mélyén 

élő  Indián törzsek körében. Alkalma volt tanulmányozni a rendkívül 
primitív körülmények között él ő  maroknyi embercsoportok szokásait 
és társadalmi életét. A II. világháború alatt New Yorkban tanít, 1947-t ől 
pedig Párizsban él és dolgozik, és közben megalapozza a strukturalista 
etnológiát. A strukturalizmus, amely szerint a nyelv jelek rendszere, 
Új irányba terelte a nyelvtudomány fejl ődését. Lévi-Str.auss 1945 táján 
arra a .felismerésre jutott, hogy a társadalom is - az emberi nyelvhez 
hasonlóan - jelek rendszere, meghatározott szabályok szerint konsti-
tuálódott struktúra. Természetesen a társadalmi struktúrák - mint 
például az önálló szerkezetként Is Máogható tukonsági kapcsolatok - 
számos ponton eltérést mutatnak a nyelvi struktúráktól. Lévi-Strauss 
részletesen feltárja a világ különböz ő  népeinek rokonsági viszonháló-
zatát, sajátos jelrendszerként funkcionáló struktúráit. A rokonsági vi-
szonyok kutatásán kívül a primitív gonidoilkoďás formáinak feltárásával, 
valamint a mítoszok tanulmányozásával is foglalkozik. Megfigyeli, ho-
gyan játszódik Le a ikõv.etkeztetés folyamata a primitív gondolkodásban, 
milyen viszony tapasztalható az általánosítás és a konkrét gondolkodás 
között, hogyan fogják fel a primitív körülmények között él ő  népcso-
portok az időt és a teret, a mozgást, a változásokat, milyen módon 
klasszifikálják az általuk Ismert dolgokat és jelenségeket stb. A míto-
szokat kezdetben önmagukban próbálta elemezni, kés őbb azonban ki-
dolgozta a szereplők és a cselekmények szegmentálásának rendszerét, 
majd összefűzve az egyes mítosz-elemezéseket, Létrehozott egy össze-
függő  leíró rendszert képez ő  tudományos diszciplínát, a mitográfiát. A 
mítoszokról szóló munkáit három kötetben jelentette meg, melyek kö-
zöl kettő  dél-amerikai anyagra épül, egy pedig észak-amerikaira. 
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A  Szomorú trópusok  kilenc részből éli, ezeken belül pedig negyven 
fejezetből. Az első  három résben a szerz ő  az Üjvilágba való utazását 
Írja meg. Tulajdonképpen nem szereti az utazásokat és a Mfedez őket: 
az etnográfushoz nem méltók a kalandok és a hatásvadászó útirajzok. 
Az etnográfus felkutatja azokat a népcsoportokat, melyek még nem 
kerültek 'bele a civilizáció ártalmainak és áldásainak b ővkörébe. Az 
etnográfus megfigyeli a vadaknak tartott népek életét, hogy bb'izo-
nyíthassa: a primitív népek sem vadabbak, mint a civilizáció vadjai. 
A civilizáció rohamosan elárasztja a világot, gépesíti és uniformizálja. 
Az utóbbi évszázadokban mind kevesebb annak a lehetősége, hogy az 
utazás az utast gyökeresen ikülbnbõzõ civi'lizációkkal állítsa szembe. 
Divattá válik az iegzo ,tikum keresése. Az utazó régiségkeres'ked ővé válik, 
ósdi emléktárgyakat szed Össze a föld különböz ő  táj ainak zsi'bvásárain, 
egy szokványos fejlődés megelőző  vagy megkésett állapotainak keres-
g'éiésével bíbelődik. Az etnográfust nem az emléktárgyak érdeklik els ő-
sorban, hanem az emberek. 

Lévi-Strauss  könyvének negyedik része A föld és az emberek címet 
viseli. Sä'o Pauló-4ba érve a szerz ő  'szembetalálja magát 'a város folklór-
jával, melyet a falusias ďolklór elemei szőnek át, a meszticek hiedel-
niei és babonái, akörmenetek és a cukornádszesz. Lévi-Strauss Goiâ-
nában, az újonnan alapított modern, rideg brazíliai városban indiai él-
ményeit idézi fel: a nyomor kellős közepén kicsírázó fényűzés nemcsak 
Brazuliára jellemző . India nagyvárosait elsősorban olyan emberek tö-
mege alkotja, akik a szennyben fetrengve az éhhalállal küzdenek. „Sze-
mét, rendetlenség, 'bántó sokaság, súrlódó testek, romok, viskók, sár, 
mocsoik, görvélk&, ganaj, vizelet, genny, váladékoik, sivárgó sebek: 
mindaz, amivel szemben a városi életszervezet védelmet 'látszik nyúj-
tani nekünk, mindaz, amit gyűlölünk, mindaz, amitől olyan drága áron 
óvjuk magunkat, az együttélésnek mindez a sok mellékterméke kiapad-
hatatlan itt" - olvassuk Kalkuttáról (140.1.). 

Az esszészerű  fejezetek a negyedik rész után a kaduveók, a boro-
rók,  a  nyambikvarák és a tupi-kavahibok életének és szokásainak 
konkrét leírását tárják elénk. Lévi-6trauss •az indiánok Amerikájában 
egy olyan korszak múló visszfényében leli örömét, „amelyben az em-
beri nem még 'arányban állt környezetével, és 'kellő  viszony állt fenn 
a szabadság gyakorlása és jelei közt" (159.1.). India már néhány évez-
reddel ezelőtt hozzáfogott, hogy megoldja a sokasodás gondját: beve-
zette a kasztrendszert, tagolta az embercsoportokat, hogy nyugodtan 
élhessenek egymás mellett. A szerz ő  szerint Indiának nem sikerült meg-
felelő  módon átalakítania a mennyiséget minöséggé, kénytelen volt ki-
termelni a szolgaságot, megtagadni az emberi mivoltot az emberi nem 
egy részétől, hogy néhányan visszanyerjék szabad mozgásukat. Hogy 
Európát Is hasonló sors fenyegetné, szerintünk kétséges. Ezek szerint 
a dél-amerikai indiánok 'azért szabadok, mert kevesen vannak? 

A Parana vidékén élő  indiánok már nem annyira érint•etlenk és 
nem annyira „vadak", 'mint amilyeneknek a kezd ő  jetnográfus elképzeli 
őket. A kormány és az Indiánvédelmi Szolgálat házakat épített nekik, 
de ők továbbra Is a szabadban laktak, tehéncsordát kaptak, de a tejet 
nem kedvelték meg. Később nemigen részesültek támogatásban, úgy- 
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hogy saját megélhetési forrásaikra szorultak. Ëletmódju'k sajátos kong-
áomerátuma a hagyományosnak és az újnak. A csiszolt k őmozsarak bé-
késen megférnek a brazil ruha, a fejsze, a kés és a varrót ű  mellett. A 
kaduveók a Rio Paraguay bal partján húzódó alföldeken éltek. A bra-
zíliai kadurveók a tobáickal és a paraguayi pilagákkal együtt a mbaja-
guaikuruk utolsó képviselői. Nagy kulturális hagyománnyal rendelkez-
nek. Hajdan nagyhatalmú királyaik és királynőik voltak. A nemesek 
díszes mintákat tetováltattak magukra, ezzel is rangjukat fitogtattáik. 
A spanyol és portugál hódítók azt mesélték, hogy egy fehér n őnek sem-
mi bántódása nem eshet •a mbaják fogságában, mert egyetlen harcos-
nak sem jut eszébe, hogy fehér emberrel piszkítsa be a vérét. Külön-
ben is ierõsen undorodtak a nemzést ől, úgyhogy népcsoportjuk fenn-
maradását nem a születések biztosították, hanem a harcokban szerzett 
gyerekek. A serdült lányok mint fegyvervirv ők, apródok és szeretők szí-
vesen követték kalandjaikban a harcosokat. Az el őkelő  családok férfiai 
nem voltak féltókenyek hölgyeik házibarátjaira és szeret őire, mert azzal 
csak xnéitóságukból veszítettek volna. 

Ezek a törzsek egyedülálló rajzművészetet hoztak létre. A kaidu-
veó férfiak szobrász, az asszonyok festészettel foglalkoznak. A n ők 
nagy szakértelemmel díszítik a cserépedényeket és a b őröket, festik az 
emberi testet. Határozott kivitel ű , sajátos motívumú rajzaik gazdag ha-
gyományra utalnak. Az arcot és a test egyéb felületeit asszirnetrikus 
kompozíciókkal díszítik, csavart vonalakkal, kereszttel, ikerkristály -
lyal... A kaduveó rajzok eredetisége az egyszer ű  motívumok csodá-
latos vegyüléséből származik. A kadjujveók régente nemcsak kedvtellés-
ből festették magukat: a nemes kasztok csak a homlokukat festették, 
a köznép az egész arcot telerajzolta. Az arcminták és testfestések, ero-
tikus funkciójuk mellett, a természett ől való irtózást is kifejezik. 

Ouiaba  környékén éjnek a bororók, gyémántkeres ők telepeinek 
tőszomszédságában, kalandorok és szökevények közelében. Ezek a „jó 
vadak" többnyire vidámak És zenekedvel ők. A férfiak teljesen mezte-
lenül járnak, a nők merev faháncs övvel átkötött ágyékköt őt viselnek, 
mellüket, bokájukat, csuklójukat és karizmukat pamutszalaggal kötik 
át. A férfilakosság nappal a falu közepén lev ő  nagy kunyhóban tartóz-
kodik. Ezt a házat a nők semmi szín alatt nem közelíthetik meg. Ők 
a peremkunyhókban laknak, melyek kör alakban helyezkednek el a 
központi nagy kunyhó ikõrül. A férfiak naponta többször is megteszik 
P.  kocsikerékre hasonlító falu küll ő-ösvényein a családi fészekbe vezet ő  
utat. iA házat mindig a n ő  örökli: ott marad, ahol született. A férfiak 
nagy előszeretettel keresik fel szül őházukat, melyhez gyerekkori élmé-
nyeik fűzik őket - az az igazi otthonuk. A lakosság klánokra oszlik, 
vagyis olyan családcsoportokra, melyek egy közös ős alapján - n ő i 
ágon - rokonnak tartják egymást. Ezenkívül létezik egyfajta égtáji 
felosztás Is: a koos:ikerék—szélrózsa keleti felében élnek a fentiek, a 
nyugati felében pedig a lentiek. Északon a eserák vannak, délen a tu-
garék. A klánokon belül további alcsoportokat képeznek a vörösek és 
a feketék, sőt régebben létezett fels ő , középső  És alsó fokozat is, melyek 
kasztszerűen megszabták, hegy csak rangbelivel köthet ő  házasság. 
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A bororók felfogása szerint, ha valamelyikük meghal, abból nem-
csak a hozzátartozóknak származik káruk, hanem az egész társadalom 
megsínyli. A halál természetes ás kultúraellenes jelenség. A természet 
adósa lett a társadalomnak, mivel kárt okozott neki. A bennszülöttek 
hadjáratot indítanak a természet iellen, hogy behajtsák rajta az adóssá-
got, hogy közös erővel elejtsenek valamilyen nagyvadat, lehet őleg 
jaguárt. 

A hagyomány szerint a tugarék a víz, a halak, a növényzet, a hasz-
nálati tárgyak alkotói, félistenek, akik lemondtak a hatalomról a  cse-
rák javára, akik megszervezték a teremtést, megszabadították  az em-
beriséget a szörnyektől, és kijelölték minden állat sajátos táplálékát. 
A cserák kezében van a politikai és a vallási hatalom, de mégsem ők 
az „erősek", hanem a fizikai világhoz közel álló tugarék. A bororók 
belátták - Lévi-Strauss szerint -‚ hogy a „társadalmi rend nem képes 
teljesen felforgatni a világegyetem rangsort", és hogy a természetet 
csak úgy lehet legyőzni, ha elismerjük hatalmát. 

A Szomorú trópusok hetedik részében a nyanbikvarákról olvas-
hatunk, akik a Mato Grosso mélyén, a bororóktól északnyugatra élnek. 
A Renden-vonal (vagyis a Madeira folyótól Cuiabáig húzódó távíróve-
zeték) környékének háromnegyed része - majdnem kétszer akkora te-
rület, mint Jugoszlávia - még feltáratlan. Számtalan történet szól azok-
ról a kalandorokrćl vagy misszionáriusokról, akiket elnyelt az őserdő . 
A nyambikvarák még primitívebb körülmények között élnek, mint a 
kaduveók és a bororók. Környezetük Csupasz, egyikük sem visel semmi-
féle öltözéket, ás anyagi kultúrájuk is szegényes. Összes holmijuk bele-
fér az asszonyok kosarába, melyet állandó kóborlásaikban mindig a há-
tukon hordoznak. A földön alszanak, .még a száraz évszak hideg éjsza-
káin is. l.etüket erotikus  légkõr hatja át: szeretnek dévajkodni, hancú-
rozni, játszadozni. A férfiak vadászattal foglalkoznak, es ős évszakban 
a veteményesben dolgoznak. A n ők gyűjtögetnek, mindent összeszed-
nek, ami ehetőt találnak a szavannán: kis állatokat, magvakat, bogyó-
kat, gyümölcsöket... Kedvenc eledelük a manióka, amelyhez bizonyos 
időszakokban nemigen jutnak hozzá. 

A nyambikvara hordák társadalmi szerkezete megegyezésen alapul. 
A főnök elvállalja a csoport vezetését, a törzs életének megszervezését, 
a harck irányítását, viszont abban a kiváltságban részesül, hogy több 
felesége Is lehet. Valójában azok a fiatal lányok, akik a f őnök másod-
feleségeivé szeg ődnek, inkább segítőtársai és szeretői a főnöknek, mint-
sem a feleségei. Ezek az amazon típusú, er ős és egészséges lányok el-
kísérik .a főnököt a vadászatra, de segítséget nyújtanak neki egyéb mun-
kájában is. Az első  asszony otthon főz, a gyerekeket neveli és gy űjtö-
get. Helyzete csak látszólag hátrányos, hiszen nagy tekintéllyel rendel-
kezik a családban. 

A főnök efféle szerepe egyrészt azt eredményezi, hogy a horda 
még a legválságosabb helyzetben is passzívan viselkedik, elvárja, hegy 
a főnök gondolkodjon helyette, és hogy segít őtársnőivel együtt vigyáz-
zon a horda érdekeire és biztonságára; másrészt viszont a törzsbeli fia-
talemberek a nőhiány miatt kénytelenek homoszexuális kapcsolatokat 
létrehozni. 
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A nyarnbikvarák területétől északnyugatra találhatók a mrundék, 
északra viszont a tu i-kavahibok. A mundék a vadság kezdeti fokán 
állnak, Lévi-Strauss előtt senki sem járt közöttük, senki sem írt róluk. 
A szerző  váratlanul bukkant rájuk és vIszonylag rövid id őt tudott ta-
nulmányozásukra szentelni. Lelkiismeretfurdalást érez emmiatt, pedig 
expedíciójának hiányos feIsz'erelése és a lkülõnfible betegségek akadá-
lyozták meg abban, hogy ezekkel az emberekkel Is alaposabban fog-
lalkozzon. A tupi-kavahiibokról már többet Ír. Rondon fedezte fel Őket, 
egyik fő  sajátságuk, hogy a dohányt útálják, (irülékn'k tedtintik. A bra-
zíliai indiánok nagy nikotinélvezők, úgyhogy nehéz magyarázatot lelni 
a tupi'k álláspontjára, különösen akkor, ha azt Is figyelembe vesszük, 
hogy őseik még dohányoztak. Annál nagyobb el Őszeretettel fogyasztják 
a kukoricából erjesztett kaui't. Ezek az indiánok nem titkolják a nevü-
ket, mint a nyambi'kvarák. Más nevet kapnak, 'amikor a serdül őkorba 
lépnék, és •akkor Is, amikor felnőtté avatják őket. Itt Is egyenlőtlen a 
nők megoszlása, de ez nem vezet homoszexualizmushoz, mivel a több-
nejűség mellet a többférj űség is dívik. Különben is a tupi-kavahibok 
elítélik a férfiak közötti szerelmet. 

Lévi-iStrauss  könyve több mint puszta etnográfia: szépirodalom, vaJ-
lomás és tárr'adalo'mifilozófia' is 'egyben. Lévi-Strauss eszmerendszerének 
egyik lényeges tétele, hogy az ember évezredek óta csak ismételint tudta 
önmagát, vagyis a történelem nem fejl ődés, csak változás. Marxista szem-
pontból ez az állítás t~égtelenül elfogadhatatlan, viszont nem szabad 
elfelejtenünk, hogy Lévi-&trauss el.s&oiiban etnológus, aki egy kicsit 
elfogult a saját kutatási területével szemben: Rousseau-hoz hasonlóan 
ideafizálja a természeti népek közösségét, utalva arra, hogy az emberi 
relációk és gondolkodásmódok viszonylag állandóak. Ez a szemlélet a 
struktuaalizrnijs gyengéit ttitkrözi. iSaussuxe élesen 'elkülöinÍti a l'ang'ueot a 
parole-tól, a szinkróiniiáJt a diakróniától, viszont ha a hegeli ős marxi 
dialektIka iswIlemêben járunk cl, kiderül, hogy a langue parole nélkül 
nem létezik, és a diakrónia felfogható úgy is, mint szinkrón állapotok 
szakadatlanul változó sorozata. 

Lévi-Strauss  szerint egyetlen társadalom sem tökéletes. „Termé-
szeténél fogva mindegyik magában hord valami tisztátalanságot, amely 
összeegyeztethetetlen azokkal az eszmékkel, amelyeket hirdet, és amely 
gyakorlatilag bizonyos mérték ű  'igazságtalanságban, érzéketlenségben, 
kegyetlenségben fejeződik ki." (440.1.). Ennek mértékét az etnográfiai 
vizsgálat fel tudja becsülni. A kutatások azt mutatják, hogy a méltány-
talanság hozzávetőlegesen állandó mértékű  a különböző  társadalmak-
ban. A vad népek szokásaiban ugyanúgy megvan a rendszerszer űség, 
mint a modern társadalmak szokásaiban. Az emberevés egyes poliné-
ziai szigeteken más állati eledel hiányával magyarázható, ezenkívül 
vannak bizonyos mágikus és vallási funkciói is, p1. az  elhunyt rokon 
erényeinek a bekebelezése, vagy az ellenség hatalmának a semlegesí-
tése. TJévi-Strauss ebb ől a szempontból beszél emberev ő  társadalmakról, 
melyekben a félelmetes erőkkel rendelkező  egyéneket elnyelik, hogy 
semiegesítsék a félelmetes erőket; valamint beszél emberkihányó tár-
saidaikmakról Is, ahol a félelmetes lényeket kiveteik a társadalom testé-
ből, bebörtönzik vagy száműzik őket. A legtöbb primitívnek nevezett 
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társadalomban ez a szokás mély irtózatot keltene, pedig mi azt hisszük, 
„hogy nagy szellemi fejlődésen mentünk át, mert ahelyett, hogy néhány 
embertársunkat elfogyasztanánk, jobbnak látjuk, ha fizikailag és lel-
kileg csonkítjuk meg őket". (442-43.1). Az észak-amerikai indiánok 
egyik csoportjánál, például, a bűnösnek megsemmisítik összes javait, 
sátorát és love,it, ugyaiakJkor a törzs negbéríti n'Eki  a kárt, miáltal az 
illető  a törzs lekötelezettjévé válik, ajándékozásra kényszerül. Mivel 
nincs semmije, az ajándékokat ismét a csoport segítségével teremti el ő . 
Ez a kedélyes játék még egy ideig folytatódik, úgyhogy végül lassan 
elsimul a bűnügy. Hát nem sokkal emberibb az ilyen eljárás, mint az 
erőszakos elkülönítés? - kérdezi Lévi-6trauss. 

A kutató néha kétsége1kel küzd, eltöpreng azon, hogy mi értelme 
van mindannak, ami miatt lemondott a biztonságos, nyugodt polgári 
életről: „Mi is igazából az etnográfiai vizsgálat? Olyan normális fog-
lalkozás, mint a többi, 'csak az 'a különbség, 'hogy az irodát vagy a labo-
ratóriumot néhány ezer kilométer választja el az ember lakóhelyét ől? 
Vagy egy gyökeresebb választás következménye, amely már arra a kör-
nezetre utal, 'amelyben születtünk és felo.serepedtünk? Már nemsokára 
öt éve lesz, hogy elhagytam Franciaországot, odahagytam egyetemi pá-
lyámat; közben okosabb 'kollégáim felfelé kapaszkodtak a ranglétrán; 
akik, mint valaha én is, a politika felé hajlottak, ina már képvisel ők, 
és hamarosan miniszterek leszn•k. Pn meg a sivatagokat járom, s egy 
megvetett emberfajta maradványait hajszolom. Ki vagy mi ösztönzött, 
hogy így szétziláljam életem folyását?" '(448.1.) Lévi.Strauss válasz he-
lyett Chopin 3. etítdjén,ek dallamát említi, mely mérföldeken keresztül 
a fülébe esengett, és amelyhen állandóan Új bájt fedezett fel. A zene 
kibogozhatatlannak tűnő  összeigubancolt fonalát egy hang oldotta meg: 

aihogy  hallgatta az ember, ia korábbi kanyargások Új értelemmel 
teltek meg; keresettségük már nem mesterkélt volt, hanem ennek a 
nem sejtett kimenetehiek az el őkészítése. Ez volna hát az utazás? In-
kább az én enlékeetern sivatagjainak feltárása, nem pedig az engem 
körülvevőknek?" '(4301.) Minden bizonnyal. A kutatónak magába is 
kell szállnia, el kell jutnia ahhoz a felismeréshez,  hogy a szomorú tró-
pusok titokzatos ösvényeit egy hang fogja össze: az ember. 
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ÉRTEKEZLETEK  



Tóth Ferenc 

AZ V.  ZENTAI  FOLKLÓR 
SZEMINÁRIUM 

A Hungarológiai Intézet Tudományos Tanácsának 1974. március 
29-i határozata értelmében az V. folk żlór szemináriumot is Zentán tar-
tottuk meg 1974. június '29-én ás 30-án. Minthogy az évről évre megren-
dezésre kerül ő  rfolklór szeminárium  szervezõ bizottsága tavaly abban 
állapodott meg, hogy Önkéntes néprajzi gy űjtćuiik az 1974 júniusáig 
tartó munkaévben els ősorban népszokásokat ás szoká.sköltészetet gy űj-
tenek, az V. folklór tanfolyam témáját a gyűjtőknek a tavalyi szemi-
nárium óta végzett szokásgy ű'jtései és eldolgozásai képezték. A felkért 
előadók 'dr. Gunda Béla ás dr. Andrásíelvy Bertalan) ia befutott mun-
kák, gyűjtések értékeinek ás  hibáinak elemzésével igyekeztek útmuta-
tást adni a 'további munkához. Az Intézet ďolklór projektumának pá-
lyázati bizottsága az 1974. június 28-án megtartott ülésén a következ ő  
jelentést adta ki: 

Alulírottak a lbeérkezett pályaniiunkákat átnéztük, ás az alábbi ha-
tározatot 'hoztuk: 

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei számára elfo-
gadott pályamunkák a következ ők: 

Sinkovits  Ferenc (Csantavér), A csantavéri lakodalom a kurjan-
tók tükrében. 
Gyura  Julianna (Zenta), Boszorkánytöziténetek. 
Pénovátz  Antal (Pacsé!r), A karácsonyi ünnepkör szokásai, hie-
delmei Paeséron. 

A ikõzlésre kerülő  'pályamunkák a megjelenés után honoráriumban 
részesülnek. 

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei számára köz-
lesre ajánlott pályamunkák: 

Süli Jolán (Kishegyes), Hiedelem ás babona Kishegyesen. 
Dévity  Rózsa (Bajsa), Bajsai ~balladák. 

Amennyiben a pályamunkák az említett kiadvánban megjelennek, 
honoráriumban részesülnek. 
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Pénzjutalomban iészesü1nek  a következő  pályamunkák (250-250 
dinár): 

iSzékely  Mária (Zomor), Dunamelqéki gy űjtés. 
Berta István (Hetény), Részlet Hetény néprajzi anyagából. 
Beretka  Ferenc (Péterréve). A 'kosárfonás szakkiiejezései Pé-
terrévén. 
A becsei Todor Dukin Gunnázium änképzőkör.ének néprajzi 

csoportja. 

A néprajzi csoport ezeníkív&l 'különdíjban is részesül: a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézete 500.— forint érték ű  
könyvjutalmát kapja. Az önképz őkör vezetője közölje, hogy milyen 
könyvekre van szükségük. 

Dr. Gunda Béla 
Tóth Ferenc 
TripoLSzlc3 ď  Géza 

A fenti jelentést a szeminárium els ő  napján, 1974. június 29-én 
ismertette a pályázati bizottság, majd utána dr. Guinda Béla a népi 
gazdálkodás szokásvilágáról tartott összefoglaló, de igen fontos részlet-
kérdésekre is kitérő  előadást, Andrásfalvy Bertalan pedig a jugoszláviai 
magyar népi tánckju'batás eredményeit és feladatait ismertette; felada-
taink közt elsősoziban azoknak a régi, ma már nehezen elérhet ő  népi 
táncelemeknek a felkutatását hangsúlyozta, amelyek filmre vételével 
és megtanulásával tánccsoportjaink felfrissíthetik és hitelessé tehetik 
zömmel színpadiassá vált Itáncalikat. Az 'els ő  munkanap délutánján a 
gyűjt&k terepi gyűjtést végeztek Zentán és a környéki falvakban a ba-
romfitartás, az Ünnepi ételek, az aratás; a halászat és a Tisza folklórja 
köréből. 

A szeminárium második napján (június 30-án) a gyűjtők beszámol-
tak a terepi gyűjtés eredményeiről, 'előadóink pedig értékelték a gy űj-
téseket, és a gyűjtőkkel egyetértésben megjelölték a további feladatokat. 
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AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL  



Szeli István 

ÚJ HELYISÉGBEN AZ 

Az 1974. január—szeptember időszak több szervezési és személyi 
változást hozott az Intézet életébe. Sörös Dávid magiszer (külföldre 
költözött, Bosnyák István iasszisztens, tudományos titkár pedig kilépett 
z Intézet nunikaközösséigéb ől. Sörös Dávid azótárszerik,eszt ői munka-

helyének betöltésére pályázatot írtunk (ki. 
1974. február 1-től az Intézet önálló munkabelylségeiket kapott 

(Tesla u. 4), amelyak adaptálása és berendezése fo1amatbain van. Az 
Intézet Tudományos Tanácsa 1974. VI. 26-ii ülésén a 19-20. szám meg-
jelenésétől átalakította ia HUNGAROLÖGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS 
KÖZLEMÉNYEI-nek szer(kesztőbizottságát. Az Új bizottság összetétele: 
Dr. Szeli István, f ő- és felelős szexkesztő ; Pastyilk László, szeilkeszt őbi-
zottsági titkár; Dr. Penavin Olga, Dr. Mikes Melánia, Dr.  Šulc Mad-
dolna, Dr. Bori Imre és Tóth Ferenc szerkeszt&bizottságl tagok. Ugyan-
ezen taz ülésen a Tanács Új el.ndkének Dr. Šule Magdo(lnát választot-
ták meg. 

Az említett időszakban tervszerűen folyt a belső  és külső  nijunĺlca-
társak kutatómunkája. Mivel a Tartományi Tudományügyi Közösséggel 
kötött (két éves szerz ődés 1975. márciusában zárul, munkánik lkét évi 
összegezéséről következő  számaink egyikében aduxk jelentést. 

Az említett időszakban megjelent a szerbhorvát—magyar kent-
rasztív nyelvtan harmadák füzete (Mikes Melánia, Dezs ő  László, Mati-
jevies Lajos: A jelz ős főnévi csoport; Melanij(a Mikieš, De ăe Laslo, Lajos 
Matij'ević : Pitainja ekvivaiiencije ncsninalnih sintagmi). 

Az Intézet által szervezett értekezletekr ől és szetmknárkunokról az 
alábbiakban számolunk he. 

1. Az alsóiendviai nyomda megaLliapításána(k négyszázadik évifordu-
lój a atkalmából tudományos iésszakot tartottunk, amelyen három el ő-
adás hangzott el: Dr. Csáky S. Piroska: Az alsólendvai nyomda ás nyom-
dáiik Szerepe a reformáció (korában; Dr. Borsa Gedeon: A négyszáz éves 
lsólendvai nyomda és nyomdásza; Dr. L őbi Árpád: Pleitz Fer. Pál és 

Szabó Ferenc itevêkenysége a bánáti rónán. Az el őadások szövegét kö-
vetkező  számunkban közöljük. Azérteke żletet a Bölesészettudományi 
Kar épületében tartottuk 1974. iáprilis 5-én mintegy hetven hallgató 
jelenlétében. 
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2. Hagyományos foliklór-szemináriumunkat 1974. június 29-én és 
30-án tartottuk Zenbán a helyi Múzeum támogatásával. Meghívott el ő-
adók: Dr. Guncla Béla, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Néprajzi Intézetének vezet ő  tan&a és Dr. Andrásfalvy Bertalan, a MTA 
pécsi Dunántúli Intézetének tudományos munkatársa voltak. Az el őadá-
solknik és a gyakoiri.ati imukánaik mintegy harminc részvevője volt. 

Az lelmúlt időszakban ae Intézet vendégei voltak: Dr. Béládi Miklós, 
Dr. Bodnár György és Dr. Pomogáts Béla, a MTA Irodalomtudományi 
Intézetének tudományos munkatársai, valamint Dr. Borsa Gedeon, az 
OSzK tudományos főmunkatársa. 

A szabadkai Életjel meghívására ia.z Intézet munkatársai (Dr. Šulc 
Magdolna, Dr. Mikes Melánia, Dr. Szeli István, mr. Sörös Dávid, mr. Sto-
janović  Káich Katallin, mr. Vajda Gábor, Tóth Ferenc, ?astyik László, 
Mol'nár Csikós László) 1974. II. 7én HAGYOMAN'ľlAINK ÉS JELE-
NÜNK - Öt éves a Hungarológiai Intézet - címen ismertették az Inté-
zet eddigi eredményeit, kiadványait, 1kutatási terveit és a jelenleg folyó 
tevékenységet. 

Munkatársainik  ebben iaz időszakban az alábbi értekezleteken és 
ülésszakokon vettek részt: 

Dr. Šulc Magdolna 1974. szeptember 4-10-ig irészt vett a bukaresti 
Délkelet-Európa-i Nemzetközi Kongresszuson, s 'el őadást tartott La 
poesie orale des Staves du Sud dans les alrnanacbs et les révues hong-
roises a 1' époque du romantisme címen. Szeptember 12-184g részt vett 
a IV. nemzetközi sziavista tudományos összejövetelen Belgrádban. Be-
számolójának címe: Hasanaginica u madarskoj književnosti. 

Dr. Mikes Melánia 1974. épriáis 6-7-ién Budapesten részt vett az 
Alkalmazott Nyelvészet Nemzetközi Ęgyesülete Végrehajtó Bizottságá-
nak az értekezletén. - 1974. április 15-én részt vett a jugoszláviai nyel-
vészeti intézetek ikoordiijnációs bizottságának az értekezletén. - 1974. 
május 16-án ia koszovói nyelvészek éobekeżletén ikét referátummal sze-
repelt (A jugoszláviai többnyelvűség 'szcilingviszbikai szempontjai; A 
kon'trasztív nyelvtan alkalmazása ia nyeivoktatásban). - 1974. május 
31-t5I június 2-ig részt vett Bressanone-han a mai Olaszország szocio-
lingvisztikai aspektusai címen megtartott értekezleten, amelynek a szer-
vezője az Olasz Nyelvészek Egyesülete volt. - 1974. július 10-t51 14-ig 
részt vett Triesztben ia nemzeti kisebbségek kérdésér ől tartott értekez-
loten, s előadást tartott A Vajdaság többnye}v űségének kutatási prog-
ramja címen. - 1974. taugusztus 18-25-dg részt vett Torontóban a Nyol-
cadik Szociológiai Világkongresszuson, s a Nyelv ás nemzetiség nev ű  
szekcióban el őadást tartott A magyar—szeiibhorvát kétnyelv űek nyelv-
használata címen. 

W.  Vajda Gábor asszisztens március 18-tól 22-4.g Ia MTA Irodalom-
tudományi Intézetének szervezésében im.egtaintott ülésszakon el őadást tar-
tott Lukács György ás sz avantgarde címen. 

***  

Legutóbbi számiunk megjelenése óta az alábbi személyek és intéz-
mények gazdagították könyv- és folyóiratállományunkat: 

306 



Dr. Kiss Lajos, ár. Bü(ky Bé]a, ár. Fried István, MTA Irodalomtu-
clományi Intézete, MTA Nyelvtudományi Intézete, F ővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, MTA Könyvtára, MTA Néprajzi Kutató Csoport  - Budapest; 
dr. Péter László, Móra Ferenc Múzeum, Sornogyi-könyvtár, Tiszatáj 
sze1ilkesztős6ge -  Szeged; ár. Gunda Béla, Dr. Dezs ő  László, KLTE Nép-
rajzi Intézete  - Debrecen; ár. Tóth István, MTA Dunántúli Tudományos 
Intézete, Pedagógiai F őisicola, Jelenkor szerkeszt ősége -  Pécs; Forrás 
szeikesztősége - Kecskemét; ár. Márton Gyula, Korunk szeiIkeszt ős&ge 
- Kolozsvár; Magyar Műhely -  Párizs; Mérleg szerkeszt ősége  - Bécs; 
Institut za folkior -  Szkopje; Magyar Képes Újság szekeszt ősége - 
Zágráb; Népújság szezkesztősége - Muraszombat;  Létünk, Úzenet, flet-
jOl szerkesztősége -  Szabadka; Közművelődési Közösség - Zenta;  Tör-
ténelmi Levéltár - Sremski Karlovci; dr. Matijevics Lajos, ár. Lőbi 
Árpád, Jó Pajtás, Stvamnost, Híd, Misao - Gondolat szerkeszt ősége - 
Üjvidék. 

E  SZÁMUNK MUNKATARSAI 

DR. BONA JOLIA,  TUDOMÁNYOS KUTATÓ - QJVIDK; DR. DMtTtR 
TEKLA, EGYETEMI TANÁR - BUDAPEST; FARAGÓ JOLÁN, EGYETEMI HALL-
GATÓ - OJVIDÉK; GERGELY PÁL - BUDAPEST; DR. GUNDA BELA, EGYETEMI 
TANÁR - DEBRECEN; GYURA JULIANNA, MERNK - tJVIĐÉK; DR. KATONA 
IMRE, EGYETEMI DOCENS - BUDAPEST; KÖRMCI ERZSEBET, TANÁR - ZENTA; 
DR. MATIJEVICS LAJOS, EGYETEMI DOCENS - QJVIDRK; MOLNÁR CSIKOS 
LÁSZLÓ, A HUNGAROLOGIAJ INTEZET ASSZISZTENSE - UJVIDEK: DR. PENAVIN 
OLGA, EGYETEMI TANÁR - ÜJVIDËK; PENOVATZ ANTAL, TANÁR - PACSER; 
SINKOVITS FERENC, TANÁR - CSANTAVER; DR. SCHRAM FERENC, TUDOMÁ-
NYOS KUTATÓ - BUDAPEST; SZABO JOLÁN, TANÁR - ZENTA: DR. SZELI 
ISTVÁN, EGYETEMI TANÁR - ÜJVTDRK;  TÓTH FERENC, A HUNGAROLOGIAI 
INTEZET ASSZISZTENSE - TJJVIDEK; TRIPOLSZKY GEZA, MOZEOLOGUS - 
ZENTA: VAJDA S. ZSUZSANNA, TANÁR - BACSTOPOLYA: DR. VESELINO-
VIĆ-ULC MAGDOLNA. A HUNGAROLÓGIAI INTEZET TUDOMÁNYOS MUNKA-
TÁRSA - JVIDÉK; DR. VOIGT VILMOS, EGYETEMI ADJUNKTUS - BUDAPEST. 

307 



TARTALOM 

TANULMÁNY - FELDOLGOZÁS 

Voigt  Vilmos: Tegnap, Ina és holnap a magyar folklórban ......5 

Népszokás, néphit, népi hiedelem 

Katona Imre: Jeles napok és ünnepi szokások rnamdváaiyai Ëlsaak-Bá- 
nátban ..........................23 

Gunda  Béla:  Folkloce-gyűjtós a Szerémségben ...........53 
Dömötör Tekla: A szentiváni tűzgyújtás szokásának intere4nikus kuta- 

tásáhz 	......................... 69  
Pényvátz  Antal: A karácsonyi ünnepkör szokásai, hiedelmei Paeséron 	77 
Sinkoits  Ferenc:  Csantavérj falusi lakodalom a kurjantók tilisrében 	83 
Penavi,ń  Olga: Betegség, halál és temetés Szlavóniában .......139 
Bona Juuha:  Halotti szokások a szlavóniai nyelvjárásterületen .....153 
Körmöci Erzsébet—Szabó Jolán: Halotti szokások Zentán ......159 
Gyura Julianna: Boszorkány-4örténetek .............173 

Balladák, szólások, szóláshasoniatok 

Tóth. Ferenc :  Vígballadák és sounánck Észak~Bánátban .......189 
Tripolszky  Géza: Szólások és szóiáhasonIatok a Tisza mentén .....229 

DOKUMENTUM 

Sel-tram  Ferenc:  Reformkori népszokások a Vajdaságból .......247 
Gergely Pál:  Baztók-emlékeim a; Magyar Tudományos Akadémiáról . . 257 

KÖNYVEKRŐL 

Penavin  Olga:  Sebestyén Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete 
és története Madéfaivától napjainkig .............267 

Matijevics  Lajos:  Burány Béla: Hej, széna, széna ..........273 
Veselinovi Ć-Šulc  Magdolna: Népek meséi .............277 
Vajda S. Zsuzsanna: Szélördög .................281 



Vaj&i.  S.  Zsuzi.sanna: Vekerdi  József: A cigány  npmese 	 .  283 
Faragó Jolán: Faragó József: Gyönyörű  Bán Kata  -  Kallós Zoltán: 

Balladák könyve  ..................... 287 
Molnár Csikós László:  Clai,de L&vi-Strauss:  Szomorú trópusok  . . . .  293  

RTEKEZLETEK  

Tóth. Ferenc: Az V.  zentai folklór szeminárium ........... 301 

AZ INTÉZET  LJETBOL 

Szeli  István:  Oj  helyiségben az Intézet  ............... 305  

SADRŽAJ 

STUDIJA 

ViImoš  Fojt:  JuČe, dasias  i sutra u  miađarskom folkloru ....... 5  

Naro&ii obi čaji & verovanja  

Imre Katona:  Ostaci nbeleženkh  dana i  prazničnilh obiěaja  •u  Severnom 
Banatu......................... 23  

Bela Gunda: Folkiorna prikupijanja  u  Sremu ........... 53 
Tekla Demeter:  Prilog tnteretniČkorn izuěavanju ob1ěaja paljenja ivanj- 

danske vatre ...................... 69 
Antal  Penovac: Običaji ii verov'anja  u  ciklusu božiénih praziuika  u  Paěiru  77 
Ferenc  Š4x,kovi č : Seoska svadha  u  Čazitaviru  u  svetlu obiěaa pod- 

vriskivanja ....................... 83 
Olga  Penavin: Bolest, smrt  i  sahra'na  u  Siavorúji .......... 139 
Julija  Bona: Pogrebni običajj  na  podruěju siaonskih dijalekata . .  153  
Eržebet Keťrmeci—Jolan Sabo: Pogrebni običaji  u  Senti ....... 159  
Julijana Dura: Predanja  o  vaštican-ia............... 173  

Balade, ireke  i  poredbene izreke  

Ferenc  Tot: Vesele balade  i  romanse  u  Severnom Banatu ...... 189  
Geza Tripolski: Izreke  i  poredbene izreke  u  Potiu ......... 229  

DOKUMNTI  

Ferenc  Šram: Vojvođanski iiarodni običaji  u  doba refornie ...... 247  
Pal Gergeij: Uspomene  na  Bartoka iz Mađairske akadeniije nauka . . .  257  



PRIKA2I 

KONFERBNCIJE  

Ferenc Tat: Peti  seniinar folkiora  u  Senti 	 •  301  

IZ ŽIVOTA INSTITUTA 

Ištva.n Seli: Institut  u  noiim prostorijarna ............ 305  

INHALT 

STUDIUM  

Vilmos  Voigt: Gestern, heute  und  morgen ill der ungarisohen Fo]Idore 	5  

Volkssitte  und  voIksg1abe  

Imre Katona:  flberreste der denkwürdgen Tage  und  der Feiertags- 
bräuche im n5rd1ihen Banatgeibiet .............. 23 

Béta Gunda: Auf fai;kioristisohem Saanrnelweg in Syrniien ...... 53  
Tekla. Domo töri  Beitrag zutr interethnischen Forsohung der Sitte des 

Jdhaeiisfestfeuer .................... 69 
Antal Penovátz: Wehtiaehtsfestsitten  und  g1aben iii Pacr ..... 77 
Ferenc Sinkovits: Dfshochzeit  &n  Csantavér  mi  L,ichte der &hredensitte  83  
Olga Penavin: Die Krankheit, der Tod  und  das Begrälyn.is in Siavonien  139  
Júlia Bóns: Begräbnissitteei lin Gebiete der slavonisvhen Mundarten .  15 

Erzsébet Körmöcf—Jolán Szabó:  BegräbniJsa.itben iii Zenta ....... 159  
Julianna Gyura: Hexenigeschkhten ................ 173  

Balladen, Sprüohe  und  Verigleichwigssprüohe  

Ferenc Tóth:  Fröh11he Balladen  und  Romanzeii in Nardbanat . . . .  189 
Géza Tripolszky: Sprüche  und  Vergleiohuagssprüche im Theissgbiet . .  229  

DOKUMENTE  

Ferenc  Sch,ram: voIksgabräuche der Reforniperiode aus der Vojvodiina .  247 
Pál Gergely: Bartók -ŁErinnerungen aus der Uiigarischen Wissenschaft-

lichen Akademie ..................... 257  

BIJCHER 

KONFERENZEN  

Ferenc Tóth:  Das řüjifte Fo1klorseninar in Zenta ......... 301  



AUS DEM LEBEN DES INSTITUTS  

István Szeli:  Das Institut dn neuen Räusniihkeiten 	 .  305 

CO NT E NT S 

STUDIES  

Vilmos  Voigt: Yesterday, to!day iand tornorTow iii Hwigarian folkiore . . 	5  

Popular custom and belilef  

Imre Katona:  Remnants of festiva.1 customs dii North Banat ..... 23 
Béla  Gunda: Gathering folkiore  ki  Syrrnium ........... 53  
Tekla  Dömötör:  Gri the interethnic researh of the custom of naing 

Midsuminner fire ..................... 69 
Antal  Penovátz: Chriatmas customs iand hekiefs in Pacsr ...... 77 
Ferenc  Sunkomts:  The  oauntry-weddin,g oď  Osa!ntavér iri the light af 

shouting custos ..................... 83 
Olga  Penrwin: Iliness, death  ami  funeral iSI Siavonia ........ 139 
Júlia  Bóna: Furianal coustoms dii the  domain  of Slavoniaun dialects . . . 153 
Erzsébet Körmöci—Jolán Szabó:  Funeral eustoms  isi  ZnJta ...... 159  
Juliana Gura: Stonies of witohes ............... 173  

Ba11as, idioms and idioniaLtic eompanisons  

Ferenc Tóth:  Merry baJiads and nomaunces in North Basiat ...... 189 
Géza  Tripolszky: Iduoms anud idiotmatic compaursons in the  region  of the 

Theis 	......................... 229  

DOCUMENTS 

Ferenc Schram: Popuiar cuaiorns in the  Reform  period dii Vojodina . .  247 
Pál Gergely:  My Bartok-reminiscesices frosn the Hungaunuan Academy 

of Scienees 	....................... 257  

REVIEWS  

Ferenc Tóth: The  Fifth Seniitiar on Folklore iii Zenta ........ 301  

WORK IN  THE  INSTITUTE  

István Szeli: The  Institute ii iew premises ............ 305  




