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NËPDALOK,  BALLADÁK 



Katona Imre 

TÁRSADALMI  JELLEGV 
VAJDASAGI  NÉPDALOK 

(Szerelmi, panasz- és gúnydalok, 
mezei és gyári  munkásdalok)  

KUTATÁSTÖRTÉNET 

A második  világháború utáni dönt ő  változások a különféle társada-
lomtudományokat is  gyökeresen átalakították, ennek azonnali és szem-
betűnő  jele volt többek közt a társadalmi látásmód térhódítása; a kutatók 
akarva-akaratlanul  is a lezajlott fordulat előzményeit és menetét 
vizgá]itá&. 

A népkölbészeti és zendkutatâk egy része p1. - az esetleges korábbi 
tailtózkodást is félretéve -  a közvetett vagy közvetlen társadalmi  mon-
daniivalójú alkotások iránt kezdett érdkl ődni; ezeket előbb a már en-
dekezésre álló adatokból szemelgették ki, majd pedig újonnan gy űj-
tötték össze. 

A ‚kutatások homlokterében mindvégig a ktflönf éle újkori és  átme-
eti  jellegű  dalcsoportok  [táďsacla]mi vonatkozású népdadok, népies 

műdalok, ún. munkásnépdalok, munkásdalok, mozgalmi dalok és tömeg-
dalk] állottak. Végül rWbbszõrõs nekirugaszkodás és hosszas viták után 
az első  õwzefoglalások  Is megszülettek, ám az er&eszítésekkel koránt-
sem voltak össhangban iaz elért eredmények. 

Ennek az aránytailanságnak sokféle szubjktv ' ős obj ektív oka lehe-
tett, ezek ikõzül iazonlban osaik hármat érdemes külön Is kiemelni: 

a kutaták alig leplezett csalódással vettk tudomásul, hogy a 
társadalmilag „közömbös" alkotások tengeréhez képest mily ikeviés és 
ráadásul csak sz űk 'körben ismert a kiélezettebb mun,daniva ĺlójú dal: a 
népdaloknak pl. alig egy ezreléke  [!]  ilyen ős itãbbségük nem is közis-
mert. Ezek szerint a dolgozó tömegek csak ritkán és alkalmilag, mintegy 
ösztönösen fogalmazták meg dalban társadalmi mondanivalójukat, tuda-
tosodásuk tehát sakkal 'inkább külső , mint belső  folyamat eredménye. 
Az igazán tudatos mozgalmi dalok pedig nem népi eredetűek, többségük 

kérészéletű  harci fegyver volt, melyek esetenként még a tömegelfogult-
ság bélyegét is magukon viselhették. 

e különféle társadalmi vonatikozású dalok többsége sokkal inkább 
dokuznentáris, mint esztétika:i érték: a tudatosodás tehát bizonyos min ő-
ségi hanyatlással, vagyis a taritahni-eszmei fejl ődés gyakran formai 



igényte1enséggel  párosult. A mozgalmi célok érdekében Úgyszólván 
válogatás nélkül minden korabeli „divatos" alkotást felhasználtak, majd 
el is teledtók Őket, nem sok Idő  volt tehát a osiszolásukra. 

3. a szóban forgó dalo&portok  újkori és átmeneti jellegűek, követ-
ezâsképpen vizsgálatúk is több tudo!mányszak illetékességi körébe tar-

tozlk, ezek között iazoãban nem volt meg a kívánt 'együttm űködés, Így 
a ikãvetett módszer és az 'elért eredmények is digen különböz ők. Egyes 
átmeneti dalcsoportek [pl. •a  inéples műdalok] vLzsgálata 'majdnem tel-
jesen cl is maradt, holott a valóság egészét  .ásfogiiii  kívánó tudomány 
ilyeIdéde 'fényűzést nem engedhet meg magáinak! 

A felsorolt tényezők 'tertmészetszerűleg egyáltalán nem lelkesítették 
a ikutãtókalt, akiknek érdeklődése lassanként el Is apadt, pedig épphogy 
fokozottabb munkálkodásra lett volna szükség. 1  

A Vajdaság  népköłtészetének íkutatása az utóbbi id őkben örvende-
tcsen fellendült. A társadalmi mondanivalót hordozó dalok közül 
Király Ernő  a mozgalmi és partizándalokat dolgozta fel,2  a többiről 
azonban lkissé 'eifeledkeztilnk, holott  Kálmány  Lajostól máig mintegy 
félszáz társadalmi jelleg ű  népdalt rögzítettünk; ezek az egyes gy űjtők 
között a következ őképp oszlanak meg: 

Kálmány  Lajos  .............. 10 daltípus 
Burány Béla—Fáhri  Jenő—Triipólszky Géza 	7  daltfpir 
Király Ernő  [nem mozgalmi jellegű]  ...... 2 daltípus 
Kiss Lajos 	 ............... 2 daltípus 
Üjváry  Zoltán  .............. 2 daltípus 
Katona Imre—Tóth Ferenc  ......... 27 idaltípus 

[Az utóbbi gyűjtés már 'tudatos rákérdezés eredménye, míg az el őzők 
csak alkalmilag kerültek rögzítésre.] 

A vajdasági daltípusdk száma tehát 50, valamivel több, mint 10 0/o-a 
az egész magyar nyelvterületen feltárt 475 társadalmi népdalrtípusnaik, 
pedig minden bizonnyal itt is jóval többet ismernrik. Még kedvez őtle-
nebb a változatok aránya: mig a imagyar nyelvterület egészón 3-3, a 
Vajdaságban csak 1, ritkábban 2 változat áll egy-egy típusból rendel-
kezésre. 3  Bőven van 'tehát tennivaló, különösen sürget ő  a hátrányos 
vajdasági helyzet felszámolása. 

A VIZSGÁLT DALCSOPORTOK 

Jelen tanulmányunk a Király Ernő  'által feldolgozott mozgalmi és 
partizándalókat kirekeszti, csak a közvetlen  társadalmi mond'anivalójú 
vajdasági népdalokat veszi számba. [A hújdosó- és koldusénekek,  be.-
tyár- és ka ĺtionadalk stb. ikõzvetett társadalmi vonatkozásait sem tár-
gyaljuk.] A rendelkezésre 'álló adatok alapján Összesen 12 ilyen dal-
csoport 'alakítható ki; ezek a következők: 



szerelmi dal • 	típus 
pan.aszdal .  10 típus 
gúnydal 1 'típus 
mw śkacia1 • 	1 típus 
gányónóta lkukádal]  1 4ípu.s 
béresdal 	................. 4 típus 
cselédlány-dal 	............... 1 típus 
aratódal 	................. 3 itípus 
napszámosdal 	............... 8 típus 
ikubikosclai 	................ 10  tu1US  

gyári 	népdal 	................ 3 típus 
amerikás 	dal  . ................ 4 típus 

A felsorolt dalosopcnitok típuseloszlásban még a kis számokon belül 
is észrevehetően nagy különibségek vannak, egy részük a gy űjtők  spe-
ciális érdeklődésével [pl. a kubikosdaJjokra nagyobb gonddal kérdeztünk 
rá], más részük pedig az e15ford'ulás gakoriságáva4 [pl. niIíndenütt 
kevés a munkadal és a gányónóta] imagyaráha'tó. Felt űnően hiányoznak 
a eséplő- és summjásdalok, ez utóbbiakat viszont az átlagosnál nagyobb 
számú napszámosda'lok pótolják. 

VIZSGÁLATI MÓDSZER 

A társadakni tudatosság két 'széls ő  pólusán elhelyezkedő  [mozgalmi, 
ill. csak 'közvetett társadalmi mondanirvail&t tartalmazó] dalcsoporitok 
kjrkesztése ezúttal is csak a munka terjedelmi  elhatárolása kedrvéért 
engedhető  meg, így persze az összkép kissé hézagos marad. A kiválasz-
tott daksopoxitoik is 'meglehet ősen vegyesek, kü}önválasztásiik eléggé 
Önkényes: az életben niiincs ilyen 'elkülönülés. Seregszemléjük abból a 
szempontból mégis bamJiságos, hogy annak idején mely dalokat és 
hogyan társadalmasították? 

A kiválasztott dalcsoportok egymáson belüli elkülönítése is megle-
hetősen önikiényes és esetleges, hiszen p1. a foglalkozási [arató-, béres-, 
kubjikos- tb.] dalok is }ehiebnek szerelmiek, panaszosak vagy éppen gú-
nyosak, másrészt pedig a  panaszdalok  tárgya lehet az adó, iaz árieind'a, 
• szegénység általában stb., tehát éppúgy szolgálhatják a birtokos,, mint 
• nincstelen parasztokat. Vitatható továbbá a munkadal  szerepe łltetése, 
•  cselédlány-dal  külön'válaszitása stb. is. Az egyes dalicsoportok közelebbi 
megismerése azonban némileg ind<ikolttá teszi ezt a látszólag teljesen 
eseltJeges és önkényes elkülönítést is. 'Mindez a nehézség abból adódik, 
hogy kötészeten kívüli szempontok szerint próbálunk egész alkotás-
csoportokat elemezni. 

Külön kérdés a rendelkezésre álló adatok szegényessége, sz űkössé-
ge is. A hasonló magyar népdalok nélkül a vajdaságiakról nem is lehet-
ne semmi érdemlegeset megállapítani, egy nagyobb összképbe illesztve 
azonban mégis kínálnak némi tanulságot. 



Bemutatásuk a felsorolt csoportok szerint t&ténik, melyeken belül 
azonban csak a fonbosaibb és jellemz őbb kategóriákat  és  daltLpusokat 
elemezzük és végezotl összegezzük a kínálkozó tanuiágo(kt. (A váMo-
zatk (közül ls&sorban a vajdasági ás a dél-alföldi szövegeket v.álo-
'gattulk (ki.) 4  

SZERELMI DALOK 

A szerelmi daloknak tekintélyes része fogalmaz meg közvetett vagy 
közvetlen itársadalini mondanivalót, pontosabban osztálye1l.entétet, 'annál 
meglepőbb, hogy ilyennel a Vajdaságban alig tal'áilkozunik,  minden  bi-
zonĹnyaf elhanyagoltk a gyűjtésüket. A rendelkezésre álló típusok kö-
zül mindössze 2 érdemel említést, az egyik valószín űleg, a másik pedig 
bizonyosan népies  muldal,  de 'a szájhagyarnányban való torábbélésük 
semmiképpen nem véletlen. 

1. az egyik balladás [epikus] dal a szegéiny—.gazdag ellentétet dol-
gozza fel; balladaii hő nőinkhez hasonlóan, itt is a leány tütakozik kisze-
melt vőlegénye ellen, 'további sorsáról azonban nem tuckm'k  meg  semmi 
közlebbit. Talán nem véletlen, hogy asszonyénekes adta el ő : 

Azt akarták,, hogy ëgy úrnak lëgyek  felesége. 
Sütik is már a pogácsát menyegz ő-estére. 
Jól van, anyám, lëgyën hát úgy, ahogy të kívánod: 
Varrasd meg a violaszín menyegz őruhámat! 

Megüzenem  a tisi érnek szombaton estére; 
Koporsót is csináljon majd tiszta feketére! 
Koszorú is lësz fejemre, ha eljön az óra. 
Ügy kísérjél, édesanyám, [az] utolsó utamra. 

Koszorúslányaim, tik még gyászba öltözzetëk, 
V őfényeim jobb karjára bokrétát tűzzetëk! 
V őlegényëm karom helyëtt tartsa kërësztëmet! 
Ëdësanyám, holtom után tartsd a menyegzőmet! 

énekelte: Móra Vera 65 é. 
Szaján,  1972. 

gyűjt.: 	Katona Imre—Tóth Ferenc 

[Az énekes val&ban megtörbénit eseménynek vélte.] 
Eddig egyetlen változatát sikerült megtalálni, a két változat eléggé 

eltérő , ez a száj'hagyomásiyban való tartós itovábbéléssel magyarázható, 
a forrás azonban feltétlenül közös, minden ib ,,izonnyal egy népies műdal, 
közelebbről talán egy magyar 'nóta. A korábbi változat, mely egy fel-
tételezett eredetihez iképest szintén kopottas: 

Még azt mondják, hogy egy úrnak legyek felesége, 
El is készítettek engem a szörny ű  menyegz őre. 
Legyen meg hát, édesanyám, a te kívánságod! 
Most készítik violaszín menyasszonyruhámat. 
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Kérdi anyám: mér búsulok, mi a bajom nékem? 
Hulló virág az én nevem, nem ápolnak éngem. 
Én is vótam egy tavasznak kinyitott virágja. 
Kár vót éngem, édesanyám, szülnöd e világra! 

Édesanyám, jánypajtásim  gyászba őtözzenek, 
V őlegényem karom helyett vigye keresztemet; 
V őlegényem karom helyett vigye keresztemet, 
Te meg, anyám, hótom után tartsd a menyegz őmet! 

Édesanyám, gyujtson gyertyát vasárnap estére, 
Koporsót is csináltasson márványfedelével! 
Koszorút is tégy fejemre, ha eljön az óra, 
Jöjj hát ide, édesanyám, tégy a koporsómba! 

énekelte: Pusztai  Józsefné  47 é.  
Balsa  (Szabolcs  m.j  1932  

gyújt.: 	Ortutay  Gyula' 

Mindkét változatot érett ikorú asszony énkelte, a gy űjtések idő-
pontja között kerek 40 esztendő  különbség van, ezalatt az al)kotás tovább 
rövidült, tämörü1t ás veszített szentim'enjtál'is jellegéb ől is. 

2. másik dalunk - Künn a pusztáin szántak, vetek... ikezdõsorral 
az egész magyar inyeIvterffichein, Így 'a Vajdaságban is ismert. E szenti-
mentális műdal szövegének és zenéjének egyaránt  Bodrogi  Zsiga a szer-
zője, aiki egy dallamra, lazonos kezdősorral ivoltaképpen  két szöveget is 
szerzett, a tkorkbbi a „szelídebb", •a Ikésbbi a „arci'asa]yb", s egyál-
talán nem véletlen, hogy az utóbbi terjedt el: ezt vette át a nép és ezt 
hasznáLták fel a imunikásmozgaleman is: 

1906-os változat 

Künn a pusztán szántak, vetek: 
Más földjét munkálom. 
Nincsen olyan szegény, mint én 
Az egész világon. 
Majd ragyog még rém is ia nap, 
Én leszek a leggazdagabb 
Az alföldi rónán: 
Gazdag leszek, amikor majd 
Téged bírtak, rózsám. 

(1906) 

Künn a pusztán boldogságban 
Csak magunknak élünk: 
Kicsi kunyhó tesz majd a mi 
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Csendes, puha fészkünk. 
Dalolgatunk estefelé, 
Kiülünk a tanya elé 
A kerek lócára. 
Megirígyel  bennünket majd 
A dalos madárka.6  

1908-as változat 

Künn  a pusztán szántak, vetek: 
Kezem, lábam fárad. 
Téged pedig az uraság 
Viganóba járat. 
Becsületed feláldoztad, 
De én azért nem átkozlak, 
Hogy is átkoználak? 
Hiszen a Pénz patikára 
Kellett az anyádnak. 

(1908) 

Bimbó voltál, hogy letépett 
A te uraságod. 
Ha megún, majd eldob, mint egy 
Hervadó virágot. 
Úgy hívnak majd: penészvirág, 
Ujjal mutat rád a világ... 
Sírsz, hol nem is látnak. 
S ha mindenki követ dob rád. 
Ën karomba zárlak.7  

A ifiatalabb szöveg a mozgalom révén még Amerikába is kijutott, a 
magyarok körében pedig nyilván a tudatos terjesztésnek is ikõszõnhetã 
nagy sépszerűsége. 8  

Verbicán [Egyházaskéren]  már egy imódosult változata került el ő : 

Künn a pusztán szántok, vetek 
Kezem, lábam fázik, 
Téged pedig az uraság 
Viganóba járat. 
Böcsületed  föláldoztad, 
De én azért nem átkozlak, 
Mért is átkoználak? 
Hisz az a pénz patikára 
Kellett az anyádnak. 

Bimbó voltál, leszakajtott 
A te uraságod: 
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Kallapjáná  elhervasztott,  
}iervadó virágod. 
Böcsületed  föláldoztad, 
De én azért nem átkozlak, 
Mért is átkoználak? 
Ha a világ kővel dobál 
Karjaimba  zárlak. 

énekelte: Mihók Antal 75 é.  Verbica,  1972. 
gyűjt.: Katona Imre—Tóth Ferenc 

A módosítások nem jelentősek és nem is mindig szerencsések: 
egy-két félreértés,  feleleges iisnétlés  mellett mindössze két sor mond-
ható népiesebbnek  [- Kalapjián'á elhervasztott, -  Ha a világ kővel  
ckibál ... ].  A  verbicai  változatban azonban következetesebb a múlt idő  
használata és épp ez a legfontosabb különbség! 

SZOCIÁLIS PANASZDALOK 

Az újkori paraszti  panaszd.a1k  társadalmi szempontból nagyjából 
három csoportba sorolhatók: !a  birtdkos parasztok,  a különféle  b&16k  
és a  nincstelen szegények  keserveit megfogalmazó alkotások, melyek 
között szép számiban vannak rögtönzött, egyszeri, 'egyedi és  fél'npi  vagy 
műdalból  folkiorizált  alkotások is. Meglepő, hogy legtöbb paraszti pa-
nasz a Dél-Alcföldöai  (került  megďoga]lmiazásra  és  feljegyzésre;  a gyűjtés-
ben 'elsők  íkõzõtt Kálmány Lajos jeleskedett legnagyobb eredménnyel, 
de utódai is szedtek Össze ilyen  népdalokat. Kálrn4ny  gyűjtéseit részben 
túlságosan is sokszor  idéztüik,  részben pedig teljesen  eifeledttik.  

A gazdák elszegényedését, tönkremenetelét  eészbetn  panaszos, rész-
ben pedig gúnyos mulatónótáik  szólaltatjáik  meg, kisebb részük önálló  
alkcitás,  a többi pedig vegyes tartalmú  daHűzárelbe  illesztett  ún.  ván-
dorversszak. Egy időközben  ielf~tt  gúnydal  Kálmán.y  gyűjtéséből 
[ő  a „vegyes" dalok közé sorolta]: 

János gazda, eladó a tanyája, 
Hát a fődje ki van-ë mán táblázva? 
Selyömszóknyát  visel a felesége, 
Zsidónak termi ja 'búzát ra  fődje. 

Gajgonya,  1881 
Kálmány Lajos gyüýt.'  

Hasonló  fhan.gulaitú  egy 1956-4ban Zen'tán  gyűjtött gúnydal: 

Két lányom van, mind a kett ő  eladó, 
Nincsen nekik selyemszoknyára való. 
- Eredj, apjuk, kérjél kétszáz forintot! 
Majd megadjuk, fia a búzát eladjuk. 

-  Főispán úr, adjon isten jó napot! 
-  Fogadj isten, János gazda, mi bajod? 
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-  Az én bajom nem nagyobb a semminél: 
Csakhogy búzám nem sok termett az idén. 

János gazda, én arról nem tehetek, 
Hogy az idén kevés búzája termett. 
Beszámítom én a kétszáz forintot 
[Csakj éven átal fizessen rá kamatot! 

Zsidóbul  eztán már a földműves, 
Parasztgazdából lesz jó öregbéres. 
Selyemszoknyát visel a feleségem, 
Terem a zsidónak a búzaäIdem... 

énelcete: Handk  József 80 éves  
Zenta, 1956. 

gyújt.: 	Fábri Jenő ' 

A gazdák első  világháború előtti  «meges  tönkremenetelének ad 
hangot Pósa Lajos—Dankó Pista  - z e g é n y e m b e r d O 1 g á t... 
[-  Volt nekem, volt inokem  búzatermő  földem... kezdősorú] címen 
eml'ęgetett népies m űdala, m1y - igen jellemzően - „A magyar nép 
kesergője" c. kottafüzetben jelent meg elször. 1 '  E dalhoz minden bi-
zonnyal  felhasználtak  hasonló  előképoket, npünik pedig 'átvette és 
tovább alakította, úgyhogy a 'fo]ddorizáIt változabc;kból 'nem iis mindig 
lehet már az eredetire visszakörv'etkeztetni.  E népies változatok közül 
a  legtel'jesebbet Szajá'rban gyűjtöttük 1972-,ben. El& ł b azonban lássuk 
az eredetit: 

Volt nekem, volt nekem búzaterm ő  földem, 
Hullámzó kalászban úgy elgyönyörködtem. 
Addig, addig szaladt, egyszer csak elszaladt: 
Hívta, hívogatta az adó, a kamat. 
Utána a föld is, nem maradt egy rög se: 
Tíz hold örökségem elszaladt örökre. 
Nincs már egyéb földem, csak az anyám sírja! 
Szegény ember dolgát boldog isten birja... 

E inépies műdal tüneményes gyorsasággal kezdett terjedni, 19l4-ben 
Zemplénben  már egy toldalékversszakkal  énekelték, vagyis mintegy 
.,bevezet ővel" látták el, az eredetit pedig ikissé megrövidítették,, ezzel 
egyszersmind reálisabbá is tettók: 

Vót  nekem két ökröm: széles villásszarvú, 
Címeres két ökröm, fehér, mint a hattyú. 
-  Csálé Csengő, Bimbó! S az ekét tartottam, 
Danolt a pacsirta, amikor szántottam. 
Egyszer csak azt mondják: - ki ad többet érte? 
Ökrömet a törvény elkótyavetyélte. 
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Vót  nekem  fődem  is, búzatermő  f ődem,  
Hullámzó  kalászţn  !J el-elgyönyörködtem. 
Szaladt, szaladt, szaladt, egyszer csak  emaradt: 

Hítta,  hívogatta az adó, a. kamat. 
Nincs mán nekem  fődem,  csak az anyám sírja! 
Szegény ember sorsát boldog isten bírja  

Nagytdrlcúny [Zempien)  
1914. 
Lázcir  Péter gyújt." 

Egy két háború köz&tti változatban megmaradt a „b ővítmény", az ere-
deti szöveget viszo4lt elhagyták és a következ őt iktaltták heáyére: 

• .  Volt nekem házam is, gólyafészkes házam, 
Muskátli virágzott annak ab lakában. 
Hej, de  elmaradtam*  Virágos kis falum! 
Látlak-e még egyszer,  tulipántos  kapum? 
Kis  falum  harangja  bánatosan  sírja: 
Szegény ember sorsát boldog isten  birja... 

(Ujtrâz [BUarJ  
1928. 
Surtnás  István 30 é. 
paraszt küldte beu 

Leghosszabb és időben-téliben, valamint tartalomban legtávolibb válto-
zatát 1972-ben gyůjtöttülk Szajáriban,  ahol már tLpkus mulatónótaként 
emlegették és több más gúnydal-lal, ill. azok egyes versszakaival ötvöz-
ték össze. Ez az alkalmi változat nem éppen a legsikerültebb, a párbe-
széd valamennyire élénkíti ugyan, a társadalmi mondanivaló azonban 
kevésbé egyértelmű : 

Vót énnékëm f ődem:  hatvan lánc  ëgy  tagba.  
Kimëntem  szántani, dalolt a pacsirta.  
- Në  danolj,  në  fütyülj, mezei pacsirta!  
Szëgény  ember sorsát [a]  boldog isten bírja...  

Vót nekëm  szép házam:  zsalugátër  rajta, 
Aki  ära  sétát, így  elbámút  rajta. 
Öt-hat esztend őre csak azt  vëttem  észre,  
Kiátja  a dobos:  -  ki ád többet érte?  

Egyszër  csak  aszongyák: -  kifelé a  házbul! 
Júj,  de összenéztünk az öreg mamával!  
- Elmë  hetünk innen, kedves feleségem. 
Nem iszok én többet, elég  vót  ez nékem!  

-  Rég  mëgmondtam nekëd,  huncut lacibetyár: 
Hogy  në  igyál annyit,  në  is  korhelkodjál!  
Jobb  lëtt  volna  nékëm  [a]  gyászos temet őbe, 
Mint  tëveled mëntem  el az esküv őre! 
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Volt  nekëm  Szép ruhám: térdig érő  frakkom J!J, 
Kimék  a piacra,  mëgállok  a sarkon, 
Elhajtom a legyet a meleg  ódalrál:  
Mond ja-ë valaki:  -  vigyék el a  pakkom?!  

Hej, csak még most tudom, mi a  szëgény  élet! 
Nem  ëszi minálunk  penész a  kënyeret,  
Még is  ënné  azt az öt-hat apró  gyerëk.  
Ríva mondják:  -  mamám, adjon hát  kënyeret!  

énekelte: Móra  Vra  65 é.  
Szczján,  1972. 

gyűjt.: 	Katona Imre—Tóth Ferenc  

***  

Hasonló panaszokat  imás daiekba beákelődütt ún. vándorversszakok 
is  megszólaltathatnak.  Egy  szereImi -katonai-.gúny-bordal  egyvelegben  
p1. a következ ő  két, bennünket érdekl ő  versszakot találjuk: 

Kimentem én a tanyára, 
Nincsen búza, nincsen árpa,  csuhajla!  
Nincs a kocsi, nincs a hat ló: 
Elvitte a végrehajtó,  csuhajla!  

Nincs a búza, nincs az árpa: 
Elvitték az adósságba,  csuhajla!  
Engem ne sajnáljon senki, 
Így kell nekem tönkremenni,  csuh.ajlal... 

ének,elte: Banka  János 45 é. 
Csóka, 1965, 

gyűjt.: 	Burány  Béla" 

E két versszak összevont  •változatával  egy szegedi bordalban is 
találkozunk: 

Most már  kimék  a tanyára. 
Nincsen búza, nincsen árpa: 
Elvitték az adósságba, 
Elvitték az adósságba... 

Szeged, 1936." 

Ez utóbbi gúnyos bordalnak az a nevezetessége, hogy  Losor&czi  László 
[1812-1879.] 'egyik népies  panaszdadának ikései  változata. Az 'eredeti 
vers népszerű  dallamra  ráhúzva  széles  körben  el-terjedt,  korábbi  kez-
dősiora imég  ez volt:  -  Nyomorúság az életem.. •;16  Kálmánynál  már  -  
R 0 n g y OS a h á z a  rn teteje ...  kezdettel kerül feljegyzésre  
Magarszentmártoiból. 17  Bár e szép panaszdalt egy évszázadon át sok 
változatban  énke]ték,  a  Vajdaságból  egyel őre még  IeIn  került elő . 
Kései „oldalági" 'leszármazottja 'az ugyanosaik  Kálmány  Lajos  gyűjté-
sébő1  és egyéb kéziratos  változatokból  is ismert  -  Csutkaszárból 
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va n  'a  łi  á z a sn teteje ...  Jcezdet ű  pasiaszda1•, 18  melynek .a Vajda-
sából  csak nagyon távoli, ~-már alig rakon.íbholó és bordaliiá átala-
kult  változatá.t Ismerjük: 

Jaj, de szögény legény vagyok! 
Falu végin szélul lakok. 
Ponyvábú  van a sátorom teteje, 
Jaj, de sok bëtyárlegény iszik benne! 

Padé, 1882. 
Kdlmdny Lajos gy űjt.' 

Szö gén vagyok én, 
Szér ű  lakok én: 
Kimaradtam a jalubul, 
Mind a tüd ő  a fazékbul... 
Sz ő  gén vagyok én!  

Szczj1n,  1882.  
Kámány La jos gyűjt." 

Jó száz esztendeje ismert èegy olyan éltaknos mondanivalójú pa-
naszdal, imelyet keservesként, katonadalként, bújdosó vagy éppen bú-
csúzóéstekként egyaránt előadhattak. Az -  Édesanyám is volt nékem... 
kezdetű  versszakhoz ennek megfelei5en t.bbfóle más szakasz is tár-
sulh.atoitt, az alaphangulat azonban megmaradt. Dallama elnépiesedett 
mtldal, lehetséges, hogy maga a sz&veg!miag Is az, Szerz ője egyelőre Isme-
retlen. Népü.nk iazt tartja, hogy Rudolf  ikivá]ş i tette Ilyen  népueffivé. 21  

A nyomtatásban közzétett szövegk közÖtt az említett  a1pvem-
szakon kívül még az  -  Erdők, mez ők, vad ligetek... és a  -  Bujdosik 
az árva madár... kezdősor Is  gyakori .22  Kálmdny  egyik gyűjĎéében 
pedig egy  - Mez őberény  de Szép helyt van... kezdet ű  ka'boinadail  6. 
szakasz az -  Édesanyám Is volt nékem 

A köponti ozõvegmagot 1972-ben Újra megtaláltuk, de csak  egyet-
len versszak csatlakozott snár mdLlé: 

Édesanyám is volt nékem, 
Keservesen nevelt engem: 
Éjszaka font, nappal mosott. 
Jaj de keservesen tartott! 

Amint mentem hazafelé, 
Megnyílt az ég háromfelé: 
Ragyogtak rám a csillagok, 
Mert tudták, hogy árva vagyok. 

énekelte:  Sz őke István 85 é. 
Padé, 1972. 

gyűjt.: Katona Imre—Tóth Ferenc 
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Ebben az összetételben — a ikõzépsó - Bujdosik az árva madár... kez-
dősorú ver9szak kivitelével - egy 1894-es kiadásban már szerepel .14  
A feledésre ítélt, nagy múltú, népszer ű  dalok lkõzé tartozik tehát ez is. 

Kálmány  Lajos iaz 1882-ben kiadott temeközi népköltési gy űjte-
'ménye előszavában az egyik  árendás dalról a ikõvetkezõ.ket Írja: „der ű-
re-borúra terem az efféle dal"; mindjárt közöl is bel őlük kettőt, melyek 
szemimęlliátha'tólag helyi xõgtõffizések, az utóbbi 'évtizedekben gyakran 
idéztük és értelmeztük őket: 

Hej, szaj&tyi lakos vagyok én, 
Tajnainak rabja vagyok én: 
Nincsen neköm dohánpalántám, 
Fönt is maradt az én áréndám. 

Szaj  án, 1882. 
Kó1mány  Lajos gyűjt. 

Nem adja ki a Gida a fődjit, 
Huvá töszi  azt a sok felessit? 
Sëm  tíz pöng ő, sëm húszért nem feles, 
Ugyan hát majd a szögény hun keres? 

Törökbecse (Susány), 1882, 
Kálmány Lajos gyüjt.' 

Nagy kár, hogy  Kálmány ‚az  fĹéle da1ok"-bó1 nem jegyzett fel többet, 
mert bár költői értőkk meglehetősen oselűély, annál fontoa łbbak  Vi-
szont abból a szempontból, hogy a dohánykertész- ése.g&b bérletek 
felszámolásának, ill. átalakításának id őszakából valók. Az idézetteken 
kívül azonban a szerelmi dalok között hs vasi egy  pécskai változat, 
melyről a ikutatá.s időközben teljesen elfeledkezett, pedig megérdemli 
az úijraköziést: 

Túr a gyisznó, ha felér a partra. 
Tartottam szeret őt, de nincs haszna. 
Ha tartottam, mëgszer&vedtem érte, 
Ëgy kutya së hánya a szëmemre! 

Eridj haza, az anyád minlenyit! 
Në túrasd fël a Sinai fődjit! 
Kilenc peng ő  a főd áréndája, 
Jaz is csak az urak rosszasága. 

Bécsb ű  hajtok hatvanhat szekeret, 
Ki fëlszántja a Sinai-f ődet. 
Në  sírjatok, kisoroszi népek: 
Visszaadja Sinai a fődet! 

Pécska [Klsorosztj,  1877. 
Kálmány Lajos gy űjt.' 
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GNYDALOK  

A  Ikortesda1ok,  mozgalmi dalok és a  .fé]mépi  hírversek  között  sok 
társadalmi szatírát És  gúnydialt taláhmik, melyek  a polgári rendszer  
visszaélésed.t, Ikül~e  visszáságait állítják  pelterLgérre,  az  ialkotások  
egy  zésze  [főként az adó, a  dohánymonoqólium, ia  tisztviselők megvesz-
tegethetősége, a háborús  haezonlesés  stb. ellen írottak] a nép  szájára 
kerütek,  ezek közé  lbarbozitk  egy  Szajánban  gyűjtött  félnépi  szatíra is: 

Odahaza  kis  falumba pörgetik a dobot: 
Nektëk  szól az,  fëlmentëttek,  hogy bërukkoljatok! 
Fut a Pista, szalad a Jancsi a jegyző  lakására: 
Kövér libát, hízott kacsát  tësz  az asztalára.  

-  Jegyző  uram, szépen  kérëm, lëgyën fëlmentéssel!  
Még az éjjel kétszáz tojást hoz a felesé gém. 
Ha úgy tetszik a jegyz ő  úrnak, nála is foghatja, 
Elég szép a feleségem, két  éjjel  kibírja. 

Inkább  lënnék  a jegyző  úrnak nyúlhajtó kutyája,  
Mégsëm  leszek Sándor király els ő  katonája. 

A faluba a feleségem kotlóstyúkot keres, 
Jövő  hónap dërëkára kiscsirkéket keltet. 
A kis csirkék sírnak-rínak, mondják az anyjuknak:  
Októbërba ja gazdájuk  helyëtt  Ők is  bërukkolnak.  

énekelte: Móra Vera 65. 5.  Szaján,  1972. 
gyűjt.: 	Katona Imre—Tóth Ferenc 

Ez az első  viágháború  idején keletkezett, ismeretlen  szerzõtõl való 
dal  néáány  mozzanatában korábbi  e1őképkre  emlékeztet; Így p1. a be-
tyárdalok  tkedvene közhelye  volt:  -  Ha a főbíró háborgat, Lopok néki 
egypár lovat; újkori katonadalaik is gyakran  emlegetiik: -  Inkább 
leszek betyár a pusztába, mégsem leszek császár katonája!  ... Szajáni 
szövegünknek megtalálutk  az eredetijét: 1918.  'márc.  7-én egy Bognár 
Mháiyné  nevű  Ikioagárdi  asszony férjének írt levelében említi e dalt, 
a  tlevé1 azonban nem  jutott  ki a frontra: a katonai cenzúra  eIkbozta.  
Az irattárból került elő  a teljes változat: 

Már minálunk Kisagárdon a dobot megverték, 
A kisbíró azt kiáltja:  - fölmentett,  rukkolni! 
Megy a Pista, fut a Jancsi; jegyző  úrhoz mennek: 
Hízott kacsát, hízott libát jegyz ő  úrnak visznek. 

Aztán kérdik jegyz ő  úrtól:  -  van-e felmentésem? 
Még az éjjel kétszáz tojást hoz a feleségem. 
Ha tetszik a jegyz ő  úrnak, azt is átfoghatja,  
Ölég  erős a feleségem, még azt is kibírja. 
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Peleségem  egész héten  kotlóstyúkot  keres, 
Jövő  hónapban jegyző  úrnak  kiscsirkéket  keleszt. 
Sírva mondják is a csirkék az édesanyjuknak: 
Júniusban a gazda kellett, most meg ők rukkolnak. 

Van két lovam, van két lovam, mind a kett ő  Sárga: 
Készen állok éjjel-nappal bíró Úr számára. 
Inkább leszek Sánta bíró nyúlhajtó kutyája, 
Minthogy legyek Károly, király vitéz  katonája.27  

Mára Vera  szajá'nii  változata ennél már  kopottbb, :sorrendii  csere 
Is zavarja .a gondolatmenetet, de  ugyainakkr vajlarnivel reálisabb  is, így 
p1. a nem paraszti szerz őre valló keleszt szót a helyesebb keltet-re 
javítja.  

ARATODALOK  

Az  argtódalok íogalcnlköre összotett:  tágabb értelemben véve a 
magyar népi lírának •a  széles paraszttärnegket  érintő, egy  időszakos  
foglalkozáshoz: az  aratáshoz  kapcsolódó  mindenféle  dalt jelenti, szű-
kebb 'értelemben viszont csak az aratórészesek életér ől És munkájáról 
szóló alkotásokat; ez utóbbi csoport a  iovesebb,  ugyanakkor számunkra 
értékesebb is. A tágabb értelemben vett  laratódailok  köre  teibát túlsá-
gosan  Is széles; hiteles  niéśpdaáolktól  kezdve  sokféle  népies  snűdai  Is ide 
tartozik; bár mindkettőből találtunk példát Vajdaságban, mégsem  mond -
hatjuk azonban, hogy az aratódalokat e területről valamennyire is 
ismernénk. 

Első  vajdasági  népiink  voltaképp szerelmi dal, melynek els ő  
versszakai  az egész  miagar nye1terüileten  ismertek, a 3. már helyi 
fejleménynek látszik, míg a 4. és 5. már  dalból  csatlakozott, [ezeket el 
is  hagytuk]:  

Meg kell a búzának érni, 
Mert azt mindig a nap éri. 
Meg kell a  szívnek  repedni, 
Mert azt mindig bánat éri. 

Kaszáscsillag van az égen, 
Kaszás szeret őm van  nékem: 
Illog-villog a kaszája, 
Marokverő  a babája. 

Vége van az aratásnak, 
Ne menj markot verni másnak! 
Jövő  nyáron megfogadlak, 
Megtartjuk a lakodalmat... 

énekelte:  Kiss  F.-né,  Rácz  Szabó Etelka 40 é.  
Zenta.  1953. 

gyűjt.: 	Surćnţl  Béta" 
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E dal szép pé]dáa a régi és az Új verzakok szerencsés tv'özet&iak. 
Jó lenne itöbb változatát is ismerid! Hasonló haavéte1ü axiatódalial 
egyebütt széltében találkozhatunk. 

Szellemi  rokona a Petőfnek tulajdonított, valójában ismeretlen 
iszerzőtői való - Ne menj,  r ó z sá ni, •a t r 1 óra.. kezdetű , 
sclkée összetételben és változatban énkel•t nies m űdal Is, melynek 
dallamát  Egressy  Béni, •a Szózat  daUamáaiak szerzője komipon'álta, és 
eizör 1843-ban mutatták be Szigligeti Ede  népszerű  népszfnművében: 
A szökött katon&ban 29  Azóta sem nietitilt eledésbe; sok változatiban 
feljegyezté łk, lezek között a következő  versszakok a leggyakoribbak: 
-  Ne menj, rózsám, a tarlóra;  -  Elmék, rózsá.m, a tarlóra, -  Ülj a 
térdem kalácsára...; csatlakozott hozzá még néhány vendég- vagy 
vándorversszak is: -  Őszi harmat, hideg eső,  - Én ültettem a rózsa-
fát... stb. 30  Padéi  vá1tozatu,nk ikeivéssé ismert szakaszt tartalmaz, a dal 
pâribeszédes jellegét viszont megszünteti: 

Në mënj,  rózsám, a tarlóra, 
Gyönge vagy még a sarlóra! 
Ha elvágod kicsiny kezed, 
Ki süt nékëm lágy kënyeret? 

Gyere inkább lábam nyomán, 
Teríts kötélt kaszám után! 
Majd he délre harangoznak, 
Véget vetünk a dolognak... 

énekelte:  Novákné,  Pintéi  Mária  47 4. 
Padé, 1972. 

gyűjt.: Katona Imre—Tóth Ferenc 

E tartalmi átalaidibás teljességgel érthet ő : az énekes már nem tudhatta, 
hogy a imúlt század els ő  1,olében sokhe1yt még sarlóvail arattak és e 
munkát a nők végezték; Így a 2. szakaszban „helyére teszi" a dolgokat: 
niarkverőnek és ikötélterlt őnek kéri iel a leányt. Ismét a régi és az 
Új szerencsés és értékes ötvözetével lettünk gazdagabbak. 

Az átalakítás azonban nem mindenütt ilyen jelleg ű ; a moldvai ma-
gyarok pl. majdinieim minden hozzájuk lkijutott dalt archaizáának, Így 
ezt a különben is régi, 19. századi dalt valósággal virágénekké tették: 

Në mënj, rúzám,  a tollóra, 
Met genge vagy a sorlóra! 
Ej-haj, rúzám, violám! 

Elvágad a genge kezed, 
Ki szit nekëm lágy kënyeret? 
Ej-haj, rúzám, violám! 
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Ki haz nekem bort eleget, 
Pirasz l&n.tól lágy kënyeret? 
Ej-haj, rúzám, violám? 

énekelte:  Szabó  Ferencné 
Triink fMoLcZvaJ,  1932.  

gyújt.: 	Domonkos  Pát  Péter"  

NAPSZÁMOSDALOK  

A napszámosmundea vegyes, alkalmi, kuáo.nösebb szaikképzettsget 
sem kíván, ráadásul a rnu,nk'ásk 1 ,olyton változó és szervezetien közös-
ségei a munkaadók közvetlen tf elügyel,ete alatt dolgoztak. Érthetõ tehát, 
ha imagyar viiszoinylaitiban jóval &evesebb napszániosdalt ismerünik, 
mint pL summás- vagy kibijkosdalt.  Vajdaság azonban ete ąkinite'tben 
örvendetes kivétel: itt iviszonylag itöb lkerült el ő  belőlük; egy részük 
'közismert népdal szere]rni, ikatonadal stb.] átaiakttása, más részük 
alkalmi rögtönzés. Maga :a napszámos megjelölés csak ritkán szerepel 
bennük, inkább a murka jellegére vagy a imunkásra [p1. kapásokJ utal-
naik; a dalok lkõzponti problémája egyként a  muizúaidő  és a bánásmód 
elleni tiltakozás; az élelmezéssel íkevesébbet foalkoznak, mint p1. a 
suimimáso,k, mert skszor dolgoztak saját ikosztjkon. 

A kapásdalok között hetyke  mulatónóta is szerepel [katonadallal 
ötvöződve]: 

Jaj, de szépen fütyürésznek 
Sz ő lőben a kapáslegényëk! 
Kövidinka: mustos, fehér... 
Jaj, de szép a kapáslegény! 

Jaj, de szépen hegedülnek 
Sz őlőben a kapáslegényëk! 
Fekete gy űrű  a levél... 
Jaj, de szép a kapáslegény! 

énekeLte Banka  János 45 é. 
Csóka, 1965. 

gyűjt.:  Burány  Béla" 

E szöveg távolabbi rkonait a bordailok ás mulatónóták, továbbá a tánc-
dalok között kereshetjük, közeli változatát nem találtuk. (A  - Fekete 
gyűrű  a levél... sor már értelmetlenné vált.) 

Katonadalból van átalakíbva a ikiövetlkez ő  padéi  napszámosdalurk: 

Azért, hogy én ilyen beteg vagyok: 
Kilenc kislány szeret ője vagyok, 
‚A tizedik el van t őlem zárva 
Fülöp Lajos sző lőbirtokába. 
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Fülöp Lajos szőlőbirtoka, lukadjá kí! 
Të mëg,babám,  szabadulj ki! 
-  Szabadulnék, seja-haja-haja, de nem lëhet: 
Lëszerz ődtem rája, erre a három és fél hónapra. 

énekelte: Somorjat  József 66 é. 
Padé, 1972. 

gyűjt.: Katona Imre—Tóth Ferenc 

Ennek távoli  változata temérdek van a katonadalok között, a legköze- 
lebbit Zentmn gy űjtbék; de már a kaszárnyára mondott átok nélkül: 

Azért, hogy én bë vagyok sorozva, 
Në félj, babám, nem lëszëk katona! 
Inkább lëszëk bëtyár a pusztába, 
Mégsëm lëszëk [a] császár katonája! 

Azért, hogy én ilyen kicsi vagyok, 
Kilenc legény szeret ője vagyok, 
A tizedik el van t űlem zárva 
Budapesti huszárkaszárnyába 

énekelte: Szuroml András 79 é. 
Zenta, 1965. 

gyűjt.: 	Blzrány Béta" 

A ikaszárnyára niondt't  átkot az egyik hely nélküli Ká2mány-gy űjtés 
tarta(rnazza, csak ennek ismeretében érthetó idézett padéi dalunk 2. 
versszaka: miért éppen azt kívánják, hogy a sz ő lőbirtok „lulkadjon (lűi" 
és 2niért is köti a szerződés oly erővel a napszámost? 

Kaszárnya ódala, lukadj ki, 
Të mög, rúzsám,  szabadulj ki! 
- Szabadulnék, de nem löhet: 
Nagy az eskü, hogy tögyem mög? 
Mögesküdtem sok id őre: 
Tizenhárom esztend őre. 

[Szeged környékej, 1900-az évek 
Kálmány Lajos gy űjtése" 

[A kaszárnyára mondott átók különben ikatonadalainik egyik közhe1ye.1 

*** 

Fülöp Lajos szőlőbrirtokáról nenicsaik a férfiak, hanem az asszonyok 
is énekeltek; egyik közlőnk szerint  ia 20-as években volt népszer ű  a 
következő  lkis szerelmi dal: 

Ědësanyán,  hét hónap utálja, 
Fülöp Lajos birtokába h.ërvadok; 
Elhërvadok, mint ősszel a fügefalevél. 
Kis angyalom, de hiába szerettél! 

énekelte: Vastag Mária 08 é. 
Padé,  1972. 

gyűjt,: 	Katona Imre—Tóth Ferenc 

23 



E lkis igénytelen, talán el is rontott, alkalmi dalocska f őként szerelmi 
és onadal-e őképëkre vezethető  vissza, melyekben a boldogtalan 
sors Vagy a szerelem miatti hervadás kö1t5i köhe1y. Két vonatkozó 
változatuk: 

[szerelmi dal] 

Sárga vagyok, nem ér a szél, 
Mind Ősszel a nyárfalevél. 
Nyárfalevél hideg miatt, 
Én mög a szerelöm miatt. 

Szaján, 
Kálmány  Lajos  gyu1jt.' 

ktonadal]  

Mind ősszel a nyárfalevél 
Megsárgul s  elhordja  a szél, 
Piros két orcám  mëghërvad  
Keserves  rabságom  miatt...  

Magjarpécska  [Arad), 1877. 
Kálmány Lajos gy űjt." 

A summás- és aratódaJidkhoz hasonlóan, a napszámosdalok egy 
része Is a munkaid ő  Önkényes meghosszabbítása miatt panaszkodik, erre 
vontkozó egyik padéi  dalunk az egész magyar nyelvterületen Ismert; 
tartalmilag az egyik  maroslelei  változat áll hozzá legközelebb [szintén 
napszámo&k énkelték], 37  de másutt is imegitalúljuk a summás- és arató-
da1ck lkõzõtt is. A szövegek az egész magyar nyelvterületen fel űnően 
egyeznek! 

Lëmënt  a nap, még sincs este. 
Napszámosnak ivincse ťn. kedve, 
Kedve volna - de - hazamënni, 
Ferkó bácsi nem engedi. 

énekelte: Vastag Márta 68 é. 
Padé, 1972. 

gyújt.: Katona Imre—Tóth Ferenc 

E daluntkria& „édes testvére" egy  - Most van a nap lemenőben... 
kezdetű  panaszdal, mely 1. sotrrálban Dankó  Pista egyik népszerű  magyar 
nótájára emlékeztet, a Itovábbinkban azonban iteljesen eltér. Minden 
bizonnyal népünk vette  Dankó Pistától e ik.ezdetet, mert egyes válto-
zatai  Lement a nap... sorral indítanak, és ezeket az el őző  változat-
tól nem is mindig lehet elkiülösiíteni, sőt mintegy folytatásnak tekint-
hetők. Ezek Is  ugyanúgy megvannak a napszámos-, summás- és egyéb 
mezei munkásdalok között, mint az el őző, de a magyar nyelvterület 
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többi.  x~  a vajdaság d változatoknál valamirvel  „harciasabb"  söve-
geket ás ismerünk. Előbb azonban nézzük az idevaló dalokat! 

Most van a nap lëmën őbe. 
Napszámosnak nincsen kedve. 
Kedve volna - de - hazamënni, 
Lajos bácsi nem ereszti. 
Lajos bácsi, hat órai  
Eresszën  minket haza! 
Messze van a mi tanyánk, 
Nem fől  mëg a vacsoránk. 
Lajos bácsi, hat óra, 
Eresszën  minket haza! 

énekelte:  TöikÖly  Vera 64 é.  
Szaján,  1972. 

gyűjt.: Katona Imre—Tóth Ferenc 

Most van a nap lëmën őbe. 
Napszámosnak nincsen kedve; 
Kedve volna hamënni, 
De a Súlhóf nem engedi. 

Súlhóf  uram, nyóc óra, 
Eresszën minket haza! 
Súlhóf uram, nyóc Óra, 
Eresszën minket haza! 

Messze van a mi tanyánk, 
Elhül a mi vacsoránk. 
Pista bácsi, nyóc óra, 
Eresszën minket haza! 

énekelte: Katona Mária 36 é.  - 
Kormányos Ilona 44 é. 
Szaján,  1972. 

gyűjt.: Katona Imre—Tóth Ferenc 

Egyes summásdal-változatok ennél szôkimodóbbak, tudatosabbak. 
Két példa: 

Ha kedve van, kapáljon ő  maga! 
Summásait küldje hazal... 

Ha parancsot, verjük fejbe! 
Akkor megyünk hazafele... ,11  

Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy az egykori vajdasági agrár-
szegénység ennél magasabb tudati fokra nem jutott volna, példának 
itt van egy századîordu'ló körüli id őkből iszármazó  tiltakozó dal, melyet 
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p1. a  szajániak  is ismerték és  kedvoltk. Dallama Simonffy  Kálmán 
népszerű  -  Jaj, de magas ez a vendégfogadó... kezdet ű  dala, melynek 
dallamára több  mozgallini  [és egyéb] szöveget is írtak; az  egyik  p1. a  
-  Piros  zászlónk,  vörös zászlónk lobogtatja a szell ő, a másik pedig szó-
banforgó  szajáni  szövegünk, melynek eredetije „Pörge Pista" [minden 
bizonnyal álnév] szerzeményeként már a századfordulón megjelent a 
Csizmadia -ďéle  Proletárok verses  könyté-1ben,  ahol viszont a  -  Már 
én többet kocsislegény nem leszek...  daUam  van  feltüntetve. 89  Kerényi  
György az egyik  szövegváltozatot  a  -  Zöldre van a,  zöldre  van a rácsos 
kapu festve.., dallamot adja  meg. 4° Lássuk  most az eredeti szöveget! 

Már én többet, már én többet 
Szolgalegény nem leszek; 
Majorban az uraságnál  
Rostaaljat  nem eszek! 
Nagyságos Úr, tartsa meg azt magának, 
Vagy fogja meg maga is 
A nyelét a kaszának!  

tAmonnan  a város felő l 
Jön egy hintó sebesen; 
Birkaszem ű, fehérkez ű  
Úr ül benne begyesen. 
Nagyságos Úr, hej, de nagy a tokája! 
Lesz még egyszer valaha 
Sz űk világ is magáral.. ‚41  

Szajáni  változatunk  fe]oaeréli  a  versszakokat,  sőt  ikissé  átalakítja a szö-
veget is:  eközben  a  docogő  verselés valamit javul; el őfordul azonban 
egy  szôkihagyás  is, nyilván feledés az  ka; (jküiönben  egy nőmunkás 
szájába van 'adva): 

Csóka fel ől, Csóka fel ő l 
Jön  ëgy  hintó seb essen. 
Fehérkeszty űs,  birkaszemíl  
Nagyságos Úr ül benne. 
Nagyságos Úr, de hosszú ja pofája!  
Közelëg  a szűk esztend ő  magára! 

Én már többet, én már többet  
Napszámoslány  nem  lëszëk!  
Nagyságos Úr majorjába 
Rohadt krumplit nem  ëszëk.  
Nagyságos Úr,  jegyëzze mëg  magának: 
Nem fogom  mëg  a  nyelit  a  kapánctk!... 

énekeLte: TÖrk điLy  Veronika 64 é.  
Szaján,  1972.  

gyújt.: 	Katona  Imre—Tóth Ferenc 

26  



E dal változatainak nagy sböhbságe  a Viharsarokban került  lejegy-
zésre,  Király Ernő  Szabadkán  és  Csantavéren  Is talált egy-egy válto-
zatot, és ezek sem kevésbé tanulságosak, ikü]önöiseb az ut&bbi, rne1hez 
klaközben egy Új válbozaitot.Is ~toltak: 

Én  már többet, én már többet BiUcs-béres nem leszek 
Nagyságos Úr majorjában rostaaljat nem eszek! 
Nagyságos Úr, jegyezze fel(!) magának: 
Megfogja még a nyelit a kaszának! 

Én  már többet, én már többet szolgálólány nem leszek, 
Nagyságos asszony konyhájában libagégét nem eszek! 
Nagyságos asszony, jegyezze jel magának, hogy 
Megfogja még a nyelét a kukának! 

énekelte:  BL*nlca  Ferenc 60 é.  Csantavér, 1959. 
gyűjt.: 	Király Ernä' 

KUKÁSDAL [GANYÖNÖTA] 

Már előző  szövegünk Is utal a dohánymunkára; köztudott Vajdaság 
dohánykertész-közséígeinek 18.-19. századi telepttése és 1848. utáni 
elpusztitáisLik is, imégis alig ismerünk Innen ikukásdalt vagy gányónótát. 
Igaz, a magyar nyelvterület egészén Is nimndiössze tucatnyi •a számuk; 
ennél bizonnyal több volt, osaik gy űjtésüket eihany.agoltulk. 

A kukásdalok  Is korabeli divatos pdiaIok [els ősorban szerelmi és 
bordakk] iátalakltásad, Ilyen Újonnan gyűjtött, eddig egyetlen vajdasági 
ddhányosnótánk Is: 

Szép szajáni lányok, hova jártok? 
A kis kútba vizet nem találtok, 
Mert a kis kút bëfagyott, 
A sze'ret őm elhagyott 
Az a csalja. 

Szép szajáni lányok, hova jártok? 
A kis kertbe rózsát nem találtok, 
Mer a rózsát csokrozzák, 
Legényëket  sorozzák 
Katonának. 

Szép szajáni lányok hova jártok? 
A pajtába dohányt nem találtok, 
Mer a doh4nt csomózzák, 
Legényëket  sorozzák 
Katonának. 

énekelte: Bunforá Györgyné, 
Szabó Erzsébet 43 é. 
Szaján,  1972. 

gyűjt.: 	Katona Imre—Tóth Ferenc 
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Bár a ikõzlõ szerint ezt dohánycsornózáikor énkelbék, csak egyetlen 
versszak néhány sorának Vékonyka sz&vegszálán k'aposolódiik a dohá-
nyosélethez. Gyűjtött változatunk egyébként népies m űdal: a -  Hul-
lámzó Balaton tetején..  .  és a -  Szép  szakmári  lányok,  isten  vele-
tek  . . daiesal'ád egyik tagja. Egyelõre ezeknél közelebbi változatot 
nem találtunk. 

CSELDLÁNY-DAL 

Elb  idézett  csantavéri  szövegünkben már szó volt szolgálólány-
ről, ezt a szöveget azonban egy máT Ikész dalsablonra húzták rá, és nem 
is népi eredetű. V.aiójban nagyon kevés cselédlány-dalt ismerünk, 
egyelőre érdemben nem is be élliet Ĺink még róluk, különválasztúsuk 
is korai lenne. Annál nagyobb öröm, amikor egy-egy szereimLi vagy 
egyéb dalban ilyen vándorversszakokra bukkanunk: 

Sej-haj, de meguntam ezt az urat szolgálni: 
Sáros gangját minden nap megsikálni! 
Inkább ülnék kis angyalom ölébe, 
Sej-haj, kacsintgatnék világoskék szemébe. 

énekelte:  Tóth Horti Viktória 64 é. 
Zenta. 1953. 

gyűjt.: 	Fábrl Jen6 45  

Ez már ízig-vérig népi eredet ű  dal, ill. szakasz: megtaláljuk a béres-, 
arató- és a katonadalok között is, s őt utóbb más foglalkozások Is átvet- 
ték, hiszen .a meglévő  szövegkeretbe eltér ő  tartaihnakat illeszthettek. 

BÉRESDALOK  

A mezei munkások és szolgák dalai IkõzÚ1 taÍlán  a  béresdalok  a  
népibbek s egyszersmind a leghagyományosabbaik i's; további jellemz ő-
jük, hogy  pi.  'a gányónótákkal, surnmádalokkaá stb. ellentétben, szinte 
az egész magyar ziyeFvterületen ismertek és esetenként más foglalko-
zásúak is elénekelgették némelyiket. Nagybirtok is majdnem mindenütt 
volt, de legalább paraszti kulákgazd.aság, ahol - ha ikisebb számban 
Is - szintén alkalmaztak béreseket [szolgákat]; az ő  panaszalk sem 
kisebbek és kevesebbek, sőt dalaikban - a gazda kosztján élvén - az 
élelmezésre még gyakrabban panaszikodnak. 

Nem minden béresdal pasa:szos Is egyszersmind, a közismert sze-
relmi dalokban pl. a gondn.aik szinte semmi nyoma: 

Bérëslegény mezétláb mënt szántamnyi, 
Otthu.n hatta  a csizmáját patkolnyi. 
Kilenc kovács nem merte elvállänyi: 
Ëgy së tudott rózsás patkót csinálnyi. 
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érës1egénjj, në  rakd még a szekeret, 
Sajnáld még a szëgér&y pára ökrödet! 
Kettő  sánta, a harmadik nem méhet, 
A negyedik nem birja Ja szekeret... 

énekelte:  Maros Pąfl 55 é. 
Bácskertes,  1942. 

gyújt.: 	Kiss Lajos" 

Egy versszatkgkai  még az előzőhöz kapcsolódik következő  béresdaiunk: 

Bérëslegény, në  rakd még a szekered, 
Sajnáld még a szégény pára ökrödet! 
Kett ő  sánta, a harmadik nem mëhet, nem méhet, 
A negyedik nem birja a szekeret. 

Bérëslegény,  hová hajtod az ökröt? 
Talán bizony kis kertembe bekötöd? 
Oda bizony, béréslegény, nem kötöd, nem kötöd: 
Gyénge a rozmaring ága, létöröd! 

énekeLte:  KISS F.-né, Rácz Szabó Etelka 40 é. 
Zenta, 1953. 

gyújt.: 	Burány Béa'  

Mindkét dalnak a béres-vonatkozású szakaszaihoz más versszakok is 
csatlakoztak és ezek az előbb idézett szövegek más vidéken Jis sokféle 
öszetéte1ben fordulnak el ő, mindenesetre szakaszaink a legnépszerűbb 
típusoknak tekinthetők. 

Következő  vajdasági béresdalaink  viszont  oly  mértékben rögtön-
zöttek, hogy néhány soruktól eltekintve, nincs is több változatuk, így 
viszont iaz értékük  annál becsesebb,  ha nem is épp esztétikai, de legalább 
dokumentatív szempontból. 

1. Az egyik 1891-Jben &erůlt 'közlésre,  Kálmány  gyűjtötte, ő  azon-
ban még :a „pusztai és pásztor dalok" közé sorolta be: 

Aladáron  azé nem jó szógó..Lni: 
Korán rögge ki k ő  mönni szántani. 
Olyan korán ki k ő  mörirni szántani: 
Még az ökrömet së Látom befogni. 

Befogom a négy ökröm a járomba, 
Kihajtom a kisbikási határba. 
Addig biz én, Öreg kopasz, nem szántak, 
Még valahogy kis világot nem látok! 

Csóka, 1891. 
Kó2mány  Lajos gyújt." 

E panaszos gúnydal változatát 80 év elteltével Verbicán Egyhzaskéren] 
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találtuk meg, ahol különben  Kálmány is gyűjtött;  szLvege  sokat válto-
zott,  elvesztette öngÚnyrra  valló jellegét, a panaszt azonban a vasárnapi  
többletmu•rikára  való utalással  itoldja  meg:  

Imre-pusztán  azért nem jó szolgálni: 
Dudvábul kell gyalogutat csinálni. 
Olyan korán ki këll mënni szántani: 
Alig látom a négy ökröm befogni. 

Imre-pusztán azér  nem jó szolgálni; 
Vasárnap köll az ökör száját sózni! 
Most a Gyura vëszi föl a sóskupát; 
Többi béres fogja jaz ökör szarvát. 

énekelte:  Mihók  Antal 75 é.,  Verbtca,  1972.  
giíljt.: 	Katona Imre—Tóti Ferenc 

2. Máig  válbozat nélkül  áll  vúszont Kálmány egyIk béresdala,  
melyet ő , kissé elsietve, a  „itréfás  és csúfolódó" alkotások  csopoiitjáha  
osztott be; ennek is minden bizonnyal  ~lelhetnénk további v41tozatait:  

Esik eső, fúj a szele.  
Gyün  a Sas Károly szekere, 
Húsz tinó is van el őtte, 
Mégis éhös a cselédje. 

-  Nyisd ki, János, a kapudat, 
Hagy hajtom be a lovamat! 
- Kinyitottam az[!] kapumat, 
Hajtsd be, Pista, rossz lovamat! 

Eredj, Margit, dagasztani, 
Të mög, Julcsa, mosogatni! 

Morotva, 1882. 
KdlrnAn7J Lajos gy űjt." 

Szövegünk  abból a szempontból Is eléggé  ritka,  hogy magáról a mun-
káról is szól, de ennek részletezését éppúgy  lkerüld,  mint a többi hasonló 
alkotás is.  

KUBIKOSDALOK 

új  életforma és foglalkozás, amely megszülte a  imegfel.elõ  új stílusú 
dalokat is; a katona- és pásztordalokhoz hasonlóan, a  kubikosdalok 
tipIkus  férfinóták, többnyire csak a Tisza folyásának déli részén ismer-
tek. Valójában nem új alkotások ezek, hanem korabeli népdalok és 
divatos műdalok kisebb-nagyobb mérvű  átalakításai: csak kevés  közöt- 
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tük  az egyedi, rögtönzött aákotás. Ha pedig a mozgalmi dalokat Is leszá-
mítjuk, eléggé „egyhúrú" lírát kapunk: felt űnően gyakoriak p1. a hety-
ke, gúnyos vagy épp elkeseredett hangú ;bordalok és mulatónóták, jóval 
kevesebb viszont a panaszdal. 

Imét Kálmány  Lajosé az érdem, mert el őnek gyűjtött kubikosdalt, 
sőt valamivel előbb mér azt is rögzítette, amikor a szerelmi népdalokba 
Is benyomult ez a foglalkozás. A gazda- és ki.bikoslegény szembeállítása 
ösztönös rtársadalmi szemiélietre vall: 

Ejnye, ejnye, jaj, de boldog élet, 
Amík ki.slán gazdale gént szeret: 
Gazdalegén nem mén kubikolni, 
Este elgyün a bálba elvinni. 

Jaj, istenöm, jaj, de bajos élet, 
Amik kislán szögén legént szeret: 
Sz ő  gén legén elmén kubikolni, 
Otthun hagyja babáját búsulni... 

Monostor, 1891. 
K4mán ş  Lajos gj,ajt." 

Katonadalból aliaikítotték ét azt a panaszdalt, melyet  Málmány a 
század*rdulón győjtött és azóta több változatát is megtalálták: 

Verje mög az isten azt az édösanyá.t, 
Aki kubikost szült, pedig ha tajicskást! 
Falu végire ér, jaj, de káromkodik! 
Mind a tíz körmire, jaj, de kapaszkodik! 

Szeged, 1800-a8 évek 
Kéimány Lajos gjt." 

Az 1950-es években a magyar Viharsarokból több tucat új kubi-
kosdal került elő, éitelinezésüik  és  feldolgozásuk fis  megtörtént s ezzel 
az újkori népi líra egy új színďol'ttal gyarapodott. Ezt a gyűjtést egészí-
tettem Id 1973-iban a Vajdaságban, unelynek néhány pontján a már 
ismert típusok mellett újabbak is előkerültek. Ezek között is kevés a 
panaszdal, jóval több a szerelmi és mulatónóba. 

*5* 

Egyik panaszdaluk pl. minden bizonnyal valamely újkori kuruc-
ének vagy szentinientálits szerelmi m űd-al kései utánzata: 

Csak kubikos az én nevem, 
Sënki nem tör ődik velem. 
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Bánatimat panaszolnám,  nincs kinek, 
Csak annak a jó istennek, 
Mer az nem mondja sënkinek. 

énekelte:  Kovács Tamás 78 é. 
Zenta,  1973. 

gyűjt.: 	Katona Imre 

A katonadalok között is találunk ehhez hasonló hangulatút; az egyik 
széles ikõiben ismert panaszdal,keserves; kezd ősora:  - Katonaság az 
életem..., ez azonban szöviegileg eléggé távol áll; egészen Jöze1i válto-
zatot még nem tia1á]tam. 

Az egyes foglalkozásokat felsoroló dalok között megtaláljuk a ku-
bikios-kérőre vagy udvarlóra utaló szerelmi  dakkat is, melyekben már 
nem a parasztoké vagy az iparoso đ é, hanem a  kuikosodé az elsőség. 
Az ilyeséie dalok is a legény- és leányválogatókból  vannak ábalakíbva: 

-  Hallja maga, kisasszony, de rövid a szoknyája! 
Talán bizony mészáros a babája? 
-  Nem mészáros, kubikos az én babám, 
Nappal tolja Jaj tajicskát, este jár el énhozzám. 

Mëgüzenem, seje -haj, a szeretőm anyjának: 
Ringó bölcsőt csináltasson a lányának! 
Ringó bölcsőt, rácsos tegyen a széle, 
Hogy a kicsi kubikos ki në eszén bel ő le! 

énekelte:  Sótt Jánosné, Szecsei  Ilona 42 é. 
Zenta,  1973. 

gyűjt.: 	Katona Imre 

1. versszakának közeli változatát népies m űclalaiukban találhatjuk: 

-  Ejnye, babám, de ropog a szoknyája, 
Talán bizony ritkán veszi magára? 
-  Ritkán bizony, mart kocsis a szeret őm. 
Ejjel-nappal áldom érte teremtőm. . 

E szatkasznak megleheb&sen ikiterjedt, távoli ro?konsága is van, hasonló-
képp a  - Megiizenem...  kezdetű  2. versszaiknak is, imely katoija-, be-
tyár-, szerelmi és még sok más (lírai dailesoportban, ill. típusban is meg-
,található. 

Hetykélkedő  szerelmi betyárdal az el őképe egy újonnan gyűjtött 
zentai kubikosnótánatk; melyneik (külön érdekessége, iogy maga az éne-
kes is emlékezett az eredetire és így midkett őt ő  adta eJč : 
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betyárdal: 

Aki  bëtyár  akar  lënni,  
Nem k ő  annak  mëgzjedni,  ihajla! 
Én is az akarok  lënni,  
Nem is fogok  mëgijedni, csuhajla!  

Szép élet az, ihajla,  
Bëtyárélet,  csuka  jla!  
Bakony -erclő  a tanyája, 
Barna kislány a babája,  csuhajla! 

kubikosdI:  

Aki kordés akar  lënni,  
Nem köll annak  mëgijedni,  ihajla! 
Én is az akarok  lënni,  
Nem is fogok  mëgijedni, csuhajla!  

Szép élet ez, ihajla! 
Kordés élet, csuka  jia! 
Dëşzkabódé  a tanyája, 
Barna kislány a babája,  csuhajla! 

énekeLte:  Kovács Tamás 78 é. 
Zenta, 1973. 

gyűjt.: 	Katona Imre 

Dakmi& ďormai  és tarbaLrnii szempontból egyaránit figyelmet érdemel: az 
átalakítás mértéke és anódja közvetlenül is niegLgyelliet ő, külön &de-
kessége még a  kordéhányó  munkások jelentkezése. Az Ő  szájukba van 
adva a következő  mulatónóta Is: 

A  kubinyi  csárdába 
Ecet ég a lámpába, 
Mégis olyan Vígan ég! 
Kilenc kordés a vendég, 
A tizedik berúgott,  
Hazamënni  nem tudott.  

énekeLte:  Kovács Tamás 78 é. 
Zenta, 1973. 

gyűjt.: 	Katona Imre 

Ez utóbbi kiderítetlen eredet ű, legtöbbször -  A bugaci [igmándi] csár-
dába... sorral indító mulatónóta; ENgyijk ikõzeli változata katonák szá-
jába van adva, de hangulata épp ellentétes az el őzőével: 

Az igmándi csárdába  
Jecet  ég a lámpába, 
Olyan Szomorúan ég! 
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Honvédhuszár a vendég. 
A nótáját húzatja, 
A  babáját siratja...-54  

Az egyik  legnépszer(ibbkubikos-qmulatóda1 ellentéttel  indít: 

Kubikosból  sosë  Láttam gazdát,  
Mëgissza  az utolsó  garassát.  
Ha nincs  péze, mëgj  a  barákába, 
Ad  a kantinos gödörcédulára. 

énekelte: Kovács Tamás 78 é. 
Zenta, 1973. 

gyűjt.: 	Katona Imre 

E daltípust minden  vuJliikos  ismeri és kedveli, mivel  másrnás  daliamra 
húzzák rá, bizonyos  sz ć tagszám-váLtaikozás figyelhet ő  meg. Kissé  €lUérŐ  
kezd ősorral  elsőnek még  Kálmány  Lajos 'gyűjtötte: 

Fene látott  kubikusbú  jó gazdát, 
Mert  mögiszi  az utolsó  garassát... 

Magyarszentmárton,  1900-as évek 
Kálmány Lajos gy űjt." 

Az el őző  mulatónóta  okona  még egy balladás dal, mely 'szintén 
széles körben ismert, a Vajdaságban is két változatát sikerült gy űjte-
nem.  Általában barábernótának ismeriik,  és az egyes változatok alig 
térnek dl egymástól,  lege]jebb  a  pbeszéd  marad el, mint  egyik  szö-
vegünkb ől is. A dalt különben szókimondó nyerseség jellemzi: 

Sétál a kubikos a kanális partján, 
Kilátszik a töke,  pocse  a gatyája szárán. 
Büszke  kocsmárosné mosologva[!]  mondja:  
- Pézkereső  embër,  még sincs pantallója!  
-  Büszke kocsmárosné,  aztat në  csudálja: 
Amit én keresek, mind maga használja! 
Amit én keresek, mind maga használja! 

énekelte: Szecset István 72 é. 
Zenta, 1973. 

gyűjt.: 	Katona Imre 

Sétál a kubikos a Balaton partján,  
Kilityeg  a  fityëg  a nadrágja szárán. 
Büszke  kantinosné  az  ablakbol  Látja: 
Szegény kubikosnak nem jut pálinkára. 

énekelte: Kovács Tamás 78 é. 
Zenta. 1973. 

gyűjt.: 	Katona Imre 
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E két dal beďejezé€ében nem is jelentéktelen tartalmi eltérés van: az 
1.-ben a kocsmárosné, a 2.-ban a rossz kereset a rongyosság oka. A da-
lok 'tehát a val&.ág más- ąmás oldalát ragadják meg: •a vállalkozói kizsák-
~y<>Iáis közvetlenül az alacsony bérékben, közvetve pedig a válLlailati 
kaiitaiok áruban &s áraiiban mutatkozott meg, mindkét eset - alig ki-
küszöbölhető  módon -  a  kubi,kosrnuskásoka.t sújtotta. Még tudatosabb 
mondanivalójú dalaik azonban a munikásmozg.aiomból származnak és 
külön tanulmányt is igényeinek. 

GYÁRI NPDALOK 

Az iparosodást követő  időszak Új típusú népdalai, melyek szintén 
hagyoniányos a otások'ból vannak átalakítva, néha közelítenek a balla-
dai forma felé. A színhely bennük a gyár, a téma pedig az üzemi 
munka, főként pedig a szerencsétlenségek [t űzész stb.]; itt némi fény 
derül parasztságuntk tartózkodására és félelmére. 

Kezdetben Úgy tűnt, hogy az iparosodásban visszamaradt Alföldön 
kevesebb gyári népdalt ism'ennok, mint egyebütt, de ezt mintha az Új 
vajdasági  gyüjtések is cáfolnák, mert pl. 'a Dunántúlon és a palóc föl-
dön ismert daItípuok egylike legusúbb két változatban is el őkerült: 

Lëégëtt  a budapesti szivargyár, 
Benne égëtt tizenhárom rrtagyar lány. 
Verje mëg az isten azt a jó édësanyát, 
Aki szivargyárba adja a lányát! 

Szombat este mëntem a szivargyárba, 
Ëdësanyám sírva nézëtt utánam. 
Sírhatsz, anyám, sírhat az a pesti szivargyár: 
Sírba tëtt az tizenhárom magyar lányt! 

éneke'te: Bödéné, Zónai  Rozál 42 é.  
Fe186heg,  1953.  

gyüjt.: 	Burány  Béta" 

Jaj, de magos a kendërgyár teteje! 
Ráhajlott a mandulafa levele, 
Mandulafa, levelestül, sej, de ágastul! 
Elválásom tëgnap volt a babámtul. 

Hat órakor mëgyünk a kendërgyárba, 
Ëdësanyám  sírva tekint utánam. 
Sírhatsz,  anyám, sírba tësz a magas kendërgyár! 
Elhërvaszt ëgy kökényszëm ű , barna lány. 

Tëgnapelőtt  kigyulladt a kendërgyár, 
Abba égëtt tizenhárom barna lány. 
Verd mëg, isten, verd mëg azt a jó édësanyát, 
Ki a kendërgyárba adja a lányát! 

35 



Tëgnapelőtt Iëégëtt  a  kendergyár.  
De sok anya hazavárja a lányát! 
Engëmet  már nem vár haza az édësanyám, 
Mer tudja, hogy temet ő  lett a hazám. 

énekelte: Halász Vera 16 é.  
Zenta,  1954. 

gyűjt.: 	Burány Béta'7  

Hasonló hangulatú dalt •a  katonanóták ikõzõ.tt találunk, egyikük éppen 
Szegedről való és  Kálmány Lajos  gyűjtése. Palóc változatokban opti-
mista ikicsengógú befejezés is e1 ć5ďo21du1: 

Felépült az aranyosi cukorgyár, 
Benne sétál tizenhárom barna lány. 
Jaj, de szépen nyikorog a sárga cipője! 
Aranyosi legény a szeret ője. 

Bükkaranyos [BorsodJ,  1928. 
énekelte:  T6th Mária 19 é. 
gyűjt.:  Seemayer  Vilmos" 

Rögtönzött, alkalmi kiéneklés a következő  tréfás dalunk, melynek 
„alkotója" két asszony, „h őse" pedig egy közkedvelt, de kissé félszeg, 
visszahúzódó munkás. Az énekesek valamelyik tánonótát alakíthatták 
át, s éneklés közben táncra is perdültek: 

Zsizsik János dolgozik a vasgyárba. 
Mindën  este hazajár vacsorára: 
Enni vinni nincs mibe, 
Lábosának nincs füle, 
Fazëkának kilukadt a belseje. 
Enni vinni nincs mibe: 
Lábosának nincs füle, 
Fazëkának kilukadt a feneke. 

énekelte: Törköly Vera 64 é.  
Szaján,  1972. 

gyűjt.: Katona Imre—Tóth Ferenc 

Rokon témájú gúnydahdklkaű  a summásnóták között találkozunk leg-
gyakrabban. Az ilyen és hasonló igénytelen alkotások mindenesetre arra 
mutatnak, hogy a rögtönzési kedv és hajlam egyes kisebb közösségek-
ben még megmaradt, de kérészélet ű  dalockáik  már nem keltek 
szárnyra; másutt mások legfeljebb a felhasznált mintát Újra átala-
kíttták. 

ÖSSZEGEZES  

vajdasági társadalmi népdaibok tipológiája ia gy űjtési hiányos-
ságok miatt ma imég nagyon szegényes: l egyáltalán nem lkerült feljegy -
zésre, ül. közlésre  pi.  cséplő- iés summásdal, nem ismerünk hajóséne- 
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keket  sem. Kevéssé étibető  és menthető  a gányónóták kukásdak4kJ 
szinte teljes hiánya. Amá1 örvende'tesebb, 'hogy &ubkos- és f őként nap-
számosdalok szép számban élnek, egy 'részük össze is van már gy űjtve, 
de ez a munka sincs még befejezve. Összességükben itehát dalt~ 
százai, változatok ezrei hiányoznak. 

Báimly  magasra tornázzuik Is ifel azonban a társadakli népdalok 
számát, iazok sohasem fogják elérni a „semleges" vagy csak közvetett 
mondanivalót hordozó dalokét, s őt szépségük sem éri el legtöbb esetben 
a klaszikus népdalokét, ráadásul iszOkebb körre ikoilátozód.ik az isrne-
retük Is. 

E sok negativum ellenére is már ezen az els ő  seregszemlén Is vilá-
gossá vált, hagy Vajdaság  - a Dél-Ai]iföLddel együtt - Kál.mány  ide-
jétől málg a társadalmii tudattosság és annak dalbeli megfogalmazása 
tokintetében „élen jár", mart ha most a Vajdaságot nem a magyiar 
nyé}vterület egészével, hanem csak valamelyik hasonló más tájjai vet-
jük egybe, a mi javunkra billen a mérleg nyelve: a Vajdaság  miindig 
Is idejében, frissen kapta és dolgozta Tel a legújabb, viszonylag tudatos 
impulzusokat, és emellett saját erejéb ől is megfogalmazta iaz időszerű  
társadalmi mondainivatlót. A Vajdaság lkõzel volt egy feltételezett köz-
ponti daliforráshoz, de a saját lerejiébõl Is alkotott. Igy az à.tteffi 4ársa-
dalmi dalok között egy•aiziáinit megta.lálhatuk ismert daltípusok válto-
zatait ás saját rögtönzéseÄk'et [pl. a napszámos-, gyári és kubikosdalnk 
között is], melyek eddig sehonnan nem ker űltdk még elő . Nemcsak a 
vajdasági dalok tipológiája, hanem olykor egy-agy 'alkotás önmagában 
is szép példája a hagyományos ás új szerves, törésmentes ötvöz ődésének. 

Vajdaság társadalmi lírai ir«kmsága els ősoiiban a  Dél-AlföZdde1, 
közelebbről a Viharsarokkal mutatható lki, ehhez nem kell különöseibb 
Ikommeriitár. Innen van, hogy az Újonnan gyűjtött dalok változatait els ő-
sorban  Kálmány  ás más dél-alföldi kutatók gyűjteményeiben találhat-
juk  meg. A mintegy 50 daűtípussból azonban 14 bizonyosan nem népi 
eredetű, de mivel a szóhagyományban elterjedtek és változtak, kire-
kesztésük a valóság bemutatásának kárára ment volna. 

A szinte „hajuknál fogva", önkényesen lkíragadott társadalmi nép-
dalok minden tailkaiságuk ás szegénységük ellenére Is - naigyoh össze-
fiiggésok (kereteibe illesztve - sokat elárulnak népünk váliogató ízlé-
séből, átalakí'tó ás rögtönző  h'ajl'amából ás társadalmi tudatosodásának 
folyamatáról, melynek során az ösztönös jelleget a kívülr ől érkezett 
hatások egyre tudatosabbá formálták. 

Mielőtt végső  ítéletünket kissé finnyáskodva megformálnánk, tegyük 
szívünkre a kezüníkiet: csak a nép én.dkelt ilyen 1kevés társadalmi jelleg ű  

,népdalt vagy mi Is  elhanyagoltulk gyűjtésüket?  KáirnÁny  történeti éne-
keinkkel kapcsolatos intése a társadalmi népdalokra alkalmazva Is máig 
időszerű : „Nem a inépköltés itt az elítélend ő, hanem mi, kik nyomtala-
nul hagytok elenyészni taz ily daildkat s a 'mink van, azt sem tudjuk 
felhasználni.. 

Ezer szerencse, hogy ezek a társadalmi jelleg ű  .népdalok még ma-
napság Is gyűjthet&k! Még nem érikezett el az a sokat emlegetett 12., 
vagy 24. óra! 
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SUMMARY 

SOCIALLY INTONATED POPULAR SONGS OF VOJVODINA 

In this paper only those popular songs of Vojvodina are treated which 
directly touch the social topies.  The  data we dispose with  permit  us to state  
12  groups of these songs.  The  results of the investigation of these songs  
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point to the fact that Vojvodina together with the Southern  part of the 
Great Pannonian Plain has had a leading part in the poetic formulation of 
the social consciousness from the time of Kálmány till nowadays. Vojvodina 
was in the proximity of a presumable central source of songs, but it created 
on its own, too. So among these socially intonated songs variants of the 
well-known song types may be found along with the improvisations specific 
for Vojvodina. Not only the typology of the songs of Vojvodina, but some 
of the individual creations, too, represent fine instances of a happy integra-
tion of the traditional elements with the new ones. 

REZIME 

NARODNE PESME SA DRUSTVENOM TEMATIKOM  

U ovom radu tretiraju se samo one vojvodanske narodne pesme koje 
neposredno govore o društvenoj tematici. Prema podacima sa kojima raspola-
žemo mogu se postaviti 12 ovakvih grupa pesama. Rezultati ispitivanja ovih 
grupa pesama ukazuju na to da se Vojvodina zajedno sa južnim delom 
Panonske nizije počev od vremena Kalmanja sve do danas nalazi na Čelu 
poetskog formuljsanja društvene svesti. Vojvodina se nalazila blizu jednog 
verovatno centralnog izvora pesama, ali je stvarala i sopstvenim snagama. 
Stoga među ovim pesmama sa društvenom tematikom možemo na Ći van-
jante poznatih tjpova pesama kao i sopstvene improvizacije, koje se dosad još 
nigde nisu pojavile. Ne samo tipologija vojvodanskih pesama, nego i pojedina 
ostvarenja predstavljaju lepe primere organskog jedinstva tradicionalnog  
i  novog.  
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Tóth Ferenc  

UJABB  ADATOK  
PETOFI  ALKUJÁNAK  
FOLKLORIZACIOJAHOZ  

A ikãltészet valóságos, eleven életét iffiltételezõ tényez ők - író, 
műalkotás, olvasó - még egymáshoz való viszonyukban Is meghatá-
rozó erej űek iaz Irodalom életére vonatkozólag, egyikük, rnásikuk hiá-
nya vagy lkiesése pedig nemcsak, hogy megkérdőjelezi, hanem éppen 
kizárja a kö'itészetnk mint életnek a lehetóségét. Mindez az írott ĺkÖl-
tészettel a habás-visszahatás mozgástörvényeit érvényesít ő  szóhagyomá-
nyozó műveltségről is elmondható, hisz egy-egy néköitészeti termék 
első  imegvalósulás,a,is egyéni alkotóit föltételez, is létrejötte után a közös-
ség szelektív parancsainak engedelmeskedve az önérték ű  variánsokon 
keresztül alakul, tisztul, hagyományozódik, miközben mindvégig oitt 
muflkál benne az egyszer már megvalósult alkotás meg őrzésénk ten-
denciája Is. Ha az irodalmi mű  születését nem az írásos rögzítés ide-
jétől számítjuk, hanem az ötlet, az érlel ődés folyamatát Is réssének 
tekintjük, megszületését pedig csak az olvasóközönséghez való eljutása 
jelzi számunkra, akkor nyilvánvaló, ihogy az irodalom és a, szóhagyo-
mányozó költészet születése azonos, sőt alk'otásmódjik Is közel áll 
egymáshoz. 

Minthogy azonban az ;iroidafomban az egyszeri alak rögzítésére, vál-
tozatlan skszorosttására való törkvés az írásbeliség ikezdeLOitõl fogva 
jellemző, a szóbeli költészet továbbélése viszont - hagyományossága 
ellenére is - együtt jár az állandó változtatással, a variánsokban való 
foltonos Újra szüáetésse'l: életük, hagyományozódásuk módja k{ilönbö-
ziik egymástól. E lényeges különbség folytán inépkõltészeti vizsgálódá-
saink során megjelennek és el őtérbe kerülnek olyan kérdések, amelyek 
az irodalmat csak annyiban érintik, amennyiben a hatás-visszahatás 
dialektikájában együtt él a szóhagyományozó költészettel. Ilyen a szó-
beli költészet létét biztosító variáns kérdése. Néprajzi gy űjt&útjaiikon 
nemegyszer előfordul, hogy ugyanannak a népdalnalk ballada- vagy 
mesetípusnak, szokásrnodeiinek Vagy díszít őelemnek több változatát is 
megleljük, sőt azt is tapasztalhatjuk, hogy még ugyanattól a személyt ől 
som jegyezhetjük le még egyszer változatlanul ugyanazt a mondát vagy 
mesét, a számtalan változat hátterében azonban mindannyiszor kiraj- 
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zolódnak ejőtttink  a közösségi művészet stílusjegyeibői, szerkezeti ele-
meiből összeálló szabályok. 

Az egyéni lelemény igazodik a közösségi igényekhez, és tisztelet-
ben tartja a közösség szentesítette hagyományt. Minthogy a folklór 
alkotások anyagihoz, a]ikalomhoz és munk•atevkenységhez köt ődnek, a 
közösségi életrend parancsa sokkal 'inkább érvényesül bennük, mint a 
hivatásos imúvészetekben. A közösségi iffietrendben kialakult követel-
mények az illető  közösség iminden egyes ;tagjára Ikõtelezõ érvény űek - 
legyen szó akár az egyén alkotói tevékenységér ől, akár mindennapi 
ma,gaitartásformáiról. Az emberi élet jelent ős eseményeihez p1. (Szüle-
tés, avatás, házasság, halál) olyan határozott paranesú szokások tapad-
tak, amelyeknek a megikerülése az egyén Önkéntes szám űzetésével lehet, 
illetve lehetett azonos. 

A folklórt éltető  Ikõffisség azonban nem statikus, nem megrekedt 
társadalmi elem; íżlése, művészi igénye is alakulóban van, hat az egyén-
re, s ily módon az 'egyedi alkotásokra Is. M űvészetének hagyományos-
ságából következik, hogy Új tartalmaik jelentkesésekor és ki ďejezésekor 
a már meglevő  esközöket használja fel, a hagyomány szentesítette ele-
mek, motívumok, 'formulák segitségével építkeik. Ám nem szabad 
szem elől téveszteni változtató, alakító, egyszóval: alkotó készségét 
sem. Azáltal, hogy vákgat, az egyéni javaslatokból csak az válhat a 
folklór részévé, ami átjut a közösség szelektív sz űrőjén. Ha az alkotás 
megszületésében, az előadás folyamatában nem Is mutatkozik meg a 
közösség befolyása, 'elvárásaival, kialakult normarendszerével már eleve 
hat az előadóra, közvetve tehát a megszület őben levő  folkiór alkotásra 
i's. Hatása azonban még nyilvánvalóbb a már folkl& jelenséggé vájt 
alkotások további életében akár névtelen alkotók befogadott alko-
tásairól, akár folklorizá,lódott m űköltjői alkotásokról van is szó. 

Mégis tévedés lenne azt la 1k6vetkeztetést levonni, hogy a népköl-
tészet csak befogad vagy csak elutasít egyéni vagy m űköltői javasla-
tkat, Illetve hatásokat, hisz nem egy kiiltőnkre és írónkra hatott, s ter-
mékenyítő  •h$ása lmlég napjiainikban Is 'számottev ő . Gondoljunk csak a 
130 évvel ezelőtt íródott szaikszentmártoni Pet őfi-versre, az Alkura, 
amelynek az előképét Katona Imre az egy lévvol korábbi kelet ű  János 
vitéz XIII. énekében jelöli meg:' 

-  Derék János vitéz, halld most beszédemet: 
Minthogy megmentetted  kedves  gyermekemet, 
Vedd el feleségül, legyen ő  a tied,  
És  vele foglald el királyi székemet... 
„Köszönöm szépen a kelmed jó'karat ját, 
Amely reám nézve nem érdemlett jóság; 
Egyszersmind azt is ki kell nyilatkoztatnom, 
Hogy én e jóságot el nem fogadhatom.. 

Az Alku, a legnépszerűbb Fetőfi-cla1 2  alapgondolatának eredetére 
vonatkozólag igen elbérődk a vélemények? Kiemelendő  az az okfejtés, 
amelyben Katona Imre 1965-ben 'a népi eredetre utal: „Az elterjedés 
feltűnő  gyorsasága, egy központból 'való szétsugárzása és sejthet ő  kül- 

42 



földi (p1. orosz) párhuzamok miatt sem vethetjük el véglegesen az 
Alku  folklór-e1őzményeink ilcheiffiségét- " 4  Majd nyolc évvel később: 
„Népünik is elsősorfban Petőii »népközieli« 1kotásait vette át, nem egy 
esetben »visszavette« ttõle, niint  Pl.  ezt az Alku esetében sejteni 1ehet." 5  

A (társadalmi oisztál3&ulõábségM1 iadódó koni1iktu&t, valamint a 
szerelmi hűség és ealkö'lcsi tisztaság próbatételét megénekl ő  PetMi-dal 
a végletekig tiszta és egyszerű  szerkezet példája: 

Juhászlegény, szegény  juhászlegény!  
Tele pénzzel ez a kövér erszény; 
Megveszem a szegénységet t őled, 
De  rá'dásul  add a szeretődet. 

„ha ez a Pénz volna csak foglaló, 
S még százennyi lenne borravaló, 
S  id'adnák  a világot  rá'dásnak,  
Szeret őmet mégsem adnám másnak!"  

É.szak-bánjáti  gyűjtésünk folyamán -  anélkül, hogy küknösebben 
ku(tattusi& volna utána  -  1972 nyarán és őszén nyolc változatát jegyez-
tk le. ąEgyházaskéren ihárem, Oroszlámoson, Szajánban, Jázován, Padén 
és Tiszaszentmiklóson pedig egy-egy változatát. Adatközl őink az alábbi 
igen egységes daillammal én8kkbk: 

Pa'daĂ2&Y 	 fOO  

1i-7u-M&-&-  a4nu. -&u-  Qífw ia- M 	ü- 	z,  

%LL-  

a. 	-t-i- 	töŁ - hd, 

C&iÂ ‚ 	- J add a u-  ii - tó~ -  

Szótagszám  ....... 10 	 Jázova, 1972. 
Hangterjedelem .....V--5 	 SnekeLte: Kovács Jánosné 
Forma  . . . . . . . . .  A A Av At, 	Szemerédi Katalin, 67 é. 
Rangsor  aeol + ti; 3. sor La pentaton + ti 	Gy űjtötte: Katona Imre és Tóth. Ferenc 
Sorvégzödés  V 2 VII 	 Lejegyezte: Székely Mária 
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Üjonian  gyűjtött változa•tais*at a Fet ő i-verstől eltérő  jegyeLk 
alapján három csoportba oszthatjuk. Az els őbe a Petőfi-verssel azonos 
terjedelmű  variánskat, Ambrus József egházaskéri, Laska Antal 
oroszlámosi és Fntér Istvánné Keszég Etel padéi adatközl őnk dalát 
soroljuk. 

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény, 
Nesze, pénzzel teli ez az erszény. 
Megveszem a szegénységet t őled, 
Ráadásul add a szeretődet! 

-  Ha (j)a (z)a pénz csak foglaló volna, 
Ezerannyi meg a borravaló, 
A világot adnám ráadásul, 
Szeret őmet mégsem adnám másnak. 
A világot adnám ráadásul, 
Szeret őmet mégsem adnám másnak. 

énekelte: Ambrus József, 79 é. 
Egyluizaskér, 1972. 

gyűjt.: 	Tóth Ferenc 

-  Juhász, juhász, szegény juhászlegény, 
Nesze pénzzel ez a tele erszény. 
Megveszem a szegénységet t őled, 
Ráadásul edd a feleséged! 

-  Ha az a pénz csak foglaló volna, 
Ezerannyi meg a borravaló, 
E világot adnád ráadásul, 
Szeret őmet mégsem adnám másnak. 
A világot adnád ráadásul, 
Szeret őmet mégsem adnám másnak. 

ének.elte:  Laska Antal, 59 é. 
Oroszlátmos, 1972. 

gyűjt.: 	Tóth Ferenc 

-  Juhászlegény, Szegény juhászlegény, 
Tele pénzzel ez a kövér erszény. 
Megveszem a szegénységet t őled, 
Ráadásul add a szeretődet! 
-  Ha az a pénz csak foglaló lenne, 
Ezerannyi meg a borravaló, 
A fél világot adnád ráadásul, 
Szép szeret őm mégsem adnám másnak. 
A fél világot adnád ráadásul, 
Szép szeret őm mégsem adnám másnak. 

énekelte. Pintér Istvánné Keszég Etet, 
72 é. Padé, 1972. 

gyűjt.: 	Katona Imre és Tóth Ferenc 
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A ikét versszakos vá1tozatk iinindegyike belje&riok mondható, kö-
zülük nyilvánvalóan Pintér Istvánné Kezég Etelé áll legközelebb az 
eredetihez. Az első  versszak szinte szó szerinti azonosságot mutat, még 
a népi 'Mtozatokba.n rendkívül ritka „kövér" jelz ő  is megvan benne. 
Ellenben 'a második strófa rímeinek kibontásában ez is elt& az 
eredetitől. 

A variánsok másik csoportját a Petóli-dalt megtoldó vál:tozatodc 
képezik: 

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény, 
Kell-e néked tele pénzzel erszény? 
Megveszem a szegénységet töfled, 
Csak rá'dásul add a szeretődet! 

-  Az a pénz csak lenne a foglaló, 
Ezerannyi lenne borravaló, 
E(v)  világot hannád rá'dásnak, 
Szeret őmet mégsem adnám másnak. 

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény, 
Szeret ődben vajon mindenremény... 
Bezzeg megcsal, hogyha mást szeretne, 
Sem szeret őd, sem pénzed nem lenne. 
Akkor lennél csak szegény, szegény, szegény, 
Akkor lennél szegény juhászlegény. 

énekelte:  Kovács  Jdnosné SzemerécU Katalin,  
67 5.  Jázova,  1972.  

gyújt.: 	Tóth Ferenc  

-  Juhászlegény, Szegény juhászlegény, 
Nesze pénzzel ez a tele erszény! 
Megveszem a szegénséget t ő led, 
Rá(j)adásul add a szeretődet! 

-  Ha (j)az a péz vóna csak foglaló, 
Ezerannyi meg a borravaló, 
Ez világot adnád rá(j)adásul, 
Szeret őmet mégsem adnám másnak! 

A következőnek nem tudom az elejit. A vége így van: 

Akkor leszel csak igazán Szegény, 
Szegény juhász, szegény juhászlegény! 

énekeLte: Méhóic AntaL,  75 é.  
Egjházaskér,  1972. 

gyűjt.: 	Katona Imre és Tóth Ferenc  

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény, 
Nesze pénzem, ez a tele erszény! 
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Megveszem a szegénységet tölled, 
Rá(j)adásul add a szeretődet! 

-  De (j)az a pénz csak foglaló volna, 
Ezerannyi borravalód volna. 
Ez világot annád rá(j)adásul, 
Szép szeret őm mégsem adnám oda. 
Ez világot annád rá(j)adásul, 
Szép szeret őm mégsem adnám oda. 

Kocsmárosné, hallja-(j)e, hallja-(j)e, 
Ki(j)é ez a sötét pejparipa? 
-  Jó bort iszik ennek a gazdája, 
Most jött ide, nincs még fél órája. 

- Kocsmárosné,  hallja-(j)e, hallja-(j)e, 
Kűdje ki hát ennek a gazdáját, 
Kűdje  ki hát ennek a gazdáját, 
Nem bántsuk mink, csak adja meg magát! 

-  Ki Sem megyek, meg sem adom magam, 
Inkább vigye el a Sárga lovam! 
Lovam, lovam nem annyira bánom, 
Nyereg alatt való bugyeUárom. 

Nyereg alatt való bugyellárim, 
Abba fekszik négyezer dinárim. 
Egyet adtam egy Szép sárga ló(j)ér, 
A másikat rávaló szerszámér. 

Harmadikat egy szép barna lányér, 
Negyediket véle hálásáér. 
Harmadikat egy Szép barna lányér, 
Negyediket véle hálásáér... 

énelceUe: Papp György,  57 é. 
Egyházaslcér, 1972. 

gyújt.: 	Tóth Ferenc 

A két áHandó versszak után ikõvetkezõ b ővülés Kovács Jánosné 
és Mihók Antal változatában azonos tartalmi módosulást eredménye-
zett, noha az utóbbi harmadik strófája az adatközl ő  emiékezetkihagyása 
következtében csonlkáin manadt, mindazonáltal •a meglev ő  sorokból a 
hiányzókra is Ikövetkeztetnij lehet. E két változat tehát a szeret ő  fölté-
te1ezett elvesztésének ikeserú gondolatával zárt1J, s az Újabb ikori nép-
kÖltészetben nem rtIoa szán-a-lomkeltés hangján hangsúlyozza a szegény 
juhászlegény egyedült fogódzóját: a szerelem minidenekfeletti hatalmát. 
Az egyházaskéri Papp György énke4te harmadik változat a Kismar-
gita  ballada elemeit vonzotta magához. Adatköziónk nyilvánvalóan fel-
ismerte a Pet őfi<ial és ia ballada közötti tartalmi rokonságot, a haHadá- 



ban  ugyancsak meglevő  alku  mo.tívumt,  s  eziért a dalt - szünet és 
dallambeli tävés nélkül - a jól ismert betyárbai ľladával folytatta. 

A harmadik csoportba az elől bővülő  változatokat soroljuk. Illyen 
a Mára Lajosnié énekelte szaáni és a Szaácsi Józseft ől hallott tisza-
szentmiklősi martács. 

Suba, suba, bodor szőrű  suba, 
Nem adnálak hat ökörér oda, 
Mer az ökör a járomba való, 
De a suba barna Ián-takaró. 

Irhás subám szögre van akasztva, 
Gyere, babám, akaszd a nyakamba! 
Így is, úgy is ott annak a helye; 
Még az éjjel betakarlak véle. 

-  Juhász, juhász, Szegény juhászlegény, 
Nesze neked ez a pénzes erszény. 
Megveszem a szegénységet t őled, 
Rá(j)adásul add a szeretődet! 
(I-lej de) megveszem a szegénységet t őled, 
Ráj)adásul  add a szeretődet! 

énekeLte:  Móra  Lajosné  Fehér Vera, 65 é.  
Szaján,  1972. 

gyűjt.: 	Tóth Ferenc 

Egy Úr meg egy nagyon Szegény legény 
Beszélgettek egy nagy domb tetején. 
Az Úr beszét tele erszényérül, 
A szegény juhász a szép szeret őjérül. 

-  Hallod-e te, nagyon szegény legény! 
Nesze pénzzel ez a tele erszény! 
Megveszem a szegénységet t őled. 
Ráadásul add a szeretődet! 

-  Ha ez a pénz csak foglaló volna, 
Ezerannyi meg a borravaló, 
I-la a nagyvilágot annád rá(j)adásnak, 
Szeret őmet mégsem adnám másnak. 
Ha a nagyvilágot annád rá(j)adásnak, 
Szeret őmet mégsem adnám másnak. 

énekelte: Szabácsi  József, 72 é.  
TfszaszentmtklóS,  1972. 

gyűjt.: 	Móra  ILona  

A harmadik csoportba sorolt két utóbbi változat ikõzül a Mára La-
josnéé  a Suba, suba, bodor szőrű  suba kezdetű  ziópdiallai kontamináló-
dott. A tulajdionikáppeni Pet&fi-dal második része a felejtés  következ- 
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tében  leszakadt róla, s ily módon a változat csak az ajánlattev ő  szavait 
itartalmazza - a szegény legény szerelmi h űségét, hatrozott erkölcsi 
tartását kifejez ő  válasz nélkül. A két idal találkozása, a folkiorizált 
Petőfi-veiis ily módon való bővülése véletlenszerűnek hat, habár az Így 
létrejött változat els ő  szakaszában is felismerhet ő  az alku  motívuma: 

Suba, suba, bodor szőrű  suba, 
Nem adnálak hat ökörér oda... 

Nem tarthatjuk tehát kizártnak a két dal tematikai hasonlóságán  aa-
puló egybeéneklést, noha újabb ikOi népdalaink szerkezetbeli lazasá-
gával, rugalmasságával is magyarázható az ilyenfajta összeolvadás. 

A imáigik, a itiszaszentm.iklósi változat epikai hangvétel ű  'versszakkal 
vezeti be az Úr és a szegény legény párbeszédét. Az ajánlatbev ő  és a 
beszédtárgy megnevezésével ez a bevezet ő  versszak szervesen épült 
hozzá a tulajdonképpeni dalhoz, s azáltal, hogy műfaji hovatartozásán 
Is módosított némiképp, funkciókhordozó résiévé válit. 

Az Alku fent szemléltetett îoiklorizált változatai azt példázzák, 
milyen határozottan érvényesül még ma is a kkõzõsség módosító, változ-
tató, sőt: szebbítő  törekvése a m űalkotás stiláris, szórend-beli fogyaté-
kosságaiinaĺk kiküszúbölésében. Viszonylagos állandóságot csupán ia vers 
1., 3., 4. és befejez ő  8. sora mutat, a népi változatok a Pet őfi-dal magán-
hangzó-&iieséseit is e minélják, a vers általános alanyú 7. sora (S id'ajd-
náik ia világot rá'dásnalk) helyett pedig ikõvetklezetesen direkt közlést 
tartalmaznak, a szegény legény ikõzvetlen.ül az ajénlabbev&höz szól, s ez-
által kettőjük alkuja, párbeszéde kié:l•eziettebb formát ölt. 

Az Alku még napjainkban is figyelemmel kísérhet ő  fojiklorizáló-

dását iazís alátámasztja, hogy a dalokat követ ő  beszélgetésekben egyet-
lenegyszer sem hangzott el Pet őfi neve. Adatközl őink mint sajátjukat 
éndk.liik. Más a sorsuk az iskolában imegtanult ás énekelt Pet ő i-versek-

nek. Az énekesek megnevezik a költ őt, és tiszteletben tartják a szer-
zőséget. A Pusztán születtem című  Pertőfi-4vers p1. minden változtatás 
nélkül él tovább Benák Margit, egyházaskéri énekesünk el őadásában. 
Az Alku változatai azohan imaradtéiktailanul szemléltetik, hogy a népi 
hagyomány őrizője, a iközösség irrüképpen fogadja cl vagy módosítja az 
ismeretlen népi tehetség vagy a hivatásos m űvészet felől érkező  javas-
latokat, melyek azok ia iformai ötletek, egyéni fordulatok, amelyek át-. 
juthatnak a közösség válogató sz űrőjén. 
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SUMMARY 

SOME RECENT DATA ON THE FOLKLORIZATION OF PETOFI'S 
POEM  ALKU 

This paper  is concerned with the interaction and mutual influence bet-
ween the written poetry and the culture of oral tradition, exemplifying this 
phenomenon on the folkiorization of a Pet őfi-poem. The poem  Alku  (Deal) 
by Petőfi, most probably inspirated by the popular poetry, was registrated 
in eight variants by the occasion of a collecting in Northern Banat. According 
to their divergencies from the oharacteristic features of Pet őfi's poetry the 
author has divided these variants in three groups: poems of the same length 
as Petőfi's poem, those having an annex, and those expanded by an intro-
ductory part. 

The folkiorized variants of the poem  Alku  point to the fact that nowa-
days, too, the colleetive tendencies to embelish the poetic work by elimina-
ting its stylistic drawbacks is still present. 

REZIME 

PRILOG PROUČAVANJU FOLKLORIZACIJE PETEFIJEVE PESME  ALKU 

U ovom radu prikazuje se zakonitost uzajamnog uticaja pisane poezije 
i kulture usmenog predanja na primeru folkiorizacije jedne Petefijeve pesme. 
Petefijeva pesma  Alku  (Pogadanje), verovatno nadahnuta narodnom poezi-
jom, zabeležena je u osam varijanata prilikom jednog prikupijanja u sever-
nom Banatu. Autor je ove varijante, na osnovu odstupanja od obeležja 
kar'akterisbiěnih za Petefijevu poeziju, podelio u tri grupe: pesme iste dužine 
kao i Petefijeva pesma, one koje imaju produžetak i one koje su proširene 
uvodnim delom. 

Folkiorizovane varijante pesme  Alku  ukazuju na to da je i danas izra-
zito prlsutno kolektivno nastojanje ka ulepšavanju pesni čkog dela i odstra-
njivanju stilskih i sintaksiČkih nedostataka. 
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Székely Mária 

A KÂLMANY LAJOS 
NYOMAN GYUJTUTT 
ÉSZAK-BÁNAT! 
BALLADÁK 
DALLAM VILÁGA 

I. RÉSZ 

A századfoirdulót megelőző  évtizedekben, majd Bart&k iés Kodály 
nédalgyűjtési mozgalma kezdetén mindannak ellenére, hogy a  nene&tő  
magyar művelt osztály zenér ől alkotott ízlésfogalma igen tkülön śbözött 
attól a dailamanyagtól, amt Kálmány falujiáx'ása idején hagyomány-
ként ásinert a parasztság, a népidallam-gy ű$ésne!k már volt némi ma-
gyarországi hagyománya. Petőfi századának végén a műveit osztály 
nehezen közeledett a nép felé.. Ez .a itény, valamint a népszínim ůvek mű-
dalait ás a nyugat-európai dallamokat befogadó ízlés az egész század-
ban megszabja a da]llnmgy űjtés módját ás eseteit. Hogy csak a legis-
mertebb igyújtemények kapcsán említsük: Pálóczi Horvát Ádám (Öt őd-
fékszáz Énekek, Páióczi H. Ádám dalgy űjteménye az 1813. évből. Aka-
démiaji Kiadó, Bp., 1953) ás Tóth István fülöpszállási kántor füzete 
(Árják és Dallamok) aligha nevezhet ő  tudatos gyűjtés eredményének, 
noha a nép (körében ismert dallamokat íz beiktatták kéziratukba. Vitat-
ható, eredményes lett volna-e a falujárást tervez ő  Liszt népdalgyuĺjtése 
(1838: „Szándékom volt, hogy nekivágok Magyarorság legpusztább vi-
dékednek, egyedül, gyalogszerrel, útizsálkikal a hátamon. Semmi se lett 
belőle"; Ges. Sehriften 11: 225. Leipzig). Kólesey akkortájt álmodozott 
a népi alapon várágzó nemzeti költészetről. „Ez nálunk csak ta követ-
kező  nemzedéknek jutott osztályrészül oly történeti folyamat során, 
melynek kérlelhetetlen lassúságát egyéni er őfeszítés alig tudta volna 
meggyorsítani. Ezért joggal kételkedlietünik benne, hogy Liszt eljutott 
volna a népig, még ha személyében közéje vegyül is." (Kodály: A ma-
gyar népzene, Budapest, 1971:11.) Erdélyi ia dallamíontosság tudatában 
szorgalmazta a szöveg ás dallam egységes rögzítését. Ezt tanúsítja az 
1847-i népdalkiadványa íz (Magyar Népdalok, Énekre és Zongorára 
alkalmázák Fogarasi ás Travnyik, A Kisfaludy Társaság megbízásábul 
kiadja Erdélyi János Pesten, é.n., 2 füzet). Az 1850-es években lalig kü-
lönbözik egymástól Füredi, Mátray, Bognár, Színi 100-200 dallamos 
gyűjteménye. Szailontai Madass Sándor (1840-1850) 120 dallama és 
Titmibay Elemér-BoUa 'Gábor dal-albuma (1879) se nevezhet ő  kifejezetten 
népdalgyűjteménynek. Arany János dalLam1ejegyzései (valószín űleg 
1873-74) és Bairtalus lkõtetei (1873-1896) is  m űvelt osztály dallam- 
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ismeretét tükrözik, esetlg azokat a népi dall.amokat tartalmazzák, 
amelyek ebhez taz osztályhoz eljutván itt meghonosodtak. 

Néhány igen jelentős kezdeményezés úgyszólván sikertelen volt: 
Mindszenty 'Dániel 88 dalt tartalmazó gy űjteménye elé 1831-ben cikket 
írt a dallamgyűjtés fontosságáról, a cikk azonban nem jelent meg nyom-
tatásban. A Tudós Társaság 1832. évi felhívására a tagok hangjegyes 
lejegyzést 1s küldtek, lelõbbi gyűjté,sek eredményeit. Erdélyi több mint 
ezer dallamot talál a Kisfaludy Társaság 'bkrtckában, 1846-ban ezek 
szövegéből alakítja gyűjteményét: a dallamlejegyzések elvesztek. Az 
Akadémia kisgyülése által még 1844-ben, Fogarasi János rendes tag 
indí'tviányára, a Kiisfaludy Társaság „figyelmeztetni határoztatott, hogy 
az általa majdan gyűjtendő  .népdaloknak amennyire lehet zenéj őkre is 
fordítsa gondját és figyeLmét, hogy a' magyar nép költészetnek ezen 
lényeges és jellemző  accessoriumának több becses példányai nemcsak 
az elfeledtetéstől megóva a mívelt közönség ismeretébe j őjenek, hanem 
aho.z értők 'által 's tökéletes imagyar szellemben szerkesztve a' már nagy 
számban kijött 's jobbára idegen hangm űvészek által elferdített dalaink 
sorsára ne jussanak". (A Magyar Népzene Tára, 1., El őszó; IX.) Szénfy 
Gusztáv harcot folytatott ia dallam szöveggel azonos értékének elisme-
réséért, a Kisfaludy Társaság azonban Irodalmi szempontú népdal.gy ű j-
tést szorgalmazott, dallamgy űjtést, -kiadást nem támogatott. 

A népdalkutatás szerves része a balladagy űjtés, -tanulmányozás. 
A dallamkutatás e téren Is hasonlóképpen haladt, mint az el őbbi eseté-
ben. Erdélyi rátapintott a dallam, a szöveg ós ,a tánc balladael őadásban 
való hármasegységére (', . . . A ballada  ugyanis eredetileg táncnótát 
jelent, az iolasz ballare (táncolt) szó után, honnan balett és bál is vették 
származásukat. Alatta jelenleg rövidebb elbeszél ő  verses 'költemény 
értetik, s ez nálunk mai nap is megvan tánc és énekkel együtt... Ezen 
dalokat ikõrben táncoló s éneklő  ifjúság szokta mondani bizonyos ose-
lelcvény közben, p1. mikor szeret őt választanak, egymást házasítják, 
vagy valami itãrt.éneti cselekményt utánoznak. Nem ez-e a nép operája, 
hol 'költészet, dal, tánc és akció szinte egyesülnek?" - Erdélyi János: 
Népdalok és mondák, Fest, 1846-48 :478) Ugyancsak felfigyelt az 
epikus-históriáis jellegre, a refrénes táinedalokikal összefügg ő  formára 
Is. Bartalus 1871-ben beszámol a magyar népi dallamok gy űjtéséről, a 
bailada-dallamok változásáról, a balladaéneklés módjáról. Greguss fel-
ismerii a dallam 'és szöveg összefüggését, tekintetbe véve a versszakra 
tagolódást, refrént, el őadást (,‚tA bailada fentebbi általános meghatáro-
zását, hegy tti. regét mond ci dalban, magyarázólag hozzátehetjük, hogy 
dal létére a regét érzelmesen s oly versalakban mondja el, mely dalo-
lásra iãkalmas. Ezért szereti a ballada taz legyeffiõ strófákat, mint ame-
lyek dallama 'képletei, ezért szereti a refrént is, mint amely mind az 
uralkodó érzés atlatphangjának ikitõrõ visszhangja, minthogy a ballada 
előadása sietős iés szaggatott, a refrén a látszólagos megzavart folya-
matosságot is helyreállítja, s er ősebben tünteti lki az előadott cselek-
mény egységét. . ." - A balladáról, Pest, 1865: 9-10.) A nógrádi palóc 
gyűjtését 1865-ben ikia& P ąpp Gyula Is hangoztatta a datlamgy űjtés 
fontosságát. Ugyanebben az égben, majd 1872-ben kiadják Színi Károly 
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200 dallamát. Sorolhatnánk még a dallam jelentőségét felismerő  gyűjtők 
neviét, kezdeményezésük azonban nagyrészt egyéni maradt. Igy aztán 
a századvégen még kevés volt a népdalanyag ahhoz, hogy megkezd őd-
jón a tudományos népdalvizsgálat. 

Kortársai dallamgyűjtéséről tudomása lehetet Kálmánynaik; mér 
j.avéban j.árrjá a falvalkat, amIkor VIkár az els ő  ďoaiográffelvételeit ké-
szíti s ezekről jegyzi le a dallamokat, Garay Áikos zfonográ&a veszi a 
népdalokat, s haniaa'osan (1905 és 1906) Kodály és Bartók is gy űjtőútra 
indul. Bizonyára Ká]mány Is felfigyelt az ősterimelők daiilarkncse és 
a cözéposztá.ly dalanyaga közti különbségre, mégis Irodalmi értékre 
való tekintettel gyűjtött népdalt, „A népda]Ikultusznaik nálunk a múlt 
században l:efogyt ikorszalka nem jutott el az igazi megismerésig. A mai 
köztudatban som alakulhatott ki helyes felfogás a népdal mivoltáxól. 
Hogy a népdal egyrészt nem olvasni Való vers, másrészt nem zenedarab, 
hanem a kettő  szinitéziséből alakult magasabbrendű  harmadik... Nem 
győshetett ez a felfogás. . ." (Kodály: A népdal feltámadása, 1918, In: 
Visszatekintés, Budapest, 1974., .1:16.). Ortutay Gyula a legjobb gy űjtők 
közé sorolja 'Kálményt, s megállapítja, hogy ha módjában állt volna leje-
gyezni a idalllamokat, Bart őkéval egyenrangú munkát végzett volna 
(Orbutay Gyula—Kriza Ildikó: Magyar népballadák, Budapest, 1968: 
47.) „Ma már iazt is tudjuk IkézIxatos leveleib ől, hegy szivesen megta-
nulta volna a fonográiffelvételezést, mert tudatában voiit annak, mint 
minden jó szövegfolkioristánk, hogy dallam nélkül minden énke]t nép-
költészeti alkotás lojegyzése lIányos, csonka." (Ortutay Gyula: Alföldi 
népballadá;k, Buidapet, 1954. Bevezető : 10.). Talán időszilke mIatt nem 
jegyzett le dallamot, hanem mind több szöveget Igyekezett leírni, bíz-
ván emlékezetében a dallamot utólag számította lekottázni. Az Is lehet, 
hogy jól ismerte az allekoriiban éndkelt 'parasztdalLamokwt, s Így nem 
tartotta lényegesnek, sürg ősnek rögzÍtésüket, esetleg kés őbbi munkája 
során tervezte a dallamok megfelel ő  szövegekkel való párosítását. Az 
azonban, hogy egyetlen dallamot ise jegyzett Le, arra utal, hogy a bal-
ladáiknak elsősorban irodalmi értékét vette figyelembe. 

KáiLmány Lajos  gyűjtésének ideje nagyrészt megegyezik a npszín-
mű  virágkoránaik végével, amikorra a divatos dér lés moll da;llamáradat, 
amely a XIX. század Magyarországát meghódította, tovább élt és for-
málódott a nép ajikán, ziettetvén a régi dallamok kihalását, elszegényít-
vén iaz ornamentikát, egyszer űsuitvén a dallamot. A bonyolultabb dalla-
mok kiveszneik, az előadás lírai hőfoka csökken, a népdal tolmácsolása 
egyre inkább ta beszédhez hasonló, s ő t ettől csak hangereje különböz-
tett meg. Ez a folyamat folytatódik a századel őn. (Még Bartalus díszibés 
nélkül jegyezte le a népdalc Ăkat, talán mert ilyen előadásukat hallotta, 
vagy mert a korízlés szellemében leegyszer űsítette, díszétől megfosz-
totta a dallamot.) Nemcsak ikülsõ sajátsága, hanem alaphangja is vál-
tozik a századforduló dalanyagának. Az 1849 után a néphez eljutott 
mhídal, amely a gentri világát tükrözte és a lemondás 'hangján fejezte 
ki korát, a parasztság ajkán variálódott, a régi hagyomány alapján 
tovább alakult. Zgy bontakozott iká els ő  virágkora (1890 után) az Új dal-
lamstílusnak, mintegy vál'asként a céltalan lkesergésre. A Bogár Imre, 
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A hűtlen legény halálra táncoltatása, A h űtlen szerető  megátkozása, 
Az egymástól tiltott szerelmesek című, a Szépen legel a Icisasszony 
gulyája kezdetű  ballada szövegvariánsait nem találjuk a KáJ]imány 
által lejegyzett balladák közt, da'liamu'kait azonban hallhatta, mivel 
gyűjtése lévtizedielben ismertek rvol,tak. 

A Kálmány Lajos yújt őútjai és a bánáti népballadák 1972-ben 
történt újragyűjtése közt elteđ t hatvan-&ileiieven év alatt a balladák 
dallamanyagát sem hagyták érintetlenül a népzenében »végbement vál-
tozásk. A dallamegyszer űsödés, a régi stílus kihalása meg'állí'tha4atl'an 
olyairnait, s Észaik-Bánátot se lkerülhette el. A balladaszövegek nóta-

dallamhoz való tapadása már Kálmány idejében jellemz ő  jelenség volt. 
Az újragyűjtéssel feltárt ;dallamivUág egy-két ballada kivételével 

nem tartogatott különösebb meglepetést. Általánosan ismert dallamok 
főként Újszerű , 'gyakran modoros el őadásánaik voltunk tanúi. Az álta-
lam lejegyzett 109 dallam ('dr. Katona Imre és Tóth Ferenc észak-bá-
náti gyűjtése, 1972, 1., 2., 3., 5., 6. és 7. szalag, a Hungarológiai Intézet 
ardhívu;ma) alkotta anyag tartalmaz: régi stilusÚ, jellegzetes alföldi, pa-
rasztdallamot parlando 'l őadásban, históriás 'énekb ől, népies műdalból 
keletkezett dallamot, új stílusú dallamot, iassámiláIódott, 'illetve még 
idegenszerű  jövevénydallamot, népies m űdalt, táncdalt, mulwtónótát, 
tánonótát, XVII. századi egyházi énkekkel »rokon, de »régebbi eredetre 
is visszavezethet ő  dallamot. 

A RÉGI STILUSÚ BALLADÁK DALLAMAI 

a) Klasszikus balladák 

Hat dallam »közül ötöt Szajánban, egyet Egyházaskéren énekeltek. 
Egy históriás énekekkel rokon, egy m űdal, a többi német jövevény-
dallam. 

1. A megátkozott lány 

Móra Lajosné szajáni közléséből mindkét újragyűjtés iaIkalmával 
(1968 - Paksa Katalin: Kálmíny Lajos nyomán a Bánátban, HITK 
4: 98.; 1972 - dr. Katona Imre és Tóth Ferenc Újragy űjtése) felvett 
töredékes szövegváltozat ugyanazon feszes parl'an.do el. őadáÚ, históriás 
dallamra emlélkeztető, valószínűleg ilyen dallamból alakult ereszked ő  
dallammal jár (1. kottapélda); XVII. században énekelt daliamaink 
'közti rokona: Illyés István: Halottas Éndkêk, Nagyszombat, 1693, 175., 
Bozáki Mihály énekeskönyve, 1806, 28. Kodály a század elején észajk-
magyarországi menyasszonybúcsúztatókat gy űjtött hasonló kezdettel 
(MNT III/a, 259-274.). A régi magyar dallamok tárába (Papp Géza: 
A XVII. század énekelt dallamai, Budapest, 1970) laz Ó szomorúságnak, 
napja siralomnak! kezdetű  halottas ének szövegével került e dallam 
rokona (Papp Géza: i.m. 130:, 273.), valamint hasonló az ugyanott kö-
zölt Véletlen 'embernek utolsó órája ikezdetü halottas ének (129. dallam, 
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272. old.). A sza'áni töoedék ezek iféldallamával, illetve részeivel mutat 
hasonlóságot; •a Paksa Katalin gy űjtötte variáns (H'ITK 4: 98.) 'merev 
ritmusú (négy nyeicad után-két negyed zárja a sort). Az 1972-1 lkõzlés 
az előbbinek népi előadásmódban való parilandója nekiutá'sos Jezdeit-
tel, sorvégi nyugvóponttal (14t nyolcad), minden második sorában sor-
végi hangsúllyal, második és negyedk sora utáni dallam-megszakítással. 
A larmadi& és negyedik sor egbeíveiésse1 egy sornaik t űnik, akárcsak 
•az első  két sor. Az 'Illyés által (közűlt dallam a  Zolborvidéken általánosan 
ismert mint menyazony1búosúztató dallama, Jászteleken Is el&ordul, 
oda zbo.rvtdéki telepesekkel juitott a töcökid ő  után (MNT III/a: 
949-950.). Az alajd.allam a XVII. században igen népszer ű  ha.lott.bú-
osúztató volt, Így, mIvel ia hangullati hasonlóságnak megfelelt, rn'enyasz-
szonbúesúztatóként is énekelték, .s a zoborvidéki szovúkc Ăknál  Is akadt 
változata. Az alapdallam (legrégibb el őfordulása Illyés 'Soltári énekek-
ben) 6 Soros; összevoná.ssal, sorelhagyással 4, sőt 2 sorosra csonkult. 

Bartók  régi 'aibfáusú népdallok lkõzé sorolja e dallam két 'hatszótagú 
rolkonát (A magyar népdaJ, Budapest, 1924: XXIV—XXVI. és 10.): a 
.tempo gJíusto ritrnusú Angoli Boribála ballada-dallamot (Vészt ő , 1918) 
és parl.andóban előadott felsőiregi, 'tolnai (1906) változatát A halálra 
táneoltatott lányról szóló ballada da'llamána'k. 

2. A szégyenbe esett lány 

Három szajáni adatköżlő  énekelte 1972-ben a szégyenbe esett lány-
ról szóló balladát: Soós Sámonné Szűcs Erzsébet, 47 éves, Katona 
Györgyné Kaj ári Mária 36 és Móra Lajolsné Fehér Vera 65 éves. Az els ő  
feszes ritmusú, lassú jelõadású tolmácsolás akadozó szövegtudáal, bizto-
sabb dallamvezetéssel (2. kQttapélda). Szinkópás sorkezdete régebbi vál-
tozatának ütemel őzős kezdetére vall. 'Kodály 1914-benBukovinában gyűj-' 
tötte ütemelőzős változatát 6/8-os ritniussal. Az előbbivel rokon német 
eredetű  'dallam a jambus rövid •szóta'gjának ugyancsak kissé hangsúlyo-
zott éneklésével Ka'tonáné Kajár ľMária változata (3. kottapélda), a szin-
kóás'kezdet 'harmadik hangjának 'két-háromszoros érték űre nyújtásával, 
némi dallammódosítással, a smásodik szakasztól a befejezésig ezzel a 
sorkezdettel. Paiksa Katalin Verbicán Igen hasonló, sziniképás kezdet ű  
dallamát gyűjtötte a Londorvár Idorról szóló balladának (HITK 4: 97). 
Szintén német eredetű, az előbbiekkel rolkon a kezd őütem harmadik 
'hangjának nyújtásával énekelt 'két gonbosi dallamváltozat (Kovács 
Ilona—Matij'evics Lajos: Gombosi népballadák, Ojvidék, 1975; 25. és 
27.). Hasonló dallamát azonos ritmuskezdettel 1970-ben Kisk őszegen 
(Baranya) énekelte Kocsis a, 86 éves. A Móra Lajosnétól felvett né-
met dallam (4. kottapélda) mindezekkel rokon, dúr változat. Négynyol-
oados első  sora után a másodikban ritmusmódosulás ikdveekezlk be, a 
harmadikban már tťioiás a ritmus, a negyedik sor ritmusa a második 
fordítottjaként alakul; a másodIk és a negyedik sort szünet zárja. 
A imáscdik szakaszt ćil állandósul a feszes .triolás ritmus, a második és 
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a negyedik sor után dallammegszakítás bontja meg a nyolc triolás rit-
mus egyhangúságát. 

Móra Lajosné  variánsa dallamától ikevéssel tér el a CáLva Istvánné 
Körmöndi Anna, 39 éves 1962 (1954)-ben közölte csókai változat (Zen-
tavidéki népballadák, dr. Burány  Béla gyűjtése, Zenta, 1962: 22.). Rokon 
dallam ia Zentán 1965-ben gyűjtött, amelynk ikõzlõje Kérolyné Döme 
Klára, 42 éves (Száraz ikútgém, üres vá'lú, Juhásznóták, bety&dalok, 
balladák Zentán és vidékén, Zenta;, 1965: 49.). 

3. A halálra táncoltatott lány 

Az 1972. évi újragyűjtés alkalmával felvett inégy változat közül 
egyet dallam nélkül közöltek (prózai szövegbe ékelt szajáni baHadat ő-
redék), dallamára a felvételezésen jelenlev ő  falubeliek ikõzül senki se 
emlékezett. Mint 1968-ban (Paksa Katalin i.m.; 97-98.), Móra Lajosné 
1972-ben is egybevonta a szégyenbeesett lányról és a halálra táncol-
tatott lányról szóló ballada szövegét l. 4. kottapéldát). E ikeveredéal ten-
denciát mutató ballada feszes ritmusú, tI nélküli dúr dallama azonos 
a négy évvel elóbb közölttel. Katona Györgyné Kajári Mária, 36 éves, 
szajáni változata közismert itánenóta daillaimú, el őadása beszédritmus-
hoz alkalmazkodó giusto (5. kottapélda). A dallam egy szakasznyi, a 
prózai szöveg végére került, ikõzlõje már így tanulta nagyon töredékes 
versszöveggel. Ugyancsak Szajánban 1968-ban erre ia dallamra énekelte 
e ballada hét szakaszos szövegét a 71 éves Bazsó Teréz (Paksa Katalin 
i.m. : 96-97.). Ennek col változata z 1974-ben a telecskai Báló Ferenc-
né Tóth Ágnes, 85 éves, közölte da(l1am (Székely Mária): Húzzátok han-
gászok, Dunatáj, 1974. XI. 20: 7). Szajáni eredet űnek mondta e balladát, 
nagyapja a századvégen hozta a Temesközből. 

E ballada legikevésbé asszimilálódott német dallamát a 75 éves 
Mihók Antal énekelte Egyházaskéren (Verbica) (6. 'kottapélda). Ritmusa 
meglhetősexi gyors és eszes; idegenszer űvé az elsó sor triolás kezdése 
és ennek negyedik szótagra való ismétlése teszi. Az els ő  triola kvart-
lépésbői áll (dó-fa); ezt szekundlépés ilcõveti, aztán a dallam visszaesik 
a kezdöhangra, majd ia máscidik triola ifflhanggal lejjbb kezd ődik s 
második-harmadik tagja az els ő  tniola hangjaival azonos, a dallam a 
fenti ibõvltett szekundlépéssel stb. folytatódik. A tkõzlõ jódli-szer ű  han-
gon énekelte a triolás díszítést, voltaképpeni ütemel őző t. Triolás díszí-
tés nélküli hasonló dallamát Bartók 1906ban CSíkjenõfalván és Tpió-
szelén gyűjtötte (A magyar népdal, Budapest, 1924; 176/a és b kot-
tapélda). 

Ugyancsak Saajánból hozták Telecskára a Sáti bíróné lánya 14 sza-
kaszos iballadáj ,át ia 64 éves Jan&ovics Jánosné Sándor Vera szülei; 
1974-ben vettem szalagra német jövevénydallamú változatát. Rokon-
dallamát Gomboson Is 'tudják, Kovács Ilona a 81 éves Muzlaii Zvától 
hallott variánsát jegyezte le (Kovács Ilona—Matijevics Lajos: i.m.: 
22-23.). Kodály mátyuföldi gyűjtésében (Ethnographia 1905, Vissza-
tekintés II., 8.) a Zsigáirdon és a gutai szállásokon lelt dallama (kapott 
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helyet. Nagyszalontai gyűjtésében (1924, Magyar  Népköl'tési  Gyűjte-
mény  - Üj  folyam, Nagyszalontai gyűjtés, XIV., Budapest;  Visszate-
kinté;s  11, 109. old. 5. és 6. dallam) is közli a  Jankovicsné  énekelte dal-
lam változatát. Katona  Györgyné dallanwáltozatáihoz kasonló  a felső-
hegyi  Bollók  István  parlando  variánsa  (Zentavidéki  népballadák,  Bu-
rány iBéla  gyűjtése,  Zenta,  1962: 11.); rokon d allamú •a Banka Mihály 
54 éves csókai számadó  jihász  Szegvári Juliska balladaváltozata. Ezek  
Simonfy  Kálmán Hej az én szeret őm ez a kicsi barna kezdet ű  táncnó-
tájából alakultak. 

b) Vígballadák 

4. A szeretet próbája  

Pálóczi  Horváth Ádám mindkét gyűjteményében dallammal szere-
pel A szeretet próbája ballada  (Paksa  Katalin:  Kálmány  Lajos nyomán 
a Bánátban,  HITK  4: 99.).  Szajánban  először Paksa Katalin gy űjtötte 
Mára  Lajosné  Fehér  Verátć l  (1968). Az 1972. évi újragyűjtés alkalmá-
val ugyancsak Mára  Laijosné  közölte azonos  dallammal,  de négy sza-
kasszal bővebb változatban (7. kottapélda). E vidéken fellelt változata 
az 57 éves  Korpoiiai Mihályné  Holló Erzsébet (Csóka, 1953, 1962) által 
közölt.  (Zenta  vidéki  néballadék,  1962: 24.). Az általam lejegyzett 
s  1egte»esebbnk  számító variáns dór hangnemű , I VII 1 sorvégződésű , 
dallama  félsor-ismétlési  és variálási  ihetőségeket ikínáil.  Mára  Lajosné  
valószínűleg alig  ikülõnibõzõ  teljes dallamainak összevetése, valamint 
az újraénekeltetés eredménye kimutatná ezeket a  leihetiőségeket,  akár-
csak a szöveg és a dallam alakulásának összefüggését, a változatok szö-
vegének, dallamán ak  eltérését stb. 

A  dallamalakulás  szemléltetése   v,égett ikõzõljük  az 1972-ben felvett  
teljes szöveget a félsorok jelölésével: 

Szógátam, szógátam Maros kútja mellett,  a, 4 
 a2  

Csikâkat őriztem  Dráva vize mellett. b 5  a 
Lovam  mögkötöttem venyëge  ágába, c b  
,Én mög  lehevertem lovam árnyékába. b d 
Mérges  sártánkígyó  bújt  ta gelebömbe,  c  
Vödd iki, édösapáni, vödd  ki hát bel ő le! b, d. 

Szívem  szoringatja,  piros  véröm szíjja, a, 4 
 a2  

yönge derElkamat ikétfelé szakíjja.  b 5  a  
Vödd  ki  édösapám,  ha ki  meröd vönni!  c e  

-  Inkább  mögl'öszök  én egy szép fiaim  nékű ,  a 4  a 2  
Egy szép fiam  nékű ,  mint  félkarom nékű . ib 5 

 a 

Eredj el  anyádhó,  majd az tán  kivöszi,  c b 
Majd talán  kiivöszi!  d  

-  Jó estét, jó estét,  ikedves édösanyám!  a 4  a 2  
-  Adjon Isten, fiam, hol jársz ilyen k ésőn? b 5  a 
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-  Szolgátam, .szolgátam Maros kútja mellett, c b  
Csi1kókat  őriztem Dráva vize me(Ilett. b d 

Lovam mögkötöttem venyëge ágába, c b 
Én imõg  lehevertem lovam árnyékába. b d 
Mérges sártánkigyó bújt a gelbömbe, d b 
Vödd IId, édösanyán, v&Ld  kii hát belőle! 	 - b d 
Szívem szoringatja, piros véröm Lszíjja, aV4 a, 2  

Gyönge derekamat kétfelé sza;kfja. b 5  a 
Tödd iki, édösanyám, lha.ki imeröd vönni!  c e 

-  Inkább möglöszök án ëgy  Szép fiam nékű , a 4  a 2  
gy  szép fiam nékű , imint félkarom nékű . b 5  a 

Eredj el a bátyádhon, majd az tán kivöszi, C b 
Majd talán íkivõszi. d 

Jó estét, jó estét, kedves édös bátyám! a 4  a 2  
-  Adjon Isten, öcsém, hol jársz ilyen kés őn? b 5  
-  Szógátam, szógátam Maroskútja mellett, c b 
Csikókat őriztem Dráva vize mellett. b, d 

Lovam mögkötöttem rvenyëge ágába, c b 
Ën imõg  lehevertem lovam árnyékába. b ;d 
Mérges sártánikígyó bújt a gelbömbe, o b 
Vödd Iki,  kedves bátyáim, vödd ki hát bel őle! b d 

Szívem szoringatja, piros vérëm szíjja, c 
Gyönge derekamat kétfelé szkíjja. bv  d 
Vödd Iki,  kedves bátyám, ha Iki imeröd vönni! C e  

-  Inkább  nióglöszök  én ëgy szép öcsém nékű , a 4  a 2  
gy  szép öcsém nékű ,  mint  Mkarom nékű . b 5  a 

Eredj  ,a nénédhő ,  majd az tán kivöszi, c b 
Ha  ki meri vöxni. d 

-  Jó estét, jó estét, kedves édös néném! a,4  a 2  
-  Adjon isten, öcsém, hol jársz ilyen későn? 
-  Szógátam, szógátam Maros kútja mellett, c b 
Csikókat őriztem Dráva lvize mellett. b d 

Lovam mögkötöttem venyëge ágába, 	 c b 
Bn mög lëhevertem  lovam árnyékába. 	 b d 
Mérges sártánkígyó bújt a gelebömbe, 	 c 	tiv  
Vödd  ki, kedves néném, vödd iki hát bel őlel 	 b 	d 

‚Szívem szoringatja, piros véröm szíjja, 	 a 4  a 2  
Gyönge derekama't kétfelé szia;kíjja. 	 b 5  a 

Vödd  ki, kedves néném, ha ki meröd vönni! 	 c e 

58 



-  Inkább mögiiöszök én ëgy szép öcsém nôkű , a, 4 
 a 

gy  szép öcsém nékű , snnt félíkarom nékű . b 5  a 
Eredj a húgodhoz, majd talán 	vöszi, c 
Majd az tán kivöszi! d 

- Jó estét, jó estét, kedves édös húgom! a, 4  a,  2  

-  Adjon Isten, bátyám, hol jársz ilyen kés őn? b 5  a 
- Szóigétam, szoigátam,  Maros kútĄja imell,ett, c 
Csi;kókat  őriztem Dráva vize mellett. b d 

Lovam niögkötöttem venyëge ágába, c b 
n mög lëhevertem lovam árnyékába. b d 

Mérges sártánkígyó bújt a gelbömbe, c b 
Vödd  ki, kedves húgom, vödd ki már belöle! b d 

Szívem szoringatja, piros véröm szíjja, c b 
Gyönge derekamat ikétfelé szkíjja. b d 

—  Inkább rnö.glöszk én ëgy szép öcsém nékű , c b 
gy  szép bátyám nékű , mint íélkarom nkű ! b. d 

Eredj a rózsáclhon, majd talán kivöszi, c 
Maj  az tán kivöszi! e 

-  Jó estét, jó estét, kedves édös rózsám! a 4  a 2  
-  Adjon Isten, irózsám, hol jársz ilyen kés őn? b 5  a 
-  Szolgátam, szolgátam Maros kútja mellett, c bv  
Csikókat őriztem Dráva vize mellett. b d 
Mérges sártánkígyó bújt a geleböm'be, c 
Vödd  ki, ikedves rózsám, ivödd ki hát belőle!  - bv  d 

Nyúl a gelebibe, ivõszi ki belőle, a 4  a 2  
Az ajtóhoz vágja, huál a péz bel őle. b 5  a 
- Szödd  föl, Uedves rózsám, maj' jó lősz ez nrkünk, c b 
Jövő  esztendőre, ha összekerülünk! b d 

Az .adatközlő  lelkiáHapotával, ihangulatával, a pontosabb emléke-
zéssel magyarázható, hogy az 1972-1ben felvett szövegváltozat b ővített. 

Ugyancsak mindettől függ az ismétlés, a szövegnek megfelel ő  dallam-
módosulás. A feszes parlando el őadásmód, a dallamsorok hatodik szótag 
utáni felezése alkalmassá ,teszi a dallamot a félsorokra bontásra, ezek 
egymáshoz illesztéére, a szekvenciás ismétlésre, visszatér ő  formik, sza-
kaszdk, sorok ikialAul.ására. Az első  négy sorból összeálló első  szakasz 

tizenegyszer ismétl ődik, s hétszer teljes utolsó sorral, négyszer enneik 
második felével végz ődik. A 7., 8. és 9. sorból álló relrénszer ű  ismétlő-

dés (csonka első  szakasz, re-ikezdet ű , kupolás féisor.-végződéssel) három-
szor jelentkezik, éspedig ugyanazzal a szövegrésszel (Szívem szorin.gatja, 
piros vérem 'szíjja ... ); az 5. és 6. sor (az els ő  .szakasz harmadik és ne-
gyedik sorának ismétlése azonos vagy variált félsorokkal) tizenhárom- 
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szor  tér vissza (Mérges sártánkígyó... - hatszor, Lovam megkötöt-
tem... - egyszer az első  szakasz utolsó két sora ismétléseként és még 
otször; Szívem szoringatja... - egyszer); a 3. és 4. sor variánsa a 9. 
sorral szakaszt alkot (Szívom szoringaj a... - egyszer fordul el ő); a 
3. és a 9. sor második fele csonka strófává egyesül (Eredj a rózsád-
hon... - egyszeri el ő fordulás). 

A Kodály által Árginis-dallamnak nevezett 12 szótagos sorú dallam 
(Visszatekintés 11: 79-90). távoli irdkona a fenti szajáni dallamválto-
zatnak, Horváth Ádám kéziratában a Kebelembe búvék egy nagy áspis-
kígyó ballada (292. sz.) és az Amott kerekedik egy fekete felh ő  szőve-
gével (300. sz.) 'található. Verseghy 1804-ben komikus kántori búcsúz-
tató dallamaként ikõzli, Bartalus ebb ől a közlésbői veszi át Magyar 
Orpheusába (1869:39) megjegyezvén, hogy ‚Szövege, dallama Verseghy -
től". Lajtha László 1914-ben a Szilágyságban gyííjt őtte az Amott kere-
kedik szövegével (Erdélyi magyar népdalok, közzé teszik Bartók Béla és 
Kodály Zoltán, Budapest, 1921:44.  sz.).  Több helyen menyasszonybú-
csúztató (MNT III/a, 255-257. dalíam), vagy menyasszonysirató dallam 
(uo. 76-78. és 279-288. dallam). A szajánilhoz leginkább hasonló 
dallamot Kallás Zoltán gyűjtötte 1955-ben Klézse Mova) helységben 
az eladott lányról szóló balladaszöveggel (Kell ős: Baíladák ikõnyve, él ő  
erdélyi és moldvai magyar népballadák, Magyar Helikon, 1973: 302-303. 
és 751.). 

A szajáni dalamváltozait szótagkiejtés okozta apró ritmuseltérések-
kel, az ötödik és hatodik szótag nyúlásával, amely a sort két félsorra 
szakítja, a hetedik kezd ő) szótag hangsúlyával, a tizenkettedik, hang-
súlyozottabb szótagra került nyugvóponttal az említett menyasszony-
búcsúztatćik és siratók dallamá'v.aI is rokon. Tempója egyenletes. Ilyen 
ritmusú lehetett Tinódi Árgirus-dall'ammal rokon, Az szalkal mez őn 
való viadalról cím ű  éneke (Croniva, Kolozsvár, 1554); ritmusra való 
tekintette közelebbi rokon Az szent Tobiásnak egész historiaia cím ű , 
Székel Balázs írta (1546) ének. 

Ez utóbbi igen ismert lehetett a XVI. században, ezt bizonyítja, 
hogy a Hoffgreff-gyűjteményben három változata is szerepel. A szajáni 
ballada-dallam az osztatlan 12-es felé hajlik, mivel a soro łk súlypontja 
az utolsó szótagra esik, s ezt még kiemelik .a sorvégi dall'aimniegszakí-
tások. A sorvégi súlypont a ikõvetkezõ félsor végére is áttolódhat a 
csonika szakaszokban, s ez esetekben elmarad a dallam sorvégi meg-
szkítása. 

A Móra Lajosné énekelte dallam XVI. századi eredet ű, de rokon a 
XVII. században énekelt visszatéréses és szekvenciós ismétléses dalla-
mokkal (Papp Géza: A XVII. század énekelt dallamai, Régi Magyar Dal-
lamok Tára II., Budapest, 1970., 102-104. old.). Dallamtöredéknek hat 
a Korponai Mihályné által Csókán közölt szövegtöredék, a Mérges sátán 
kígyó 'ballada (Ze'ntavidéki népballedáik, 24.). A szajániíval azonos dal-
lamrész: a Csókán felvett dallam utolsó, la-végz ődésű  üteme c félso,rá't 
képezi Móra Lajosné variánsának. Az ugyancsak Csókán, de 1965-ben 
és az 54 éves Banka Mihálytól gy űjtött Kikindai urak című  halladatö- 
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redék  ereszkedő  dallama (Száraz kútgém, üres vállú, 33.) rdkona Móra 
Lajosné változatának: első  lkét üteme és harmadik ütemének els ő  két 
hangja azonos a szajáni változat els ő  félsorával ős második félsora els ő  
(két hangjával (sorvégződés-összevetés nem lehetséges, csak egyes dal-
lamrészletek közt áll fenn azonosság, hasonlóság). Mint a töredékhez 
fűzött magyarázó jegyzetből ikitúffik (Lm.: 80.), valamikor igen elterjedt 
dallama epikai dalokkal járhatott; parlando változataira számos „nyom-
dafestéket nem tűrő  régies nyólvezetű  szöveget Is" lejegyeztek (uo.). 
Variánsa a Fürdik a holdvilág kezdet ű  betyárdal ős a Van énnékem 
csizmám kezdetű  rabnóta dallama (uo.). Felt űnő  az egyik csókai dal-
ianwáitozat (Kikind'ai urak, Száraz kútgém, Üres válu, 80.) hasonlósága 
a szajáni dallammal: első  soruk, valamint második soruk első  négy 
hangja azonos. A csókai dallamvariánst Korponai Mihály csókai zenész 
a Barna Péterről szóló ballada dallamaként közölte, szöveg nélkül. 

Cs6ka4  és szajáni dallamváltozatokról szóltam, pedig csak csókait 
kellett volna emllítenem, ugyanis a Szajániban szalagra vett változat 
Csóka környékéről került Szajánba. A ‚csőkai születésű  Móra Lajosné 
testvérétől, Fehér Teréztől tanulta a csćdk.ai határban; a „tizeonégy.esi 
háborúban" énekeltek estefelé, amikor együtt voltak a testvérek. Az 
eddigi gyűjtési eredmények azt bizonyítják, hegy ez a históriás }elieg ű  
dallam és az erre s dallamra énekelt ballada-szöveg Vaj daságban e 
falu vidékén maradt ifenn legtovább teljes egészében. 

3. A három árva 

Négy egyházaskérii és egy szajáni változata lkerült szalagra az 
1972. évi gyűjtőúton. A 74 éves Papp Teréz (Szaján) cifrázatos par-
lando előadásban míídalibód lett, ltalánosan ismert dallam változatát 
közölte. Első  két sora régi egyházi énekkel rolkon. Papp Teréz válto-
zatálhoz igen hasonló dallamra Szilágyiai a 71 éves Buják Jánosné 
Bényei Ágnes húsvéti böjti éneket közölt 1974-iben. Egyházi népi ének-
szövegekhez való gyakori itapadása Is hozzájárulhatott, hegy a szajáni 
változat vallásos témájú ba'l'lada dallamát képezi. Közl ője virrasztó- ős 
Mária-énekek gyakori előadói a. Mind dallam-, mind szövegtudása nagy, 
A hárem árva általa közölt szövege úgyszólván azonos a Káhnány 
Lajos gyűjtötte változattal, s lehetséges, hegy Kálmány is e dallammal 
hallotta. 

Az egýházaskóri dallainiváiitozat4ik küllinböz őek. A 68 éves Popity 
Pálné Ambrus Mária az Édesanyám Is volt nékem kezdet ű  közismert 
,keservesnek a dallamára énekelte a ballada töredékét. Mihók Antal 
ezzel rólcon műdal eredetű  dallamot közölt (8. kottapélda). Benyódki 
Tatvánné két, szakaszt énekelt a balladából (a többit prózában mondta 
el). (9. kottapélda). Dallama középkori datllmokkal rokon, de a 
XVII—XIX. századi halotti énekeskönyvék 1ből ismert és akkor igen nép-
szerű  d.aUamolokal (Papp Géza Lm.: 348. kottapélda) is hasonlóságot 
mutat. Kupolás ívű  'dallama vőíélkönyvekke1 terjedt lagzisnóta dalla-
mához Is hasonlít iWNT III/a: 536, 472. kottapélda). A Papp Teréz ének- 
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lésének fel'vételezésén jelenlev ő  falubeliek közül egy id ősebb férfi (nevét 
nem rögzítette a szalag) iazt ál1totta, hogy nótáskönyvb ől ismeri a bal-
ladát. Nem tudni, a dallamra vagy a szövegre gondolt, vagy 
mindkettőre. 

A 60 éves Juhászné Gera Verona ibizonytalan intonálással énekelt 
parlando dallama (mind a szöveget, mind a dallamot hibásan, akadozva 
adta elő) általánosan elterjedt, f ők&it pásztordallamként közkedvelt 
régi típusú dallam változata (10. kottapélda). 

A megcsalt férj 

Egy változata került elő, Popity Pálné énekelte Egyházaskéren 
(11. kottapélda). Bartók 1909-ben Vészt őn (Békés) gyűjtötte úgyszólván 
azonos dallamát igen hasonló szöveggel. (Bartók: A imagyar népdal, Bu-
dapest 1924: 70., 260. kottapélda). A dallam németes, idegenszer ű , pat-
togó ri'tsnusú táncdal (Csanádi—Vragyas: Röpülj, páva, röpülj, Buda-
pest, 1954.: 514; Tóth Ferenc: Vigbafladák és .románcok Észaik Bánát-
ban, HITK 19-20: 207-211). Valószín ű, hogy a dallammal Magyar-
országra került német szöveg magyar fordítása fóiklorizálódott, a dal-
lam iazonban így sem veszített németeségéb ől. Második és harmadik 
sora majdnem azonos a megölt legényr ől szóló ballada egyik nagysza-
lontai változatának utolsó ikét sorával (Kodály: Nagyszalontai gy űjtés; 
Visszatekintés II.: 111). Kodály jegyzetéb ől kItűnik, hogy e dallam 
A megesalt férj cím ű  iballada dallamának változata. 

A rossz feleség  

Móra Lajosné  jelentéktelen dallambeli eltéiléssel énekelte 1968ban 
(Paksa Katalin Lm. HITK 4.: 101-102) és 19724ben (Tóth Ferenc iim. 
HITK 19-20.: 211-214). Német, pentahord báncdallamának ritmusa 
változik; fő  hangjai: dó, mi szó. Refrénje pattogó ritmusú, s ez dS bizo-
nyít.ja, hogy táncbaiilada volt (Ortutay—Kriza: Magyar Népballadák; 
Budapest 1968: 762). Kallós Zoltán szerint „Gyimesközéplokon táncdail-
ként is imerik az öregebb rendtík" (Kallós Zoltán i.m.: 671). (12. 
kottapélda). 

S.  A megölt legény 

A megölt legényről szóló balladát öt dallammal közölték, éspedig 
Lőrinc Jánosné Szűcs Anna 52 éves, Soós Simonné Szűcs Erzsébet 47, 
Bunford Györgyné Szabó Erzsébet 43, Mára Lajosné Fehér Vera 65 
éves, Szaj&i, Mihók Antal 75 éves, Benyódki Lstvánné Dékán Katalin 
68 éves, Egylházaskér, Kovács Jánosné Szemerédi Katalin 67 éves, Já-
zova, NováUt Andrásné Pintér Mária 47 éves, Padé. 
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L&r4nc Jánoené  és Soós Siimonné vontatott énekléssel vegyes stí-
lusú, nóta eredetű  dallamot közölt (Lőrinc Jánosiié „ura testvére urá-
tól" tanulta), amely 3. ás 4. sorában lkissé cifrázatos, de el őadása egyéb-
ként műdalnak .rnegelel ő, érzelgős, szixikópás ritmusú, sorvégi hang-
súllyal (13. kottapélda). 

Bunford Gyöogyatá  múlt századi nóta dallamváltozatát énekeLte; 
ugyanezzel a da]iiarnmal közölte Bogár Imre cím ű  balladavaTiánsát, 
giustoban; a második szakaszt második sor nélkül közölte (14. kot-
tapélda). 

Benyócki Istvánné Szentiirmay-daJ.  népi variánsát énekelte mol Ł+szó 
hangsorban, 2., 3. és 4. sorában hajlítással (15. kottapélda). 

Egyazon  vegyes stílusú dallam három, egymástól nem sokban kü-
lön?böző  variánsát hallottuk Móra Lajosné biztos dallamtudásra valló, 
Novák Andrásné, valamint Kovács Jánosné szép, régies, gyorsuló rit-
musú előadásában. (16. ikottapélda). Nováikné lakodalomban egyedül 
vagy öreganyjával, de munka közben Is sokat énekel-te. Kodály két vál-
tozatát gyűjtötte Nagyszalontán, egyiket a megült legényr ől szóló szö-
veggel (Nagyszalontai gyűjtés, Visszatekintés II.: 110-111: 8. ás 9. kot-
tapélda). Megjegyzi, hogy az első  régi da1Áam, szövegét a fiatalok a má-
sodik dallamára éneklik. Igen elterjedt dallam, változata A megcsalt 
férj dallamának •(Ellhnographia 1908:47; 1912:357; lásd a megcsalt férj  
dallamához fűzött jegyzetet). Bartók 1906-dban és 1908-ban Vészt őn, 
Illetve Korosfőn (Kolozs) gyűjtötte tempo giusto változatát, más szö-
veggel. Jugoszláviai magyar nyelvterületen, Gomboson Novák Andrésné 
változatát Rumi Rozália, 74 éves, Bunford Györgyné változatát Sz űcs 
Katalin, 79 éves, adta elő  (Kovács Ilona—Matijevies Lajos i.m.: 65-66). 
Szi]iáigyin Novóik Anidrásné dallamvariánsát a 75 éves Pothorcki Mi-
hálytól vettem fel 1975-ben (Székely Mária: Keresem a lovam e s űrű  
erdőbe; Dunatáj; 1975. XII. 10; 7). 

Egyiiázaakéren  Mihók Antal ingadozó dallamelőadással históriás 
énekekhez ihasonló változatot közölt gyors ritmusú giustoban. 

Dsszegezés  

Az észak-bánáti régi stílusú iballadák dallamanyagát 22 dallam 
alkotja, ide számítva a iválitozatokat is. Régi tpusú parlando paraszt-
dallam tiszta formááibain egy se fordult el ő, csak rokona egy ilyen tí-
pusú niépdallnak (A három árva, Juhász Járiosné Gera Verona, 60 éves, 
Bgyházaskér) A B 4  BV4B daflamielépítéssel, eol (+sí+rí) hangsorban. 
Ęgy dallam halottas éniekelokel (A három árva, Benyódki Istvánné 
Dékán Katalin, 68 éves, Egházakér), három históriás énekekkel rokon, 
illetve históriás ének eredet ű  (A megátkozott lány, Móra Lajosné Fokér 
Vera, 65 éves, Szaján; A szeretet próbája, ugyancsak Móra Lajosné; 
A megölt legény, Mihók Antal, 75 éves, Egyházaskér), hét német ere-
detű  (asszimilálódott, eredetáleg ütemeil őzős dallam: A szégyenbe esett 
lány, Soós Simonné Szűcs Erzóbet, 47 éves, Katona Györgyné Kaján 
Mária, 36 éves, Móra Lajosné Féhér Vera, 65 éves, Szaján; A halálra 
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táncoltatott 'lány, Móra  Lajosné, Szaján,  Mihók Antal,  Egyházaskér;  
újabb eredetű  tán'edall'am:  A magcsalt férj,  Popity Pálné, Egyházaskér,  
A rossz feleség, Móra  Lajosné, Szaján),  három vegyes stílusú népdal, 
ugyanazon dallam változatai (A megölt legény, Móra  Lajosné, Szaján,  
Kovács  Jánosné Szemerédi  Katalin, 67 éves,  Jázova, Novúk An'drásné  
Pintér Mária, 47 éves,  Padé),  hét nóta -erede ťtű ,  illetve  rsîdal  (A halálra  
áncoltatott  lány, Katona  Györgyné Kajári Mária, 36 éves,  Szaján;  

A három árva,  Papp  Teréz, 74 'éves,  Szaj  án,  Popity Pálné  Ambrus Má-
ria, 68 éves,  Egyházaskér,  Mihók Antal,  Egházasikér;  A megölt legény, 
Lőrinc  Jánosné ISzúcs  Anna, 52 éves, és  Soós Simonné  Szűcs Erzsébet, 
47 éves,  Szaján, Bunford Györgyné  Szabó Erzsébet, 43 éves,  Szaján, 
Benyócki Istvánné, Egyházaskér). 

Parlando  dallamot,  imindib,ssze  hetet, 60-75 éves adatközl ők éne-
keltek. Az ilyen  előaidású dallaim'oikat  különösen a német  dallamok,  majd 
a  iműdalok,  ezekből alakult  nápdaiok  szorították ki. A német eredet űek 
táncdallamok, közülük a  régbbie'k  a  szégyenibe  esett és a halálra  tán-
coltatott  Lányról szóló  szöveigdkihez  tapadtak. E balladáikat még  k!a1aku-
lásukkor  énekelhették e  dallamokkal ,a  XVII—XVIII. 'században, amikor  
ezdk  a táncdivattal, a  társastáncckkal  is  népszer&södtek.  A  tánebal'ladák  
kialakulásának  virágikora  egybeesik a német  táncdallamok magyaror
szági  terjedésének második századával, amelyt ől 'kezdve a művelt osztály 
tömegével fogadott be német  dal'iamkat,  sőt Ilyenek írásával is fog-
lalkozott. Valószínű, hogy tőlük került a néphez a német dallam, s  ke-
vés  volt a közvetlen átvétel. A ponyvaárusok Is divatos német dallam  
&ieklésével népszerűsí.thettk  egyes szövegnyomtatványokat.  új  magyar 
szöveggel  párosulva  a  jövevénydallam  Idővel veszíthetett idegenségé-
ből, fokozatosan asszimilálódott. Újabb kelet ű  'táncdallamú  két észak-
bánáti vígballada, a többi e csoportba sorolt  sz&veg  dallama főként 
műdal-eredetű . A három árva minden  dallama parlando el őadású;  egy-
házaakéri  és  szajáni  változatait 60-75  iéves adatköz ĺl&k reprodukálták.  
A  megcsalt férj, A rossz 'feleség és A megölt legény dallamát viszont  
giustoban  énekelték. Hogy A három árva balladának ennyi változata 
fennmaradt, az  egyházi  népénekekkel való dallam- és szövegbeli érdint -
kezésével is  magyarázható.  Legt čibbjükben  Szűz Mária is szerepet kap, 
s Igy virrasztáskor és más hasonló összejöveteleiken aránylag gyakran  
énkLi  az idős korosztály. A  imegõl.t  legény ballada  szövegvál'tozatait  
főként nóta-eredetű  dallammal (3) vagy vegyes stílusú népdallal (3) kö-
zölték, Mihók Antal •indulószerű , gyors  riitmrusú  variánsa 3-4. sorában 
inkább  ikatonadallal  rokon. 

A dallamok előadása egy-kót  kivétellel ékítés  nélküli.  A minden-
kivié válás jele ez, de tekintettel, hogy e  balladákat  fiataloktól nem hal-
lottuk, nyilvánvaló az egykor általánossá vált, ma már így is egyre ke-
vésbé ismert ballada-dallamok kihalása. 

A régi stílusú balladák legfiatalabb észak-bánáti 'közl ője (Ka-
tona Imre és Tóth Ferenc újragyűjtése alkalmával) 36, legid ősebb éne-
kese 75 éves. Az idősebbek unokái annak a  lkorosztálynak,  amelybe  
Kálmány  Lajos adatközl ői tartoztak. A dallamtudás, a dallamok milyen- 

64  



sége  ma már nagyrészt független a korosztálytól. Nem így a század 
első  évtizedében, amkor még éles volt a különbség a három f ő  életkor 
dallal közt. Az ifjúság legkedivéltebb dalait az öregek és a középkorúak 
nem ismerték. „Még kevésbé ismerte az ifjúság a középkorúak és öregek 
dalait,  ine-& hiszen csak ritkán, vagy sohasem szoktak dalolni... Uteán, 
mezőn dalolni: az ifjúság kiváltsága. Vidékenkint enyhül ez íratlan tör-
vények szigora." (Kodály: A magyar népzene, Budapest: 1971: 14-15). 
Az unokák viszont a nagyszül őktől vették át a dallamokat. Az öreg pa-
rasztok, ifjak kevesbbet tudtak a  népszínművak dalaiból, inkább régi 
stílusú ás XVI—XVII századi dallamokat kedveltek; a fiatalok feldol-
gozták az idegen hatást, a múlt század m űdalait, új formákat alkotva 
az öregcic dalaiból Is vettek át. Nagyjából ennek a dallamvilágnak meg-
kopott maradványait ismerik Észaik-Bánát falvaiban, ebbe tartoznak a 
régi stílusú balladák dallaniai is. 

A daLliarnkincs alakulására egyebek közt a társadalmi megoszlás is 
hatott. Kálmány Lajos azekban az években a legszegényebb rétegtél 
gyűjtött, amely a legkevésbé volt város,ias. Adatközl őinek utódjai dal-
lanikészletbe - nemesaik balladáik dallamvilágára vonatkozik ez - tö-
megesen feltörekedtek  a városias, a divatos felé, legtöbbjük szívesebben 
énekel nótát, a fiatalok pedig slágert stb. A generációs átvétel megsz ű-
nik. Bgyőb tényezők mellett ez is gyorsítja az észak-bánáti balladák, 
Igy  a régi stílusúak kihalását. 
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SUMMARY 

TUNES OF POPTJL,AR BALLADS IN NORTHERN BANAT  

The author oÎ this paper has investigabed the old tunes of the popular 
ballads he gathered in Northeiin Banat in 1972. The older informants are the 
grandchildren of the generation of the informants of Lajos Ká]nány, the 
greatest collector at the turn of the century. In the first decade of this cen-
tury the distinctions between the songs of the three generations were cie-
arly marked, while nowadays the knowledge of ta tune and the differences 
in tunes do no more depenci on age. 

The formation of tunes was infleunced, among others, by social stra-
tification. In hja time Lajos Kálmány collected ballads from the poorest part 
of the population without any urban affinity. In the tune repertolre of the 
descendants of his informants - and not only in that of the popular baIlads 
- the urban and modern features are present. The majority of thesc infor-
mants prefer to sing songs, the younger ones hits etc. The younger gene-
ration does no more take over the tunes from the older generation. Among 
other reasons this is why the old tunes of the ballads from Northern Banat 
die out. 

REZIME 
MELODIJE NARODNIH BALADA IZ SEVERNOG BANATA 

Autor ove studije ispituje melodije starog stila narodnih balada iz 
severnog Banata •koje su prikupijene  1972. godine. Stariji informatori su 
unuci generacije kojoj au pripadali informatori Lajoša Kalmanja, najve ćeg 
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sakupljača balada  na  prekretnici ovog stole Ća.  U  prvoj deceniji ovog veka 
granice izmedu pesama tri generacije bile su jog prili čno jasne, dok danas 
poznavanje melodije  i  razlik.e  u  melodijama  ne  zavise više od starosti.  

Na  formiranje melod4ja uticao je, pored ostalog,  i  društveno rasloja-
vanje. Svojevremeno je Lajoš Kalmanj prikupljao od najsiroznašnijeg sloja, 
koji je unao najmanje gradskih osobina.  U  repertoaru melodija potomaka 
njegovih inforniatora - to  se ne  odnosi samo  na  melodije baada -  ma-
sovno  se  javljaju afiniteti sa gradslvim, sa modernim. VeĆina ovih informa -
tora  radije peva pesme,  a  mlađi zabavne melodije M. Prestaje prenošenje 
sa generacije  na  generaciju. Pored ostalih  faktora i  to ubrzava izumiranje 
starog stila severno-banatskih balada.  
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Penavin  Olga 

BACSTQPOLYA  BALLADAI, 
BALLADAS TRTÉNETEI, 
BALLADAS DALAI 

Népnyelvi gyűj'téseiok 'során nem egyszer találkozunk kiváló népi 
énékesekkc4, akik azonkívül, hogy énekesek, jó nyelvi adatszogálbwtó& 
s. Ki is használjak az alkalmat, a beszélt szöveg mellett énekelt szö-
veget is megörökítünk magnetofonszalagjadnkon. Nem egy alkalommal 
rögzítünk valamilyen szép balladát, népdalt,  

Topolyén •a né(pnyelrvi gyűjtés mellett kimondottan siépbeUeda 
gyűj'bésének şzándéká'val is jártunk. Aránylag kevés eredménnyel.  Töb-
bk (között a minden irányú fejlődés 'felé kitáridkozó Topolya véres 
volta lis hozzáj'áruit az ott talált balladahagyomány szegényes voltához. 

Bácstopolya  ugyanis város, paraszt város Észak-Bácskában,  a  KLri-

vaja partján, a Budapest—Bel nemzetközi út ikét oldalán. Északon 
Csantavérrel ás Szaibad!káva Ę  keleten Zesitávail, Mohollal, délen Kis-
hegyessel és Bajsával határos. 

Topolya ás környéke, mint a régészeti ásatások Is bizonyítják, mdsi-
dig lakott hely volt. Az ásatások szerint meglehet ősen népes avar tele-
pül$és volt a mai Topolya déli részén, a dombon. Ez a település hosszú 
ideig ďennálLh:atott. A kitűnő  tennőföld  ás a hajdani mocsár, láp cm-
berbek, állatnak b őséges megélhetést nyújtott. A mocsarakban, lápok-
hasi még el is lehetett bújni az ellenség elől. A vötgyeiket sűrű, dús 
nyárfák, topolydá& díszitették, h űs oázist jelentve a napsütötte bácskai 
síkságon. idők múltával szlávok, magyarok telepedtek meg a vidéken, 
sokat szenvedtek a tatároktól, törökökt ől. 

Topolya nevét az 1580-as török deíterek említik el őször mint 21 
adózó házzal rendelkező  török települést. Ennek emlékét őrzi a Tobán 
nevű  városrész. Itt lehetett a hajdani Fybaych, melyet Mályás király 
1462-ben más településekkel együtt anyjának ajándékozott. A Topolya 
név 1665-4ben jelen1kezik. A török alatt 'teljesen elnéptelenedik. 1731-ben 

,pusztáként említik a feljegyzések. 
A nagy telepítések idején azonban, a XVIII. század második felé-

'ben, az 1770-744g terjed ő  időközben a királyi kamara a Jászkun kerü-

letből jász rajokat helyez el a volt határ őrvidóket elhagyó szerbek he-
lyébe. De nemcsak a kincstár telepített Topolyára, Grassalkovidh Antal 
kamarai elnök Csizoviszki Ferencet bízta meg a puszta betelepítésével. 
Kiiiörf éle adókedvezményeket biztosítva a betelepül őknek. Csizovszki 
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katolikus magyarokat, slovákokat, palócokat telepít. Kellett a munkás 
kéz. A telepesek több vidékr ől érikezteik, különböző  .nemzetiségűek vol-
tak, a magyarok Fehér-, Esztergom-, Heves- ás Gy őr megyéből jöttek, 
a szlovákok Pozsony-, Nytitra- ás Trencsén megyáb ől, a németek a Rajna 
vidékéről. A telepesek között még a váci börtön megkegyelmezettei is 
ott voltak. 

Kisebb rajok még a XIX. században Is jelenlikeztdk. 
Az első  telepesek zömükben jobbágyok, haszonbéresek, szegény pa-

rasztok voltak. A megmaradt és 'kés őbb beköltözött szerb lakossággal 
együtt éltek. 1806-ban Topolya mezőváros 600 adózó házat számlái 4000 
lakossal. 1870-ben rendezték a határt. Báró iKray Pál birtokos után gróf 
Zichy János birtokává lett Topolya. 

A lakosság főleg földművel'éssel és állattenyésztéssel foglalkozott. 
A juhtenyésztés különösen virágzott. 

A tanyák és a periféria népe még ma is földm űvelő, a városban 
élők pedig vagy valamilyen kapcsolatban vannak a földm űveléssel, 
esetleg olyan időseibb földművesek, akik behúzódtak a tanyáról, mert 
vagy átadták földjüket a szövetkezetnek, vagy mert fiaLk, unokáik lép-
tek nyomukba a paraszti munkában, vagy iparosok, tisztvisel ők, 
kereskedők. 

Topolya népe az arató sztrájkokban, .a munkásmozgalomban is min-
dig élen járt. 

A gyűjtés a tanyákon ás a város szélén volt a legeredményesebb. 
A város szélén bukkantunk 'legj<bb mesemondóinkra, nótafáinkra. Nyel-
vi szempontból is ez a szociális réteg Őrizte meg a régi, magukkal hozott 
sajátságokat, többek lkõzbtt az illabiális a-t, az 1 ejtését ly helyett. To-
polyán mint a csúfoló mondóka mondja: „gömböl ű  golóvá goilóznak" az 
idősebb őslakosok. 

A GYUJTfS IDEJE 

Kimondottan balladagyűjtési céllal 1972-ben, 1973-ban jártam itt, 
de már előbbi népnyelvi gyuíjtőutaiimon is előkerült néhány mondott és 
énekelt balladaszöveg. 

Hogy aránylag Ilyen csekély a befektetett Id ő  és energia eredménye, 
annak nemcsak a gyűjtő  az oka, bár lehetséges, hegy másnak - ben-
szülöttnek - eredményesebb lett volna a munkája, hanem a ballada-
mondás alkatmának ritkasága, ennek a ritka alkalomnak a inem tudása, 
a balladaéneklésnek ia divatból való kimenetele, a balladaénekesek cse-
kély száma, meg nem találásuk, az Ő  idejük és a gyűjtő  ideje összelian-
golásának nehézségei, az adatszolgáltatók vonakodásának le nem gy ő-
zése, a hangulat meg nem teremtése, stb. Ez a sok gátló korulmény 
mind hozzájárult, hegy csak ennyit tudtam összegy űjteni. Különiben is 
nehéz az újabb időben, a televĺvió korában balladát gyűjteni. Faragó 
József mondta ici, de mindnyájan tudjuk tapasztalásból: „A ballada rit-
kaságától függően a folklorista idejéből és munkájából sokszorosan több 
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a ráfordítás a keresésre, mint a tényleges gy űjtésre." (Faragó Jó-
zsef—Ráduay  János: A népballadák egy romániai magyar falu 'köztu-
datáiban, Ethnographia, 1969. 4. sz. 511. 1.). 

A  GYUJTÉS  ÉS LEJEGYZÉS  MODJA  

Topolyán az első  pillanattól kezdve 'magnetofonnal gy űjtöttem. Na-
gyon nehéz volt balladatudó személyre akadnom. Ha véletlenül talál-
tam ás ilyet, vonakodott, részint azért, mert szégyellte magát, félt, hogy 
kinevetik, ha nem megy neki úgy a dalolás, mint kellene, vagy elté-
vzti a szöveget, nem emlékezik rá pontosan, meg kell állnia, ismétel-
getnie kell az elmondottakat, hogy felidézze a folytatást. A szomszéd-
asszonyok, a családtagok azonban mindig készségesen segítettek az eset-
leges vonakodás, ellenkezés legyőzésében. 

A lejegyzés munkája már otthon következett. A szalagokról a szö-
veget dr. Matijevies Lajos docens jegyezte lé és ellenőrÍzte többször is 
a lejegyzés pontosságát. Ezúton mondok neki JkõsZNnetet lelkiismeretes 
munkájáért. A dallamot Horvát Valéria akszolivens egyetemi hallgató 
tette papírra dr. Matájevics Lajos irányításával. Horvát Valériának is 
köszönettel tartozom Lelkes segítségéért. 

A szövegek lejegyzésében nem tartottuk magunkat a pontos fone-
tikai jelö]iéshez a kés őbbi technikai nehézségek elkerülése éiljából. 
Egyedül a középzárt ë-t jelöljük külön mellékjeles bet űvel. Előbbi 
kiadványainkból tudjuk ugyanis, hogy a diiftongusok, sőt még az illa-
biális a jelölése Is nyomdatechnikailag nehézséget okoz, ezért ezek jeiö-
lését el Is hagytuk. 

Nyelvé szempontból igen nagyolt átírást alkalmaztunlk, amely közel 
éli a szabványhoz. a normához. 

KIK  ORZIK  MÉG A BALLADÁKAT? 

Mint már annyian ás annyiszor megállapították á kutatók - To-
polyán is azt tapasztaltuk -‚ a balladaénekesek a parasztság id ősebb 
korosztályából kerülnek ki. Balladát énekl ő  fiatal szinte ikirvételnek szá-
mit. Ezek is a balladát és egyéb hagyományt ápoló családból ke-
rüink ki. 

Topolyán a Palusek családot említhetjük meg a hagyomány őrző  és 
hagyományt átadó famíliák közül. Felvételeink idején a család adat-
szolgáltatói 60 illetve 66 évesek voltak. Ismeretanyagukat szüleikt ői, 
ismerőseiktől szerezték a hosszú téli esték különféle szórakozási és mun-
kaalkalmai során, a társas összejöveteléken. 

A balladaénéklés is, mint a mesemondás is korhoz és társadalmi 
osztályhoz kötött Topolya tanúsága szerint is. Nem a kimondottan vá-
rosi, az urbanizált ember, hanem a tanyai vagy a város perifériájára 
bekerült tanyai emiber műveli. 

Nemhez nincs kötve a balladaéneklés tudománya. Nincs külön n ői, 
'illetve férfi repertoár sem. 
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A BALLADÁK, BALLADÁS DALOK 

A balladákat időrendben közöljük. A régiek ál Ělnak az els ő  helyen, 
ezeket követik az új sbilusúk, fa szegénylegényekr ől szóló „(korabeli 
krimi"-k (Faragó József—Rá&uly János idézett munkája), a sort egy 
helyi történet zárja le. 

A topolyai baladák általános vonásai a szlavóniai balladák jeLleg-
zetes sajátságaival egyeznek. Rendhagyó mind a strófaszerkezet, mind 
a melódia tk1iitetében a Mérges kíjó c. balada. A imoll skála harmadik 
fckán való végz ődése, valamint egész ritmus- és dallamképe egyedül-
áLló helyét biztosít részére. Recitativ el őadásmódja a tempó és ritmus 
ingadozásoknak a többiéknél valamivel széls őségesbb határeseteit is 
megengedi. 

Az itteni balladák közül még a mérsékelt tempójú, szabadabb el ő-
adásmódú Rádai tűnik ki dór hangsorával. 

Megjegyzendő  mg az az érdekes tény a hangszalagok tanúsága 
szerint, hogy az énekeseik sok stróáe keresztül is alig módosítanak a 
dallamon! 

***  

A balladák típus-besorolását Vargyas Lajos végezte el. Ezúton kö-
szönöm meg szíves segítégét. 

I. KLASSZIKUS BALLADAK 

1. A mérges kíjó 

4rzdcwh -665a&zdo.Ů7  
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Szolgáltam, szolgáltam 
Messze a pusztába. 
Ökröket őriztem 
Sári vize mellett. 
Lehajtván fejemet 
Csipkebokor mellett 
Keblembe bebújván 
Sási mérges kíjó, 
Szivem szomoruja, 
Karcsú derëkamat 
Majd átal szakajja. 

Vëdd  ki, apám, vëdd ki, 
Mer mindjár mëghalok. 
Eredj az anyádhoz, 
Talán az kiveszi! 

Jó estét, jó estét, 
Ëdës, keclvës anyám. 
Szolgáltam, szolgáltam 
Messze a pusztába, 
Ökröket őriztem 
Sári vize mellett, 
Lehajtván fejemet 
Csipkebokor mellett 
Keblembe bebújván 
Sási mérges kíjó. 
Szivem szomorija, 
Karcsú derëkamat 
Majd átal szakajja 

Vëdd  ki, anyám, vëdd ki, 
Mer inindjár meghalok. 
Eredj a rózsádhoz, 
Talán az kiveszi. 

Jó estét, jó estét, 
Ëdës,  kedves rózsám. 
Kerüljé előre, 
Üljé  le a székre. 
De nëm azért jöttem, 
Rogy én itt leüljek. 

Szolgáltam, szolgáltam 
Messze a pusztába, 
Ökröket őriztem 
Sári vize mellett. 
Lehajtván fejemet 
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Csipkebokor mellett 
Keblembe bebújván 
Sási mérges kígyó. 
Szívem  szomoríja, 
Kaťrcsú derëkamat  
Majd átal  szakajja. 

Vëdd  ki, babám,  vëdd  ki, 
Mer  mindjár mëghalok. 
Vëdd  ki, babám,  vëdd  ki, 
Mer  mindjár mëghalok.  

Ben  yút  a keblébe,  
Nëm vót  egyéb benne, 
Mint  ëgy  köcsög arany.  

ének,ete: Paluselc  Luca, 60 éves, 
Topolya 

„A szeretet próbája típusba tartozik a szöveg. Nemzetközi elterje-
désű  téma. Közéikoi'i. Strófaismétlő  ballada" - mondja Vargyas Lajos. 

Jugoszláviai gyűjtésink során először találkozunk ezzei a szép bal-
ladával. Nálunk nem nagy elterjedtség ű , Palusek Luca nénin kívül ke-
vesen ijrnei1hetik. 

IBrősen  különbözik a hasonló  -témájú székely balladától. Míg az 
részletezőbb, ez szűkszavbb. 

Megjelenik szövegünkben a lokalizálási tendencia is: sási kígyóról 
beszél, pusztai szolgálata iidején a hősnő  ökröket őťiz. 

Nyelvi megfogalmazában a szöveg az öreg topolyai tanyák lakói-
nak nyelvi sajátságait használja fel: szomoríja, szakajja stb. 

Monocentrikus  szerkesztésű  a balilada. A szereplők viszont két cso-
portba oszthatók: az els ő  csoportba a lány és kedvese tartozik, a máso-
dikba pedig a lány apja, anyja. Az apa és az anya nem segíti a h őst, 
csak kedvese. Képlettel kifejezve: (A+B) + (C+D) = V". 

Ha szegmentáljuk a szöveget, a lkbvetkezõ törnbök különböztet-
hetők meg: 

A lány keblébe az ökrök őrzése közben egy mérges kígyó búi. 
A lány kéri apját, vegye ki a kígyót, anyjához utasítja lányát 

az apa. 
A lány anyját kéri, ihogy vegye ki a kígyót, az rózsájához küldi 

lányát. 
A lány rózsáját kéri, venné ki a kígyót, az benyúl a lány keb-

lébe, de nem kígyót talál ott, hanem egy köesiög aranyat. 
Ěrclekes  a történet eilk,ölcsi vetülete. A szül ői szeretet hiánya és az 

önzés gátolja az apát, anyát, hogy saját gyeximdkén segítsen. De az ön-
feláldozó kedves elnyeri Jutalmát. 

Szép a ballada, Luca néni is szépen énekelte. 
*  A  = a lány. 

B  =  kedvese. 
C  =  apja. 
D  =  anyja. 
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2. a. Csáki  bíró  lánya  

- - - --  ---V  ___ -- 

I ť  • - 	-_____ .- 
V 	 - - 

-- 

Jó estét, jó estét, Csáki bíró asszony!  
Talán  már alszik is a kedves  galambom?  
Alszik ám, alszik ám tornyos nyoszolyában 
Zöld  selëm papląnnyal  le is van takarva. 

Keltse föl, keltse föl,  küldje  el a bálba, 
Na kérdi, ki volt itt, mondja, a babája! 
Keltse föl, keltse föl, küldje el a bálba, 
Ha kérdi, ki volt itt, mondja, a babája! 

Kelj föl hát, kelj föl hát, eredj el a bálba! 
Zöld  selëm  ruhádat  vëgyed  hát magadra! 
Zöld  selëm  ruhádat  vëgyed  hát magadra! 
Gombostű  kötődet kössed hát elébed! 

Gombostű  köt ődet kössed hát elébed,  
Porcolán  cipődet húzzad a lábodra! 
Gombostű  köt ődet kössed hát elébed!  
Porcolán  cipődet húzzad a lábadra! 

Jó estét, jó estét, hát minek hivattál? 
Készüljél el őre, majd mindjárt megmondom. 
Húzzátok,  cigányok Ą  estétöl virradtig!  
Csáki bíró lánya ne  pihenjen  addig! 
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Állj meg hát, állj  nieg  hát, te  bidös  cigány, 
Porcelán cipőmb ől a vért  kiönteni! 
Nëm lëhet,  'nem  lëhet, nëm lëhet mëgáflni,  
Mer a muzsikának  rëggelig  k ő  szólni!  

énekelte: PaLusek  Luca, 60 éves  
Topolya  

2. b. Csáki bíró lánya 

Jó estét, Csáki bíró asszony, 
Talán  má  aluszik a kedves galambom? 
Alszik is, nyugszik is, be  is  van takarva. 
Zöld  selëm (paplannyal  be is van  takarva.  
Keltse föl, keltse föl, küldje el a bálba. 
Zöld  selëm  ruháját  vëgye  föl magára, 
Zöld  selëm  ruháját  vëgye  föl  ľ,nagára, 
Karmizsárn cipőjit  húzza a lábára, 
Átkozott az anya, utána az apa, 
Aki a lányát bálba  elbocsájja.  
Este elbocsássa, reggelig nem lássa, 
Reggel nyolc órakor halva viszik haza. 
Harangoznak délbe, de nem ebédre,  
Csákiné  bíró lányát viszik a temet őbe. 
Hat  leginy,  ‚négy leány teszik a sírjába.  
Édesanyja,  apja sírva néz utána.  

Elmondta:  Horvát  Ëva,  10 éves,  
Topolya  

Ez a ballada is középkori eredet ű, igen elterjedt. A „Halálra tán-
coltatott leány" típuhoz tartozik. Ezekben a szövegekben a lány ked-
vese táncoltatja halálra a leányt. 

Igen részletes a lány ruházatának leírása mindÍkét változatban. 
A leírásból a topolyai régi viselet sejlik el ő . 

Szövegünk 2.a. változata durvább hangnemű , befejezetlen. A 2gb. 
jelzetű  is töredékes. 

A szerikesztéskor az el őadók felhasználjéik az iismétlést hangulat-
keltésre. 

Monocentrikus  szövegeink bináris sze ťkesztésűek. Egyik oldalon áll 
a leány, szemben vele büntet ő  kedvese. 

A 2.a. jelzetű  baliada szerkezeti tämbjei: 
A lány kedvese érdekl ődik a lány anyjánál, alszik-e a lány. Az 

igenlő  válasz után megparancsolja a legény az anyának, keltse fel 
leányát. 

Az anya felkelti lányát, elküldi a bálba szépen felöltözve. 
Megjelenik a lány a bálban. Miért kellett jönnie? - kérdezi 

a lány. 
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A legény  ráparancsol a zenészekre, reggelig  szakadatlanul  húz-
zák,  hogy  Csáki bíró lánya  meg  ne  pilhenJhessen.  

A lány  r.ákiabá•l  a  renészekre, áJijanak  meg, de Mába, a  muzsi
kának  reggelig  ikeK  szólna. 

II.  ÜJ  BALLADÁK 

1.a. Endrő  báró 

Faluszélin van egy tölgyfa magában, 
Juhász legíny furulyázik alatta, 
Furulyaszó kihangzik ia faluba, 
Nyíljon ki az Endr ő  báró ablakja. 

Ki is nyílt már End'rő  báró ablakja, 
Kék szem ű  szép kisasszony néz ki rajta. 
A kisasszony ágy sóhajt föl magában; 
Mér ás lettem Endrő  báró leánya? 

Endrő  bárómásnap rëggel  korábban, 
Kivágtatott az Endrei pusztára. 
Mëgkérdi a legöregebb juhászát: 
Nëm-ë látta az ő  kedves kislányát? 

Nëm  láttam én báró uram, ha mondom, 
Kilenc napja a bojtárom nincs itthon. 
Kilenc napja már miúta odavan, 
A nagyságos kisasszony is vele van. 

Endrő  báró másnap reggelmérgiben, 
Kivágtatott a szeglédi erdőbe, 
Ott találja rezgő  nyárfa lombjában, 
Boldogan ül juhászleginy karjában. 

Lányom, lányom, lányomnak së mondalak, 
Rogy én tégëd ëgy juhásznak adjalak, 
Nëm bánom én; édës ťzpám, tagadd még, 
Az én szívem ia juhászért hasad mëg. 

Jaj, de szépën kifaragták azt a fát, 
Amelyikre juhászleginyt akasszák. 
Fújja a szél gyócs üngit s gatyáját, 
Mé szerette Endr ő  báró leányát. 

gndrő  báró, nëm fájt neked a szíved, 
Mikó azt a juhászlegint mëgölted? 
Akkó  nem fájt, de most mingyá meghasad, 
Viselem egész életemben a vasat. 

Elmondta:  Kis  Erzsike,  12 éves, 
Topolya 
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1.b.  Endrő  báró leánya 

Túl a Tiszán Endrő  báró gulyája, 
A kisasszonymaga sétál utána, 
Mán messzirül kajáccsa a bujtárnak: 
Szívem, Bandi, teridd le a .subádat! 

Nëm  terítem én le az én subámat, 
Mert gyün a csősz, behajtja a gulyámat. 
Szívem, Bandi, a gulyáddal në gondolj, 
Majd kiváltsa édësanyám, ha mondom. 

Elmondta:  Kis JtUta, 85 éves. 
Topolya 

„A bárólány és jiuihászAegény" típusú balladénaJk az l.a. jelzet ű  a 
kórógyiinál teljesebb változata. Közelebb áll az eredeti szö'vehez. 
A helyszín festése, illetve az indító természeti kép a vidék jellegzetessé-
geit mutatja. Topolya krnyékén ugyanis a Ifeljegyzések szerint nem-
csak topolya, azaz nyárfák dísziettdk, hanem hatalmas t&gyek Is. 

Ez a két változat is mutatja, milyen kökedrvelt ez •a ballada. Az 
aratósztrájkok népe is a Szegény juhászlegény pártján áll, neki kívánt 
boldogságot, a kegyetlen báró apát pedig egész életében tartó bimnh ő-
désre ítéli. 

Szerkesztését illet ően monocentriku.s mindkét változat. 

2. Szabó Gyula 

Szabó Gyula Horvát Jolánt szereti, 
De a Jolán szülei nëm engedik, 
Mëgállj, Jolán, mit fogok cselekedni, 
Még az éj jel piros vérëd öntöm ki! 

Szabó Gyula ëgy vasárnap délután 
Találkozott Jolánkával az utcán. 
Kihívta Őt az erdőbe sétálni, 
Hogy ők majd ott virágot fognak szëdni. 

Már mi, Jolány, kiértünk az erdőbe. 
Gyere, szívem, üljünk le a h űvösbe. 
Mëgmutatom, hogy nëm lëszël a másé. 
Még az éjjel még këll halni egymásért! 

Szabó Gyula revolvere de fínyës, 
Abba is van három golyó, de élës. 
Kett őt lűtt, de nem a maga szívibe, 
Ráborult a Jolánka holttestire. 
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Gyertëk,  lányok, öltözzetëk fehírbe, 
Vigyetek ki engëm a temet őbe. 
Szabó Gyula kiontotta vérëmet, 
Mert nëm hagyták, hogy szeressën engemët. 

Elmondta: K is Péterné,  65 éves 
Topolya 

Ez a ponyvatörténet - egyesek szerint - a környéken megesett. 
Az bizonyos, hogy valóság az alapja. „A meggyilkolt szeret ő" típusba 
tartozó ballada igen népszer ű  és elterjedt balFiada •az egész magyar 
nyelvterületen. Ez. a változat rövidebb és nem teljes szövegét prezen-
tálja a balladának. Szekesztése monoeentrikus. Két szerepl ős. Az egyik 
a cselekvő  személy, a másk a szenved ő  aany. 

III. BETYARBALLADAK 

1.a. Bogár Imre  

)ťűdvzaío- 	88 

Harangoznak délre, 
De nem az ebédre, 
Hóhér mondja, Bogár Imre, 
Lépjen fël a székre. 

Fëllépet*  a székre, 
Fëltekint  az égre, 
Akkor jutott már eszébe, 
Mit tett életében. 
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Mëglöltem ëgy embërt  
Hatszáz forintjáér. 
Belevëttem  a Tiszába 
Piros pej lovájér. 

Tisza be nëm vëtte, 
Partjára kivette, 
Ára mén ëgy hajós legény, 
Hajójába tëtte. 

Ára mén az anyja, 
Kelti, de nëm halja, 
Këlj fël, fijam, kedvës fijam, 
Gyere velëm haza! 

Nëm mëhetëk  haza 
Mer meg vagyok halva, 
Két fekete ráncos csizmám 
Lábomra van fagyva. 

Ára mén (a) rózsája, 
Kelti, de nem hallja, 
Këlj fel, rózsám, kedvës rózsám, 
Gyere velëm haza! 

Nëm mëhetëk  haza 
Mer mëg vagyok halva, 
Két fekete bogár szemem 
Le vagyon ragadva. 

énekelte: PauseJc  Luca, 60 éves 
Topolya 

Bogár Imre is a népszer ű  betyárok közé tartozott. Ő  a nagyok, Ró-
zsa Sándor, Angyal Bandi utódja. 

Balladánk „összeolvasztott szöveg, a »Bogár Imre« betyárballada 
végéből és a »Megszólaló halott« törediôkéb ĺól" - jelenti iki Vargyas 
Lajos. 

Az összeolvasztás eléggé siikerült, folyamatos történetet adott. Csak 
a személyragozással van baj, következetlen, illetve a mozailkokban hasz-
nálatos eredeti személyragozás ‚maradt meg. 

A szöveg szerikezebi tömbjei: 

A hóhér felszólítja Bogár Imrét, élIjon fel a székre. 
Imre fellép a székre, eszébe jut egész élete, meghal. 
A Tisza nem vette be testét, egy hajóslegény hajójába tette. 
Arra megy az anyja, keltegeti Imiét, hívja haza. 
A halott mondja,  nem mehet. 
Arra megy a kedvese, az is keltegeti, hívja haza. 
A halott válaszol, nem mehet, mert halott. 
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Bogár Imre története igen kedvelt a jugoszláviai magyarság köré-
ben. Fenti szövegük nem a legsikerültebb és nem a legjobb szöveg. 

Kevésbé sikerült és töredékes a következő  változat, melyet Lantos 
Károly gyüjtött: 

1.b. Bogár Imre 

Zavaros a Tisza, nem akar apadni.  
(:Ă ltal  akar menni:) 
Lovat akar lopni, 
Debreceni zöld vásáron 
Pénzt akar csinálni. 

Harangoznak délre, 
De nem az ebédre.  
Hóhér  mondja: Bogár Imre, 
Lépjen fel a székre.  
Föllépett  a székre, 
Föltekint az égre. 
Jaj istenem, sok  ra;blásim  
Most jutnak eszembe. 

2. Rózsa Sándor 

Rózsa Sándor sétál a gang alatt, 
Leesett .a  jejirül  a kalap. 
Gyere, babám, vedd föl a kalapom, 
Szüret után  lësz ő  a galambom.  

Elmondta: Horvát Ëva,  10 éves,  
Topolya  

Rózsa Sándor kedvelt ihõse a bácskai  mesemondknak,  balladaéne-
kese~. Ez a dalocska, melyet valamikor szívesen énékeltek, ma már 
gyermekdallá, Jáletve kzáimolóvá süllyedt. A kiszáinolók dallamára 
mondják a gyerekek valamilyen csoportos játék elején, imikor ki kell 
jelölni egy személyt valamilyen eselékvés végrhajtására. 

3. Ráday 
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Csütörtökön virradára 
Kimëntem ëgy  csőszkunyhóba, 
De még el sëm szëndërëdtem, 
Kilenc zsandár áll előttem. 

Zsandár urak, mit akartok? 
Talán bizon mëgvasaltok? 
Mëgvalalunk, mëgkötözünk, 
Rádai kezibe adunk. 

Tizenkét Úr ül a székbe, 
Tekingetnek a szëmembe. 
(Rogy) Hán pár csikó jut eszëmbe? 
Hán pár csikó jut eszëme? 

Nem jut nekëm több eszëmbe, 
Három deres, hat fekete, 
Azér kerës  a vármegye, 
Azér kerës  a vármegye. 

Bíró jébul hatot lopok, 
Amé engem becsukatott, 
Bíró jébul hatot lopok, 
Amé engem becsukatott. 

énekeLte: PaLusek  István, 66 éves  
Topolya  

Gróf Ráday Gedeon kormánybiztos a XIX. század második felében 
erős kézzel teremtett rendet a betyárok lkbzõt ,t. Ő  fogta el többek között 
Rózsa Sándort is. 

Vargyas  Lajos elemzése szerint ez a szöveg betyáiibailada. „Eleje 
(1. és 2. versszak) lkét betyártörténet kezdete (Szilaj csikó nem eladó 
és A betyár utazólevele). A többi versszak rabénekek ismert motívu-
maiból áll. Ilyen összeolvasztás rabénekekben általános." Az összeol-
vasztás eredménye elég egységes betyártörténet lett monocentrikujsan 
megszerkesztve. 

4. Patkó János nótája 
Utca végin van ëgy kocsma, 
Négy oldalán ajtó, 
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Abban múlat az a betyár Patkó. 
igy adja fäl a kocsmárosnénak a szót: 
Látott-ë már ëgy lovon hét patkót? 
Ha nëm látott, gyüjjön, akkó láthat. 
Négyet visel e gyönyör ű  szép állat. 
IettŐ  a csizmámra van verve, 
'gy  még magam vagyok a nyerëgbe. 

Elmondta:  Kis Júlia, 85 éves 
Topolya 

Patkó János nótáját itt is szívesen emlegetik a szellemes szójá-
ték miatt. 

IV. HELYI TÖRTÉNET 

Dáner  Józsi 

Elmegyünk mi Pancsovóra múlatni, 
Hazai elé szépen fogunk danolni, 
Dán.e'r  Józsi megzörgeti az asztalt, 
Vigyázz, öcsém, még az éjjel kikaphatsz. 

Ezt a Gyuri nem is vëtte tréfára, 
Csizmaszárból a nagykést kirántotta. 
Ügy mëgszúrta, mëgvágta, nëm szánta, 
Piros vérit gyalogútnak csinálta. 

Gyertek ide, legény pajtásaim, 
Tëgyétëk a holttestem a szekérre, 
Vigyetëk az édesanyám elébe, 
Dáner Gyuri kiontotta vérëmet. 

Panna néni, adjon isten, 36 estét, 
}lazahoztuk Józsinak a holttestét, 
Elég nagy bút hoztatok a fejemre. 
Mëgállj, Gyuri, inêm lësz ez elfelejtve. 

Dáneréknál rn,ëggyujtották  a gyërtyát, 
Talán bizony Dáner Józsit vírasztják. 
Dáner Józsit kilenc orvos boncolja, 
A tizedik a lábánál vizsgálja. 

Ugyan, Guri, hogy nem fájt a te szíved, 
Hogy bátyádat egy kislányért megölted? 
Dehogy nëm fájt, majd mëghasadott, 
Mikor mondta: Jaj, Istenëm, mëghalok. 
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Gyertëk  ide, leány pajtásaim, 
Öltözzünk fel koszorúba, fehérbe. 
Öltözzünk fel koszorúba, fehérbe. 
Gyerünk mi is Dáner Józsi temetésire. 

Dáner  Józsit viszik a tëmet őbe. 
Dáner Gyurit az örökös börtönbe. 
Dáner Gyuri mögzörgeti a vasat, 
Édesanyja szíve majd meghasad. 

Kis Katica kimëgy a tëmet őbe, 
Nefelejcs koszorút visz a kezibe. 
Nëm találja Dáner Józsi sírhalmát, 
Visszaviszi nefelejcs koszorúját. 

Elmondta: Kis Péterné,  65 éves 
TopOLa 

A testvérgyilkos egy kislányért öli meg  testvérét.  Közismert sorok-
ból, részekből összeállított, eléggé  3iikerült  szöveg „A barátja  gyilkosa"  
típushoz tartozik. Kétségtelenül  megtörtént  eseményen  alapsziik.  

Az esemény  monocentrikus.  Bináris szerkezetű  a szöveg, a két test-
vér alkotja a két  ellenpólust.  

Adatközlők 

Balladaénekesek 

Pausek  Luca, 60 éves  
Pa1usk  István, 66 éves 

Balladamondók 

Horvát  Pva,  10 éves 
Kis  Ersike,  12 éves 
Kis Júlia, 85 éves 
Kis  Péterné,  65 éves 

IRODALOM 

Csanádi—Vargas:  Röpülj páva, röpülj, 1954. 
Faragó József—Rádul János: A népballadák egy romániai  magya  falu 

köztudatában,  Ethnographia,  1969. 
Lantos Károly:  Bácstopolya  nyelvjárásának sajátságai, kézirat, 1952. 
Lőrinc Péter: A nagy póri pör, 1950.  
ľjveges  Lenke: Topolya története, kézirat.  
Voigt  Vilmos: A folklór esztétikájához, 1972.  
Varguas  Lajos: Kézírásos típus-besorolása, 1974. 
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RESUMÉ  

LES BALLADES, LES CONTES ET LES CHANTS BALLADIQUES 
DE BAČKA TOPOLA 

L'auteur nous présente  le matériel découvert durant la colleetion par-
ticuliére des ballades. La peuvreté de Ba čka Topola au sujet des ballades 
a côté des maints facteurs objectils et subjectifs a sa oause aussi dans la 
tendence de l'épanouissement de la ville vers tous les directions du dévé-
loppement. 

Les diseurs n'étaient le plus souvent que les persoîes vieux, les 
agriculteurs domiciliés aux métairies et de la periérie de la ville, ce que 
confirme, que le ehant des ballades est hé aux classes et a l' ăge avancé. 

On peut diviser  les textes méme aux textes classiques, ballades dans 
le style nouveau, ballades sur les betyárs - „les criminellettes du periode 
donné" et aux ceux avec les événemets locales. Toutes les ballades, en géné-
ral, s'accordent avec les caracteristiques spécifiques de ceux de Siavonie. En 
ce qui concerne du maniěre de leur chant, il faut mentionner que les chan-
teurs - par la constatation des rubans du. magnetophone - ehangent maints 
strophes d'une méme ballade. 

REZIME 

BALADE, BALADSKE PRIČE  I BALADSKE PESME 
IZ BAČKE TOPOLE 

Autor prikazuje materijal otkriven prilikom prikupljanja dijalekti Čke 
grade  i posebnog prikupljanja balada. Relativno siromaštvo Ba čke Topole 
u baladama prouzrokovano je pored mnogih objektivnih i subjektivnih fak-
tora I tendencijom otvorenosti grada prema svim pravcima razvoja. 

Davaoci podataka su bili uglavnom stariji stanovnici, zemijoradnici sa 
salaša  i periferije grada potvrduju Ći i time da je pevanje balada vezano za 
klase i starosnu dob. 

Sami tekstovi  se mogu podeliti na klasiČne, na balade u novom stilu, 
na balade o beĆarima - „krimiĆe datog perioda" i na one sa lokalnim dogada-
jima. One se u opštim crtama podudaraju sa karakteristi Čnim specifičnostirna 
balada iz Siavonije. Što se ti če načina njihovog pevanja interesantna je Činje-
nica da pevaČi - na osnovu konstatacija sa magnetofonskih traka - jedva 
menjaju melodiju u toku pevanja mnogih strofa iste balade. 
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HIEDELMEK, SZOKÁSOK  



Penavin  Olga 

NÉPI  GYÓGYASZAT 
KÓROGYON  

0. Mielőtt a Kórógyon szokásos gyógyítási modellekr ől, gyógymó-
dokról, a gyógyításban felhasznált „gyógyszerekr ől" szólnánk, mond-
juk néhány szót az aktív tényez őről lis, az emberről. 

0.1. A gyógyítás is, mint annyi más kommunikáció illetve kommu-
nikációs tevékenység,  embercket tételez fel. Mégpedig a beteget magét 
és a gyógyikezelőt, illetve azt a személyt, aki •a gyógykezelés mikéntjére 
ad tanácsot. Napjainkban személyel Ďolódást iátwk a gyúgykezeiés mi-

éntjére tanácsot, rendeletet adó személyében. Most ugyanis a közös-
ségtől kirendelt, hîvtásos, tanult személy végzi ezt a szerepet, azaz a 
„.diktor" az, akihez folyamodik imindenffie bajában a szenved ő  betegeik 
legnagyobb része. De vannak még olyan betegek, akik még hisznek az 
ősi gyógymódban, a természetfeletti er ők segítségében, a természet aján-
dékalinak gyógyerejében. A legidőseibb generáció tart (ki legtovább a népi 
gyógyítási módok nie]lett. 

Régen illetve nem is olyan régen, még a II. világháború idején, sőt 
még utána is jódaralbig „tudósasszonyok" végezték a gyógyítást Kóró-
gyon is, illetve ha nm volt annyira súlyos a baij, ibetegség, akkor a osa-
lád idősebb tagjai - nőtag'j,ai - végeztés ezt a fu ńkciót. A közösségtől 
elfogadott modellek szerint, a hagyományos tudásanyagnak megfelel ően. 
Akkor még a múlt erősen lés mélyen beléjük volt ivódva és jelen volt 
mindennapjaikban, minden tevékenységükbe. Nem is csoda, hisz kultu-
rális környezetük, anyagi kultúrájuk, egész képük akkor még elég 
erős szálákkal kötődött a régi hiedelmekhez a nem rég lecsapolt mocsár-
világ közepén, a világtól távol. 

A gyógyítás is beletartozott és beletartozik imég ma is az elmaradott 
környezetben a népi kultúra jelenségeinek nagy rendszerébe. Ezt is, mint 
a többit, megszabta a ifalu, távolabb a 4 magyar református szigetfalu 
(Kórógy, Szentlászló, Haraszti, Rétfalu) tradicionális viselkedésének 
szbá1yszerűsége. A közösségi, a területi csoporthoz, Szlavóniához tar-
tozó és ,a falu (körül él ő , lakó más etnikai csoporthoz tartozó, más nyelvű  
népekkel való ikapcsolat alapján kialakult Ikõffissógi kjultúra-mode1f sze-
rint alakult, fungált a családi s ezen belül az egyéni viselkedési modell 
is. Mindnyájunk előtt ismert az a tény, hogy „a Ikõrnyezet, a kommuni-
káció szintere nagy mértékben meghatározza a kommunikatív vise1ike- 
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dést,  a lehetséges közlemények tartalmát". (Hoppál Mihály: Egy falu 
kommunikációs rendszere, Bp. 1970. 83. 1.) 

Az orvoslásban felihasznált füvek példáni a  kömyezettől,  a  civ!ill-
zciós foktól, esetleg az etnikai hovatartozástól függ ően mások lehetnek. 
Alföldön, síkságon más füvet, virágot, gyökeret veszndk igénybe mint 
hegyvidéken. Mást használ a földm űves, mást a pásztor. A környezet 
valósága szabja meg a gyógyítás eszközét, a gyógyszert. 

Mivel az ősi, terryészetfeletti és terim'észeti er őkkel a hajdani pri-
mitív Ikultúrájú nők voltak &özelebbi ikapcsola ,than, lévén bennük na-
gyobb részint a valóság, a megismexlhet ő , kézzelfogható, érzékelhet ő , 
tapasztalható valóság iránti érzdk, részint pedig a ikiépzelõerõ, a fantá-
zia, a titokzatos erő  megnyilatkozásának, a láthatatlan valóság megnyil-
vánullási formája felismerésének lképessóge, az Ősi gyógyítási módok is 
a nők között hagyományozódtak, niit ők voltak az aktívak. Tevékeny-
ségük folyamán a közösségtől örökö1it tiltásek, itanácsok birtokában ők 
közvetitettuk a szenvedő  ember, a valóság és a valóságon túlmutató ter-
mészetfeletti elemek, er ők között. 

A tudósasszonyok egy nagy lfhldrajzi területhez tartozva ismerték 
annak a területnek majd egész tudásanyagát. De felhasználták még 
esetleg saját családjuk tvdásanyagát is, ha valamiben ikülõnbõzõtt a nagy 
egész tudásanyagától. Tudjuk, nem egy családban titokként örökl ődőtt 
egy-egy ifúnek, fának, virágnak, róolvasásnak gyógyítóe.rejébe vetett hit, 
illetve gyógyszerként való felhasználása. 

'Tudott dolog az is, hogy a család, régen a nagycsalád, újabban a 
századforduló óta a kiscsalád, a vérségi kapcsolatban él ők csoportja a 
társadalmi örökség továbbadója. A család az, ahol közvetlen, személyes 
kapcsolatban élnek az emberek „szemt ől-szembe viszonylatok közt." 
(Hoppál 'Mihály: 'Egy falu ikommunikáiciás rendszere, Bp. 1970. 15. 1.) 

A lkisesa.lád legfelyebb a nagyszül őkkel él együtt. ,A nagymama még 
a nagyesaládi hagyományok szerint a család n őtagjit irányítja, ellátja 
tanácsokkal, ő  a 'hagyományok őrzője és átadója. Ő  tanítja, neveli a csa-
lád lkõzvetlen egymás utáni (anya—lány) és a nem egymás utáni nem-
zedékét '(nagymama—unoka) a hagyományk, a falusi, paraszti tudás-
anyag ismeretére és betartására, ő  ikõwtelii ,meg, vagy ha nem is követeli 
meg, de ajánlja, tanácsolja a régi szabályok, a régi öregekt ől tanult re-
gulák betartását többek között a gyógyításban is, illetve a megel őzés-
ben. Ő  a terhes, majd a gyermekágyas asszony viselkedésének, az ártó 
és segítő  erők, szerek, cselekmények tudója mint Öreg iés 'tapasztalt sze-
mély, s mint ilyennek a szava a legtöbb esetben meghallgatásra talál. 

Ha a nemzedékek közötti kapcsolataik meglazulása miatt és a régi 
falusi, paraszti életforma megváltozása miatt a fiatalok már nem is 
hisznek az ő  tudásának hasznosságálban, a békesség kedvéért megenge-
dik, eltűrik, hogy ártalmatlan praktikáit elvégezze rajtuk, vagy elvé-
geztesse velük magkkal. 

Az egyén 'azonban nemcsak a családban szerezhette meg tudását, 
tudást szerezhetett még a társadalom más csoportjaihoz köt ődve is, Pl. 
a rokonság más tagjaitól, akik a kötelez ő  beteglátogatás idején sok min-
denről tudósíthatták  az egyént. A szomszédok is gyarapították az egyén 

100 



tudását, sőt a  barátok,  ismerősök és a  kõffi~  többi tagja Is, mindazok,  
aiklikkel  a disznótor, a lakodalom, a  ibúcsú,  a temetés, a  temjploniti  isten-
tisztelet utáni beszélgetés, esetleg a vasárnapi délutáni terefere a ház 
előtti kispadon (hozza Össze, azaz azoktól gyarapíthatja tudását, akikkel 
élő  a  kapcsođata.  

A kapott tudás ellen őrzését, vagyis a  cselekmények  elvégzését, a 
füvek, virágok  .gyógyitásra  való (helyes alkalmazását a közösség ellen őrzi, 
hisz a magánélet a közös ség nagy nyi lvánossága előtt folyik. A  tvérégi  
és  nm  vérségi  osoportotk ellen őrzik, figye~el,  kísérik a szokások 
megtartását,  megtfelelő  módon történő  végrehajtását. Mikor szükséges-
nek  iérzik  eredménytelenség vagy más  muívI  hiba esetén, be Is avatkoz-
nak jó tanáccsal vagy  Iluorholással,  helytelenítésük hangos kifejezésével. 
Ilyenkor az egyén nem tehet mást, kijavítja az  elrontottat,  a szabály, a 
tanács pontos betartásával igyekszik a helyzeten javítani. 

Az Írott szövegek közül a kalendárium Is  tudásgya:rapító ilhet.  Kü-
lönösen a régi  (kalendáriumokban  volt több tanács különféle füvek  
gyógy&lként  való alkalmazására. 

A gyógyítás is, mint minden  ikommun.ikáeió,  'megfelelő  kódok se-
gítségével történik. Nemcsak nyelvi  kódokkal,  hanem olyanokkal Is, 
melyek norma értékűek,  mindeniki  számára  érthetőek;  a gyógyításban 
a  babonás  gyógyító cselekedeteik során a gesztust, a szimbolikus moz-
dulatot Is felhasználják, pl. református  l'étükre ikeresztet  vetnek a víz-
vetés 'idején, köpködés, mosdatás, törülgetés a rontás ellen stb. 

0.2. Kik gyógyítanak? 

Öregasszonyok,  mondhatnánk  egyetlen szóval. Szinte minden öreg-
asszony ért a  betegápoláshoz,  fűvel-4fával gyógyítá.hoz.  A varázscse-
lekmények végrehajtásához azonban csak „tudósasszonyok"-nak van 
megfelelő  tudásuk. Ez a tudásmennyiség jóval kevesebb a  reformátu-
soknál, mint a katolikusoknál. 

A ‚tudósasszonyok" már külső  megjelenésükben  iis eláruák,  hogy 
nem  ikõzõnséges,  öreg  „nanó"-ik, hanem  ikülõn iképességgel  megáldott 
személyek, akik a természetfeletti er őkkel közeli [kapcsolatban vannak, 
értenek ,a 'bahonákhoz. 

A'datszolgáltatôiim  szerint a „tudósasszonyok" rendszerint  töpörÖ-
dött,  apró,  Ikis  termetű  öregasszonyok.  Hajilott  hátuk esetleg más testi  
hibáik  is elkülöníti Őket a közönséges emberekt ől. Van olyan, akinek 
szemölcs vagy más jegy  iéktelenífli  arcát. Szemük átható, mindent látó, 
minden mögé hatoló szem. Olvasni tudnak az emberek gondolataiban. 

Ruházatuk nem különbözik a többi öregasszony viseletét ől, legfel-
jebb fakó és színtelen,  fejikend'őjük  alól  grízes,  őszes  ihajtincs türemlke-
dik  elő. Legtöbbjük  göibe ibotra  támaszkodva jár. Megjelenésük tiszte-
letet parancsol. Tudja is 'mindenki, hogyan  ilcelil  tőlük segítséget  ikérni.  
Kellő  tisztelettelés  alázatossággal,  megbecsüléssel. 

Segitségükért  nem fogadnak el semmit az igazi „tudósasszonyok". 
Vannak még olyan női személyek is, akik a  gyógyításnak  egy spe-

ciális fajtáját űzik, p1.  ikõpõlyõzést,  érmetszést vagy  „kenyés" -t. A &ö 
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pölyözők,  érmetszők, kenyőasszonyok már szinte hivatásszerűen gyü-

mlcsöztetik tudásukat. Ők varázscselekmények nélkül végzik munkáju-
kat. Tudományukat vagy a családban lesték el, vagy más, a családon 
kívül álló ilyen hívatású asszonytól. 

A babonákkal, varázseselekményekkel összeforrt tapasztalati gyógy-
módok alkalmazásának. - mint már említettük - hagyománya van 
Sżlavćniában is, noha ez a hagyomány szegényesebb mint katolikus 
helyoken. A r.efoimátus egybázii hatóság lés a Világi is tiltotta ezeket a 
cselekedeteket, büntette is iszigorúan. A XVIII—XIX. századi re ďormtus 
egythái ianyakõnyvek tanúsága szerint a ibalbonaságot korbácsütéssel 
„súlyitobták". Álljon itt tanúbizonysáként a k ővetkező  anyakönyvi 
bejegyzés. 

„21cltk  Szám 
Március  lO1k  napján Esküdt Vajda János panaszt tett az alól írt-

nak, hogy szomszédja Özv. Nagy Jánosné, kit régt ől fogva babonálónak 
tapasztalnak most közelebb a Tehene megborjazván vett egy újj fazekat 
és újj fedőt - abba a tehéntől fejt újj tejet bé tévén belé sót, lisztet 
elegyítvén annakutánna az újj fed ővel béfedvén az ország útján a Rad-
ván felé vivő  úton lévő  Nagy kő  híd alá, a mellyen keresztül kell járni 
a' tsordának a mez őre, elásta, abby czélból, hogy az egész falu tehené-
nek haszna mind ő  hozzá menjen - A fent említett Vajda Jánosnak 
fiai ki menvén a kő  hidhoz a fazekat a hozzátartozó dolgokkol együtt 
megtalálták, és az alól irtnak rendeléséb ől a Hellység Házánál össze 
gyűlt Előljáróságnak be mutatták a ki is a dolognak végére járván, 
Nagy Jánosné, a dolgot nem tagadhatván, s őt tevén a maga mentségére 
tzimboráját özvegy Erdelyinek is bele kevervén, a kir ől is osztán hason-
lóan sokféle esztelen babonáskodások világosságra j ővén, az Előljáróság 
igazságos végzése szerént, mind özvegy Nagy Jánosné, mind özvegy 
Erdélyiné 70 Esztend ő  körül járó vén Asszonyok a több hasonló korpá-
júaknak rettentésére Vasárnapi harangozáskor az összegy űlt a dolgot 
nagyon is helybe hagyó népnek láttára - a Helység Háza el őtt levő  
utzán hordóra huzatván, az újj fazék a benne lév őkkel mint tzimeres 
fejek elejbe tétetvén 12 mondom tizenkét kemény korbátsot kaptak. 

Martzius 12 1dik  napján 1819-dik esztend őben - Jegyzette Mart. 
20. n. 1819. 

Rácz  Péter mk Prédik." 

A  babonáskodás elleni harc már az 1595-ös •meggyesi zsinaton meg-
kezdődött, amikorris törvényt tett a kuruzsló varázsiókról: „Akik va-
rázsiókhoz iés jósokhoz fordulnak, ihogy valamilyen betegségre éppen 
tőle kérjenek bárminemű  orvosságot és enyhülést, azdka.t meg kell fosz-
tani az úrvacsora él veze tétől." 

Hogy ez a tiltás nem sokat ért, tudjuk, p1. az  egyházi tilalom elle-
nére régen, a XIX. században a bábaasszonytól imeigkõvetelték a babo-
naságban való jártasságot. Választásakor a babonasághoz értés dönt őbb 
szerepet játsztott, mint a gyakorlat vagy hozzáértés - mondja Döme 
Izrael, a szlavóniai népszokások forrásérték ű  ismerője. 

A hagyomány tovább élt titokban, még napjainkban is, a XXI. szá-
zad iküszõbén, a civilizáció imagas fokán, a falu lés lakosai életkörülmé-
nyeinék alapos 'megváltozása után is akadnak az Id ősebb generációból 
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olyanok, akiik hisznek a természetfeletti ierõk segítségében, s k&nnyeze-
tük ďiatalabb tagjait is rábeszélik az effajta gyógyításhoz való folyamo-
sodásra. Az iifjabb generáció szerint se iárit, se használ az ilyesmi, az 
orvos előírta gyógykezelés mellett lényszerb ől est is elviselik, de hitük 
nenuak megingott, hanem el is rveszett. Formává sihnyult a tett. Ér-
telmetlen és haszontalan ďarmvá. 

Ez után a rövlijd bevezetés után térjünk a tárgyra. Vizsgáljuk meg 
külün-külön az ál-latok és emberek 'gyógyítását szolgáló tudást. 

1.0. I. AZ ÁLLATOK GYÖGYITASA 

1.1. A rontás ellenszerei 

Az állat a falusi földművelőnek értékes 'vagyontárgya. illik és szűk-
éges is egészségi állapotáľvai törőd'ni. A jó gazda és a jó gazdaasszony 

birtokában a célt szolgáló tudásnak, hisz eltanulta a környezetét ől a 
hasznos .téteményeket, a gygyító íüvek használatát, a bájos asszonyok, 
a rontás elleni 'védőszereket, fel tudja ismerni bizonyos jelekb ől a bo-
szorikány rontását. Nemcsak a másktól lkapott tudás segíti, egyéni ta-
pasztalatai is gazdagítják tudását. Megesik azoiban, hogy minden tu-
dás csődöt mond, nincs látható eredmény, s őt rosszabbra fordul a beteg 
állapota. Ilyenkor az enber a nála tudósabbakhoz fordul, akik varázs-
erejükkel enyhülést, gyógyulást nyijtanak a betegnek. 

A házban a ló mellett a tehén a gazd~ egyik legfontosabb állata. 
Teje, húsa, bőre, szarva, csülke, mind hasznát, hasznos voltát bizonyítja. 
Ha pedig ilyen hasznos és értékes állat, vigyázni is kell rá, mert a bájos 
asszonyok is a itehénre összpontosítják rontó !hatahiwjkat. Elvisik a te-
jét, a „hasznát". Ezt Úgy képesek megtenni adaliközlőim hiedelme sze-
riit, hogy a bájos asszony levág valamennyit a jószág sz őréből, ezt, 
fésűt ás még néhány dolgot összeszed a házból, irndndezt beleteszi egy 
zacskóba és titkon elássa az istálló ikü.szübe alá. 

Egyetlen orvosság rá: ifã kell ásni az egész istállót, a küszöb alját 
is. A földet iki kell hányni. Amit köben találnak, bármi is legyen az, el 
kell iégetni. A tűz ugyanis megment a rontástól. j földet kell .behor-
dani az istállóba, mert a régi föld meg volt rontva. Az Új föld óvó, tisz-
tító erővel bír. 

A megrontott tehén kigyógyítása úgy is elérhet ő , ha az udvaron 
füveket gyújtanak meg.. Erre a rontónak okvetlen meg kdLl jelennie, 
nem vonhatja ki magát az 'ég ő  füvek kényszerítő  hatása alól. Ha meg-
jelent az lililetõ, jól cl kell verni, hogy eknenjen a kedve a 'rontástól. 

A tehéntől nem vette el mindig a rontó a tejhasznot, másképpen 
is ártalmára lehetett, úgy „megkötötte", ihogy nem birt vizelni. Ezt úgy 
érte el a bájos, hegy gatyamadzagra bütkül, csomót kötött s a tehén 
hátára tette hosszában. 

A ló a földműves ember lkedves, megbecsült segít őtársa minden 
nehéz munkáiban. Segít is rajta az ember, még varázscselekményt ől sem 
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riad vissza, ha hű  társa bajban Van. Ha látja a gazda, hogy a vemhes 
ló nehezen bír niegesikózni, egy varázserej ű  pálcával simogatja a ló 
hátát, irnLndjárt,kõnnyebben megy minden. 

'Ezt a csodáJabos gyógyhatású vessz őt már előbb megszerzi magá-
nalk a gondos gazda. Hogyan? Ha útjait 'járva ilátja, hogy egy kígyó 
meg egy béka veszekedik, verekedlik, levág egy vessz őt, elrverii vele a 
kígyót. A 'vesszőt pedig elteszi, hogy segítsen vele kedvel lován. 

A jó gazda nemcsak 'csodavessző  beszerésével gondol állatai eész-
ségének védelmére, hanem más eselkménykkel is. Pl. jól tudja, Szent 
Gyiörgy napkor nem szabad ibofogni a lovakat, mert imegbetegednek, 
Karácsonykor is gondol áliataira. A házba vitt b őved' esti szaárnából 
szénából, kukoricából, minden gabonáiból, gyümölcsből ad a jószágnak, 
hogy egész éven át egészséges legyen. Tyúkot sem ültet, ha halott van 
a faluban, hogy be ne fulladjanak a tojásba a csibók. 

1.2. Természetes eszközök, növények felhasználása a gyógyításban 
(ősi tapasztalatok, misztikus babonák alapján) 

1.2.1. Ősi tapasztalatok alapján való gyógyítás 

A  tehén  a kora tavaszi legel őn vagy otthon, lha bezabált a zöld ta-
karmányból, könnyen tfelfúvódott. Többféle módon segíthettek rajta. 
A levegő  lkieresztése volta feladat, ezért vagy egy nagy t űvel 'megszúr-
ták a tehén oldalát, 'hogy a leveg ő  eltávozhasson, vagy oldalára dönt őt-
tök a 'marhát, lábbal gázolták mindaddig, 'míg ki nem ment bel őle a 
levegő . Egyesek petróleumot adtak be a beteg jószágnak. 

Ha megáll a ló vizelete, apró, paprikás csutkával kell meg đörgöíni. 

1.2.2. Misztikus er ők segítsége 

A ló egerének, nyakerének megduzzadásakor rongyot gyújtottak. 
A rongy füstjét a ló orrlyukához tartják, hogy jól átjárja a füst. 

Ebben a cseiskedetben a tűz általi lustratio,-tisztulás, betegségt ő l 
való szabadulás hite kísért még napjainkban is. 

A ló lába, patája megdagad, tégy rá sárgaföldet. Egyesek szerint 
jó, 'ha ecettel keverik a 'földet. 

Földtiszteleti  szertartás nyomát mutatja a földdel gyógyítás, hisz 
a föld 'minden test anyaga, földbő l lesz minden és a földbe tár vissza 
- isa pur és chomuv vogmuc! 

Ha szédül a disznó, leghatásosabb bevágni afülét, esetleg 'levágni 
a farka hegyét. A vágás helyén kifolyik a rossz vér. Az eredmény: 
rendbe jön a disznó. 

A pipes tyúkot nyállal ajánlatos gyógyítani. A nyálnak gyógyító, 
fertőtlenítő  ereje van. 

Tyúkoknak torckfájásra  ecetes lkorpát adjunk. Esetleg piros papri-
kával kevert szecskát. Az ecet 'és a piros paprika is 'fert őtlenít. 
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Mindenféle állati sebre peszegombát (vargányát) tegyünk, begyó-
gyítja. A zsír, a disznózsír is ikilváló gyógyír sebre. 

Nemcsak magukra az állatokra, az 411atok környezetére is gondolni 
kell.  Ha p1. sok a svábbogár, egyet tegyük a halott koporsójába, (ki-
pusztulnak. A tetves tyúkólba farkasaámát (Aristolochia) szórnak be, 
elűzi a tetveket. 

2.0. II. AZ  EMBER BETEGSGEINEK GYOGYKEZELËSE 

2.1. A gyermekbetegségek gyógyítása 

2.1.1. Természetfeletti er őkkel, varázslással való gyógyítás, 
védekezés a bajtól 

Csodálatos jel jelenti meg az emberpárnak, hogy a családban gya-
rapodás várható, megnövekedik a családtagok száma. A ház megrepedt 
falából valamilyen növény n ő  ki. 

Mielőtt beköveUkezné(k az örvendetes esemény, a várandós asszony-
nak igyáznia ikell magára, mert a gonoszok, a rosszak alig várják, hogy 
ártsanak neki és babájának. 

Nemcsaik  a gonoszok ifenekednek rá, 'hanem a lkõ.rülõtte lev ő  tár-
gyak is, jó, ha vigyáz .rájulk. Tanácsok, tiltások szabják meg váran-
dóssága idején iéletanódját, viselkedését. 

Nem ajánlatos záptoást ennie, mert büdös lesz a szája. 
Nem szabad szapiIba, kosárba ülnie a várandós asszonynak, nagy-

fejű  lesz a (babája. 
Ne üljön a halott helyére, még közelébe se menjen a temetésnek, 

mert meghal a ikicsije. 
Ne lopjon ikívánásságakor, mert meglátszik majd a gyerekén, hogy 

mit lopott. Ha p1. hajas lkukoiricát lopott, akkor nagyhajú gyereke lesz. 
Ha megszülte gyermekét az anya, akkor vdeikez&s híján a gonoszok 

prédája lehet. Leghatásosabb szer a gonoszok ellen a fokhagyma, a 
sarokba fejjel lefele állított sepr ű , rozsdás kés. A szúnyoghálóval vé-
dett, Ťokhagymával kent ágy fejébe t űzött hajtű , a párna alá dugott 
fekihagyma, fésű , bicska szintén kitűnő  védelmet nyújt. Ezek ugyanis 
mind elűzik az ördögöt, a gyereket elcserélni akaró gonoszoikat. Hogy 
mehiúsítsák a váltott gyerek becsempészését, a gyere(kágyast látoga-
tóknak nem engediik tartani a gyereket. 

Különben is a gyermekágyasnak nem szabad a szúnyogháló alól 
kijönni, kiszólni, akárki is látogatná meg. De kötetlen fejjel sem szabad 
feküdni a gyermekágyat. Az ablakon se szóljon ki a fiatal mama, mert 
kicserélik a gyermekét. Ha szükségre megy, vigyen magával bicskát, 
foghagymát, de legjobb, lha hajnali harangszó el őtt lmég a WC-re sem 
megy ki, hanem a kamarában végzi dolgát. Az ágyat is ajánlatos elhúz-
ni az asztal közeléből, mert ott járnak leginkább a gonoszok. 

Vigyázni kell a „hódikára" is. Gyermelkszüiés után nem szabad 
nézni a holdvilágba, mert kirázza a hideg a gyermekágyas asszonyt. 
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A kisbabát igézés ellen a feje alá tett 'fokhagyma, tömjén és igé-
zetfűből készített fürd ővíben való ifürõsztés védi. A lánynak fehér vi-
rágú, a fiúnak piros virágú igézetfűből kell készíteni a fürd őt. 

Az igézetfű  más módon felhasználva is segítséget jelentett. Az igé-
zetfüvet nagy kétfülű  cserépfaékba tették, belehelyezték 'a gyereket. 
A faze1kat oda tették a szabad 't ű helyen a parázshoz, 'tűzhöz, köîiben 
főzakanálial keverték a fazékban lev őt. 

A szigorú szabály szerint 8 napig lehet őleg senkinek sem lehetne 
látni a babát, hogy meg ne verjék szemmel. 

Ha az óvóintézkedések ellenére is megtörtént a baj, megigé żb&k, 
megverték szemmel a 'babát, akkor gyorsan 'tennii kellet valamit. 

Adatszolgáltatóim  szerint: „Mikor a gyereket megverik szemmel, a 
kezdetlen, szótlan vízbe faparazsat hányunk ás megmosdatjuk. 'Mikor 
az első  parazsat veti a vízbe a vízvet ő , azt mondja: »Süveg alá.« A má-
sikat vetve mondja: »Konty alá.« A harmadiknál: »Párta alá.« Az els ő  
embert, férfit, a második asszonyt, a 'harmadik lányt jelent. 'Amelyik-
'nél a parázs sutyog, forr és lemegy a víz alá, akkor az verte meg szem-
mel a ibaibát. Ha mind a három parázs lesüllyed, meghal a baba. Ezzel 
a szenes vízzel háromszor imegmossák,a baba 'hónaalját, az mát, kereszt-
ben a kezefejét, a 'h'omlclkát, végül a 'baba szájába is csöppentenek a 
»növetlen« ujjukkal. Az egészet kezdetlen vízzel végezték, egy bögi'é-
ben, amibe a baba hajából is tettek egy tincset. Közhen imádkozott a 
szertartás 'végzője: »Istenem, tédes Istenem, segítsd meg a ikiesi gyeriköt!« 
- Csak ezután tette be a parazsat. Naplemente után nem volt szabad 
kiönteni a felhaszn.ált vizet. Egyébként járatlan helyre öntik, az »osztor-
héjba«. Valamikor még el is vitték a szenes vizet ahhoz, akit gyanús-
nak tartottak, hogy mosakodjék meg a vízben, csak utána mosták meg 
a 'vízzel a babát. 

Régen annak a gatyamadzagjából, akir ől azt 'hitték, hogy megron-
totta a gyereket, egy darabot elégettek, ha n ő  volt, a ikõtlényének a mad-
zagjából egy darabot égették el, a pörnyét vízbe vetették, s ezzel meg-
hintették a gyereket." 

„Kezdetlen és szótlan vízbe ég ő  parazsat •tett a javasasszony. Ezzel 
kellett a beteget háromszor keresztben mosdatni: a jóbb fkezét és bal 
lábát, 'bal kezét és jobb lábát, a homlokától kezdve egyenesen 'lefelé. 
A szemét 'is ezzel 'mosta meg a beteg éjjel háromszor." A víz lemosta, 
letisztította, elvitte a rosszat. A víztisztelet nyoma maradt a szer-
tartásban. 

„Ha a kicsi baba mindétig rív, imegverõdõtt szömmel, levégok egy 
kicit a hajából, bele a högréÁbe, tiszta vizet rá, imádkozok: »Segíts meg, 
édes 'Istenem, segítsd meg a kicsi fijam.« Közben három puhafaparazsat 
tettem tányérba, vízbe, háromszor, hogy kilenc legyen. Ha a parázs lent 
marad a vízben, szemverés van. Közben mondtam: »Kalap alá, konty 
alá.« Ha nagyobb a poronty, iháromszGr kell 'inn'ia a vízb ől, ha kicsi, a 
szájába ikell csepegtetni. Akkor megmosdatom a 'homlokát, az orcáját, 
nyakát háromszor keresztben. Nem szabad 'megtörölni! A vízb ől három-
szor az ajtósarkára csepegtetek a kezemmel, aztán az egész vizet nap-
nyugatnak kizútom." 
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Szemverés ellen hatásos az is, ha a gyermek apja az ingét, amely-
ben egész nap dolgozott, rádobja a gyerekre. 

A bábaasszony is segíthet a bajon, ha a beba szemét kinyalja és 
kitköpi a nyálat. 

Mikor &ereszteletlen viszik a gyerket a paphoz keresztelni, a ke-
resztel ő  ruhát háromszor •a földre kell 'ejteni, 'ereszteni, akkor nem árt 
neki útközben a gonosz, a rontó szem. 

Egyébként könnyű  felismerni a rontó, igéző  személyt, mert a szeme 
nagyon fényes, a szemöldöke Össze van n őve. Gyöke Ábel bácsi szerint 
az a személy, aki tud rontani, csak azt rontja meg, *ivel jó viszony-
ban van, mást nem bánt. 

Ha valakire gyanakodtak, hogy ártó szeme van, annak a gatya-
madzagjából 'illetve lkõtényének madzagjából egy darabot elégettek, a 
pörnyót vízbe vetették, ezzel imeghintettôk a gyereket. Ha valaki maga 
is elismeri, hogy az ő  szeme árt a gyereknek, magának kellett meg-
mosdania az előbb említett vízben. 

A iboszorkányoik nem mind rosszindulatúak, vannak olyanok, akik 
megjelentik az anyának, hogy a gyermeke meghal. A baba ha sokat 
sír, éjszaka megjelenik a boszoikány az anyának, figyelmezteti, keresz-
telje meg a babát, ne menjen el pogányként e világból. 

A gonosz boszorkányok azonban ártani igyekeznek, többek között 
arra törekednek, 'hogy eleserélj.LNk a gyerdket, s ott hagyják helyette a 
gyerekágyban a sz őrös váltott gyereket. Hogy 'ezt megel őzzék, az anyát 
a .gyermekágyban gyermekével együtt szúnyoghálóval védik. Hogy még 
hatásosabb ilegyen a védelkesés, az anya t űt szúr a kicsi párnájába, ma-
gához ölelve tartja gyermekét, hogy el ne vigyék. Ha mégis megtörtént 
az, amitől nagyon féltek, akkor a váltott, cserélt gyereket lkenyérsütõ 
lapátra tették és bedobták a 1kemencébe vagy 'forró vízzel tele fazékba. 
Rendszerint erre nem kerülhetett sor, imert a boszorkányok nem enged-
ték, ső t visszahozták az 'eredeti gyereket. 

Ha a váltott gyerek 'meghal, a koporsójára ráülneik a boszorkányok 
a tem'etőkapuban. 'Olyan nehéz lesz a 'koporsó, hogy nem lehet to-
vább vinni. 

A betegség könnyen jön a kisbabánál. Ha p1. 'frász fogja, a me-
nyasszony esküvői ruihájávail kell letalkarni, Vagy az ablakszárnyat kell 
levenni a sarkáról s üvegest ől rátenni a babára. De csak olyan ember 
végezze ezt a m űveletet, aki anyjának hetedik fia illetve olyan anyá-
nak fia, akinek hét gyermeke van. 

Ha árpa n őtt a baba szemén, reggel napkelte el ő tt ki kell menni a 
kúthoz, a sarlóval a kútkáva fölött kaszálva háromszor körül kell 
menni a ikútat Iköben 'mondani: „Árpát aratok!" Elmúlik az árpa. 

Daganat van a gyerek nyakán, nem 'kell megijedni. Három fogyó-
kedden (mikor holdfogyatkozás van) sepr űből szálat 'szakítunk, rátesz-
szűk a daganatra, köben imádkozunk. 

;Pattanás kelt a nagyobb gyerek nyelvén, sömölyü. Ilyenkor azt kell 
mondani: „Sömölyü k őt a nyel:vem'ön." A imásik kérdezi: „Ha köt?" 
(Mikor?) Felelet: „Ma kő t." Másik: „Ragadjon a szomszédod fenekére!" 
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Aki a Valkóban Szent György napján me,gfürdlk, nem lesz rühes. 
A sárgaság a gyerekeket is elériheti. Több 'módon gyógykezelhetik: 

Fúrjunk ki sárgarépát és többször ,pisáltassuk át rajta a gyer-
köt, lfut róla a betegség". 

Két-három porontyot ül'tessünk a lugzóba meleg víbe, takar-
juk be őket. Ha kidugják a fejüket, kopintsunk rá. 

Sárga fűzfáihoz kell menni, Sárga pántJAlkát kell kötni a gyerekre, 
ezt kell mondani: „Sárga f űzfa, vedd le a sárgaságot, adok neked 
pánblilk.át." 

(Mivel sárga lesz a gyerek a betegségt ől, az eredményes gyógyí-
táshoz is sárga színű  dolgokat, füveket, növényéket kell felhasználni!) 

Az öregek szerint ikilenoféle dolgot kell összef őzni: olaszkát 
(Tagetes), varadicsot (Ohrysanthemum vulgare), Sárga tátogatót (Mi-
tirróhĺinum), somkórót, sárfűz ágát '(Vlburn.um opulus), napkelet fel ől 
tört faújítást, réceganjét, hibaganét, tyúikganét, vasdarabot, aranyat is 
jó belevetni a keverékbe. Mindezt fogyócsütörtökön f őzzük össze és 
háromszor napjában fürödjunlk meg ibenne. 

A betegségeken általában a füstölés is  diadalmaskodhat. A kará-
csonyesti morzsát, melyet a ikõvetkezõ reggelen gy űjtöttek össze, meg 
kell gyújtani, s ezzełl megďüstölni a 'beteget. A Tüstblés után gondosan 
be kell takarni, biztosan elmúlik a baj. 

Ügy iis elkergethetjük a betegséget, ha háromszor elmondjuk a be-
teg felett a következ ő  'ráolvasást: 

„(Jjhold, újhold, 
Tiéd a betegség, 
Enyém az egészség." 

A Hold imisztlkus, titolkzatos, sejtelmesnek vélt változása, 'különösen 
az újhold befolyásol 'bizonyos teendőket, szerencsés kimenetelüket, si-
kerüket biztosítja. A betegségben a Holdhoz folyamodás, a betegség át-
ruházása a Holdra megszabadító erej ű , egészség biztosító erej ű . 

Bizonyos napokon végzett varázscselekmények is óvtak a bajtól. 
A lkelés ellen kiváló védelmet nyújtott az aprószentek napján történ ő  
„suprik.álás", vesszővel való verés. A cselekmény alatt a következ ő  
hangzik el a verők szájából: „Hórógyis, 'hórógyis, nem leszünk 
kelisesök." 

2.1.2. Természetes eszközökkel, növényekkel való gyógyítás 
(ősi tapasztalatok alapján) 

A gyerekeket emberré válásukig sok betegség, rontás, 'baj fenye-
geti. 'Mindezt le kell gyózni. A gyógyítás eskiöz,ei sokfélék lehetnek. 

A csecsem ő t ibármilyen betegség ellen tiszta, faggyúval bekent ru-
hával borítsuk be, takarjuk be jól, adjunk neki kamillateát. 

A kisgyerek hamar megijed, csuklani kezd. „Kilenc gorty vizet 
itassunk vele." 
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Az ijedségtől frászt is kaphat, féktessük le, tegyünk rá meleg 
üveget. 

Fogzáskor patikában vásárolt fügegyökeret adjunk neki rágni. Vö-
rös borba 'mártott vattával is ikenegeffietjük az ínyét. Különben minden 
anya tudja, a kisbabát nem szabad tüköite nézetni, míg nincs foga, 
mert nehezen bújik ki a ifog.a, esetleg félre 'húzzák az ördögök a száját. 

Giliszta ellen fokhagymásbeöntést adjunk. 
Megfázáskor gatyamadzagot gyújtanalk meg, annak a füstjét szívja 

be a beteg, elmúlik a náthája. Az orrba tett pipamocsok is ikihajtja .  a 
náthát. 

Köhigésre  legjobb orvosság a vöröshagyma- vagy mézes tea. De 
reszelt tormát is lehet szagoltatni a beteggel. 

A torokfáţás ellenszere a torokra tett vízben f őtt fokhagymaszár. 
A toiiokgyík zégen sok kisgyereknek ásta meg a sírját. Ügy pró-

báiltalk ellene harcolnji, hogy féliiter borban szederindagyökeret f őztek 
ci.korra'l és azt itatták a gyerekkel. 

A tüdőgyulladásos beteget vizes leped őbe csavarják úgy, hogy csak 
az orra, Szája látszik ki. 

Gyomorfájás  esetén ipálinkâ.ba áztatott törött paprika segít. 
Hasmenést pálinkás szentjánoskenyér állít meg. 
Hidegfogást - hidegrázást - a jél megforral szaporicska - vaf ű  

- fürdő  niúiasztja el. Hidegleléses beteg oldalára bodzafa és farkaaLma 
levelét iborítják. 

Ha a láztól pörsenés lkeletkezett a gyerek szájaszélén, azaz „Ikisz. . ta 
Szél nanó a száj aszélét" vagy sörrnör keletkezett valahol a testén, pipa-
rnocsokkal kellett bekenni. 

Mérges pattanásra „ötkörm ű  gaz" (Potentilla reptans) levelét kel-
lett tenni. 

Ha a gyerek vagy felnőtt hóna alatt „tekenyős, micina" nőtt, akkor 
tejbe lenznagot kell f őzni, és minél melegebben rátenni a daganatra. 

Kelésre, kiütésre sokféle segítség akadt. Ha valakinek a kezén tá-
madt ikelés 'vagy kiütés, akkor vagy széthasított ibékát tettek rá vagy 
sült hagyma és liszt keverékét, esetleg apróra vagdalt és tejfellel össze-
kevert zsihitgyökeret kötöttek rá. 

A kelésre - kejésre - tett érett 'paradicsom, tejes ikenyér, mézes 
dohánylevél, meleg ikenyér, zsíriban egészben sütött vöröshagyma mele-
gen rátéve ikif@kasztotta a kelést. 

A daganatokból a liliom levele húzta ki a gennyet. 
Méhosípést  ecettel, darázscsípést pálinkával kenj. 
Kutyaharapásra  a kutyaszőr hamuját tegyük. 
Fájós, 'pöcsöjés - csipás - szemet f őtt 'ökörfarok 'virág (Verbaseom) 

levelével borogasd. 
Ha megvágja magát a gyerek, folyik a vére, pókhálót tégy rá, eláll 

a vérzés. Nyállal is ibe lehet ikenni, nem mérgesedik el a seb. A vágott 
sebre lborított seblevél i(Descurainia sophia) vízbe mártott levele kit űnő  
orvosság. A sebet egyébként sokféle ifú gyógyítja. Ha valaki sebes, apró 
boj'torj.ánt (Arvtiutm) ikell ,fôzni, a Jével 'háromszor megmosni a sebet, de 
Úgy, hogy a 'harangszó ne érje a gyógyítást. A 'cicafarok (Aehiillea), a 
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csatafív (Poiemoniusn)  is gyógyítja a sebet, de jó ráJborítani a utyó-
szőlő  levelét (Solanum), az ötágú levelet ugyanis •zsírral megkenve bo-
rítjuk a sebre, ikiszívja a gennyet. A pálinkás lemosás sem elhanya-
golható. 

Ha már megyűlt volna a seb, akikor lapú levelét (Plantago) kell 
szedni, az ereit megtörni, zsírral megkenni, az így elkészített levelet 
ráborítani a gyűlt sebre. Cserélgessük, míg meg nem gyógyul. A f őzött 
far,kasa]jmalevél sabre téve szintén tisztulást idéz el ő . 

A szerelemfív :(Galiusn aparine) levében 'meg kell mosakodni, a 
gyereket le 1kell locsolni vele betegség ellen. 

Ha „eldurran" a kisgyerek vakbele, 24 napig kap egy morzsa ke-
nyeret, nem szabad neki sokat és nehezet enni. Ilyenkor „lerongyoló-
dott" a gyerek a koplalástól. 

A „vízi dagadás" többnyire feln őtt betegség, de gyerek is szenved-
het tőle. Orvossága: egy nagy „haikrács"-ba ikoimIót f őznünk, 9 alkalom-
mal rá keLl ülni, jól be kell t&karódzni leped ővel. Közben meg kell inni 
egy féiliter pálinkát, amibe ikét fej vöriishagymát vagdaltk, tettek még 
'bele sáifránt is. Ez biztosan kihajtja a vizet. 

Idők folyamán a sok ibetegség közül egyiik-'másik elkerüli a gyere-
ket, ha mégis megbetegszik, meggyógyul hála a varázsló, gyógyító tudo-
mánynak, a természetfeletti er ők segítségének, az ősi szokások, taná-
csók, tilalmak megtartásának, a természet adta gyógyfroknak gyógy-
növényeknek. 

Ha imégsem lenne er ős a gyerek szervezete, ‚haldoklóba lenne", 
akkor lhajnalban meg kell főzni 3 pici hagymát, szaporicskát - vasf ü-
vet -‚ ebben ,a lében háromszor megfüröszteni, de úgy, hogy a harang-
szó ne érje a fürd ővízben. Egy órában kétszer nem lehet fürdetni! Köz-
ben mindig újra kell melegíteni a vizet. A Aürdetés után le ikeM fek-
tetni, jól betakarni a kis beteget. Ezután elválik, ihogy megmarad-e 
Vagy a rosszak, a gonoszak győzedelmeskedtek az emberfián. 

2.2. Felnőttek betegségeinek gyógyítása 

2.2.1. Természetfeletti er őkkel, varázslással való gyógyítás, 
bajtól való védekezés 

A felnőtt a nehéz ifãldmüves imunk,ában könnyen megsérül, elmér-
gesedik a sebe, ha nem kezeld. Kiütés is hamar jelentkezik testének va-
lamelyik részén a IkffiõnUM fert őzések 'következtében. 

Ha nem tudja valaki jrnegmagyarázni magának, honnan a kiütés 
p1. a ilábán, akkor kevés gondolkodás után megnyugtatja magát azzal, 
hogy „a széplányok tányérjába lépett". Ez úgy követkehetett be, 
hogy a gondatlan 'háziasszony naplemente után zúdította ki a mosoga-
tólevet, a fürd ővizet s a szélp1iányeh felfogták a tányérjukba. Ha valaki 
belelépett a széplányok tányérjba, megsebesedett. 

Keresztúton babrontásba lépni, rontott pénzt felvenni szintén nem 
volt ajánlatos, mert sebek, ikiütések leptek el az illet ő  lábát. 
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Ha már megvolt a baj, így lehetett segíteni: 
Ha a lánynak a lába sebesedett ki, 3 özvegyasszonytól Ikértek egy-

egy marék 'babot. Ha fiú volt a sebes, akkor 3 özvegyembert ől. Szerdán 
este, fogyó holdkor vadonatúj cserépbögrében f őzték a .babot. A levével 
mosogatták a beteg testrészt. Féléjjelben kivitték a 'kereszbútra egy fa 
alá a babot, ibõgréstõl odavágták a fához. A bab szétszóródott. Aki bele-
lépett vagy átment rajta, az lett a sebes. Ha észrevette az illet ő , hogy 
babrontásba lépett, egy fehér vászonronggyal le kellett dörzsölnie azt 
a lábát, amelyikkel lkeresztülment a rontáson, a rongyot a fején keresz-
tülkellett vetnie a bab közé. 

Ügy is meg lehetett szabadulni a rontástól, hegy napkelte el őtt egy 
garast húzgált meg a sebeken az illet ő , azután elfordulva a keresztúton 
eldobta a „rontott 'pénzt". Ha valaki felvette s rádöbbent, mihez nyúlt, 
kkor a lába között kellett visszadobnia a garast a keresztútra. 

A tyúkszem, •a különféle törések, szemälcsik sok kellemetlenséget 
és fájdalmat jelentettek gazdájuknak, noha a régi munkakörükiények 
egyenesen feltételezték imegjelenésüket. Hogy (megszabaduljanak a tyúk-
szemtől, szemölcstől, egyszerűen „eltküldték." 

Az „elküldés" újholdkor történt. Az a szentély, akinek tyúkszeme, 
szemölse volt, mikor először meglátta az újiholdat, lehunyta a szemét, 
háromszor jobbra fordult, közben est mondta: 

„Üjhold,  Újhold, új király, 
Engömet hmnak  a lakodalomba, 
De nem mék el, hanem k űdöm ezt!" 

Ezután háromszor megsimogatta az elküidend&t. 
Ügy is el lehetett „küldeni", diogy a ló lába alól felvett a beteg egy 

kis sarat, s a háta mögé dobta. A16 patkójáról (leesett „ganéval" is meg-
símílihatta az illető  a tyúkszemét, szemöljesét és utána háta mögé dobta 
a „ganét." 

A szemölcsre széttaposott békát tenni, ikeresztet vetni rá, biz-
tos siker. 

A felnőtteket „megnyomják megrontják a gonoszak", a visszajáró 
halottak, az ördög, a 'boszorkányok, s ez nagyon sok izgalmat, testi-lelki 
romlást okozhat. Legjobb a rontásnak, a bajnak még a lehet ősége ellen 
Is védekezni. 

Hogy ne járjon vissza a halott, levágták a szemfedél egy sarkát, 
meggyújtották, füstöltek vele. Kökényfatövist is tehettek a halott ha-
sára ilyen célból. Még az aznapi szemetet is betették a lábához a kopor-
sóba. Az asztalra tett só, paprika, fokhagyma, az ajtó elé húzott gatya-
madzag, az ajtó mögé a sarokba fejével felfele támasztott sepr ű  elriasz-
totta a Visszajárót. A koporsóba tett pipája az illet őnek szintén segít-
betett éppen úgy, iminit a halottas ház ikapujára kiakasztott kékvi-
rágos M. 

Megfelelőnek tartották még a kifüstölést is. Tömjént tettek egy 
cserépfazékba, égették, a füsttel kifüstöltók a házat, a pincét ől a pad-
(lásig, az istállót, az ólat. Azt Is megtették, hogy elvitték a báj osasszoriy- 
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hoz azt a cérnát, amivel imogmérték a sírt, a ibáj,os pedig éjjel kivitte 
a temetőbe, ledugta a feyfánál a sírba. 

A temetőből nagypéritelken reggel szedett virág a kalap mellé t űzve 
fejfájást okoz. A fejfájás ellen pün'kösd reggel szedett csalánt kell f őzni, 
avval ikene,getni a fájós részt. Ez egyébként nemcsak a fejfájás ellen 
használt, hanem minden fájásra. 

Fejfájásra megfelel ő  orvosságul szolgált még a nagypénteken sze-
dett csalán a sapka mellé t űzve. 

2.2.2. Természetes eszközökkel, növényekkel való gyógyítás 

Régebben a ihideg iés sokszor vizes, nedves lakások, a szélben, es ő-
ben, 'rossz időben kint végzett 'munka ireumássá tette az embereket. Hol 
itt, hol ott fájt nekik. 

A fájós csontokat, a fájós lábat csicsag - bojtorján - f őzetével 
gőzölték. 

A gőzölés mellett a „kenyőasszonyok"-nak is akadt dolguk a csont-
fájós betegek körül. A jó „keny őasszony" igen kapás volt. Szappannal, 
vízzel gyúrta meg a fájás tagokat. A ‚kenés" után újjászületett a 
páciens. 

A ileghatásosabb gyógymód azonban a „pállás" volt, még-ma Is szí-
vesen folyamodnak hozzá. Régen minden padláson találtatott különféle 
gyógyfű  tartalékban. Ezeket és soik éves iporukat, f őképpen a széna töre-
dékét, törmelékét megf őzték vízben, s a forró g őzben párolták a beteg 
testrészt. 

Az ördöngös földi tök (Bryonia) levelét f őzték régen az öregek „a 
füstös ikonyh.ában a bakrácsban" és ezzel g őzölték a beteg testrészét. 
A növény répáját, gyökerét Is felhasználták, összetörték, bekenték vele 
a fájós helyeket. 

Párolást alkalmaztak elmérgesedett seb, kelés gyógyítására is. 
A súlyfív (Polygonatum), a Szent-Ilona fív (Lythrum salicaria), melyet 
akkor szednek, mikor „a hódika megszakad", kit űnő  alapanyag a pá-
roláshoz. 

Az elmérgesedett seb kitisztítására azért talán mégis legjobb a 
farikasaJma (Aristoloehia) f őtt levele a sebre borítva, de a kutyósz őlő  
(Solanum) levele is megteszi. A mindenre lhasznáilhatá pálinkával való 
lemosás às, a szederindalevél Is igyógyhatású. Fekete, varrszer ű  sebre 
rézgálicot tesznek. 

Fogfájást ökörfarkkóró (Veitaseum) napon pácolt virágjával 
kezelnek. 

Fülgyulladást fülbecseppent ő  (Sempervivum) húsos levelének levé-
vel ikúrálnak. 

Rándulás okozta daganatra ecetes agyag vagy ecetes korpa boro-
gatást tettek. 

A tyúkszemet nemcsak elküldeni lehetett, ihanem f őtt tészta levébe 
is bele lehetett nyomni, vagy az ember szájából véletlenül kiesett ke-
nyérfalatot rátenni. 
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A felfúvódást megszünteti a t űzhelyiben tányérral letakart és így 
megfőzött folyófiv (Convolvulus) a beteg hasára téve. 

Szédülő, magas vérnyomásos, gutaütött emberre, mikor mér „csak 
lömög a nyelve", nem tud ibeszélni, vagy „löhécsöl, mint a kutyó, idifaLja 
a nyalvit, s olyan fejír, mint a valóságos kúti víz", piókát - piócát - 
ragasztottak, „eret metszettek" vagy „köp őt vetettek", illetve megkő-
pölyözték. „Még ha el 'is vót ikájbiilal, tnagáho bért." 

Kópölyözéskor  32 kiégetett, megtüzesített pléh poharat használt a 
művelethez értő  asszony. Megmetszette ennyi helyen a b őrt, rátette a 
tüzes poharakat, azok úgy rátapadtak a b őrre, hogy később lis alig lehe-
tett Őket levenni, a poharak alatt megjelent a vér, Így kiszívatta a kö-
pölyiöző  a rossz vért. 

Vese-, pufó-, azaz hólyaggyultladásra, de fejfájásra is, s őt még 
aranyeres bántalmakra is ajánlatos volt a cickafark virágának f őzete. 
Két liter vízbe apróra vágva három kis csomó ciokafarok (Achiilea) 
virágot kell főzni, a levét iirui. 

Aranyeret, „sújt" még súlyfí'v (Poltgonatum) g őzével is lehetett ke-
zelni, esetleg meleg vízzel mosogatni lés tiszta disznózsírral kenegetni. 
Egyesek szerint hatásosabb, ha 3 fogyócsütörtökön (3 hónapig) „tüvics-
kös disznó" (sündisznó) 3-4 „tüvicak"-jét és miiihát parázsra tesznek és 
avval füstölnek. 

A nagyon sokáig ágyban fekvő  betegnek, akinek nem volt széklete, 
végbélbeöntést adnak. Egy kanál sót kis vízzel megf őznek, ezt felöntik 
vízzel, kis ricinust is tesznek bele. Az edény alján leüleped ő  iszapot 
nem használják fel. 

A  sek  nehéz munikMól, emeléstől a legtöbb férli „brukk"-ot kap. 
Sokan az ,operapad"-ira kerülnek sérvükkel. 

Csökönős,  epileptikus, olyan, aki „hányja-veti magát, kopog a nyel-
ve a szájában" 4ritkán akad köztük. Nem is tudják az orvosságát. 

Száraz betegség - tüd őbaj - esetén, ha a beteg már nagyon el-
gyengült, holdifogytakor 'szedett Szent-.Ilona füvet, azaz választófüvet 
főztek és megfürösztötték a beteget. Három nap múlva 'kiderült, hogy 
meggyógyul-e vagy nem. 

A macskatüvicsk (Valeriana) is „velágválsztó" erej ű . 
Közhiedelem szerint, lha egy angyalt látnak ég ő  ikarddal vagy sep-

rűvel végigfutni a falun, bizonyosak lehettek benne, hegy másnap 
„ikiüt a koisler", a kolera. Köpölyözés vagy lérmetszés hozott enyhülést, 
gyógyulást a kolerásnak. 

Ha mér több halottja volt a járványnak, választóvízbe, választó-
fívből (Anchusa fficinalis) készült f őzetbe mártott tollal csináltak vo-
nást a sírgödörre, ihogymegállítsák a vészt. 

Vérhas is előfordult nagyritkán. Cikóriából készült, cukor nélküli 
teával itatták a beteget. 

Híresebb csontrakó nem volt a fahtban, bár egy-két 'id ősebb sze-
mély értet hozzá. Általában más (községekbe jártak a törött csontok 
összeillesztésére, a kificamodott csontok helyre rántására. 

Ha valaki véletlenül 'betévedt valamelyik házba gyógyítás közben 
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és megkérdezte: „Mit csinálsz?" A feleletnek így kellett hangzania: 
„Minél jobban kérdözöd, annál jobban használjon!" 

'A teiimiészeti erők íz segítették az embert a bajok, betegségek le-
győzésében, de nem mindig voltak eredményesek, az embernek egyszer 
csak meg kell halnia. Csak mikor? Az volt a szóiámondás: „Aki nem 
hal meg fiatalkorában, az megöregszik, aki megöregszik, hal meg, annak 
azt rnondik: »lhetett volna még!«" 

3.0.  ÖSSZEGEZS 

3.1.  Osvallási  nyomok a  Kórógyon  alkalmazott gyógyítási módokban 

A finnek a betegségeket „szellemeknek tartják vala, mig csak a 
baj oka fel nincs fedezve, s ehhez képest rájok nem otlrvaanak" (Káknány 
Lajos: Mitológiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban.). 

Ráolvasásainkban  legtöbbször a Hold szerepel, fmert megszemélye-
sítve olyan nagyerej ű  ráadó és elvevő  felsőbb szellemi lénynek, király-
nak tekintették, aki betegséget, de egészséget is idézhet el ő . Ha valaki 
valamely dolog gyarapodását óhajtja, a Hold növekedésekor, újholdkor 
kell vele foglalkozni, ha pedig pusztulását akarja okozni, akkor fogyó 
holdkor, fogyóked'den, fogyócsütörtűkön. Ezért folyamodnak pl. a meg-
személyesített Új holdhoz, Új királyhoz, kinek udvara, fiai, leányai van-
nak, mint betegség elvevő, betegség adó istenséghez a betegségnek 
másra való „elküldésére". 

A Nap, a Hold tisztelete nemcsak a finnugor népeik hagyományai-
ban, hanem az uráldakéban is, a távolabbi rokonságéban is jelen volt. 
Az ősi Hold tiszteleten lkívül még a Nap tiszteletének is van némi nyo-
ma hitvilágunkban, illetve betegséggyógyító cselekményeinkben. A Na-
pot is megszemélyesítették, beszéltek a Nap keltér ől, nyugtáról, dele-
Ijéséről. A gyógyfüveket iis napketlte el őtt kell szedni, mert a füvekben 
rejtőző  gyógyerő  a Nap uralmával megszűnik. A gonoszok, rontók visz-
szajáró halottak szellemei, a boszorkányok ártó tevékenysége naple-
ment után kezd ődik. A kelő  Nap sugarai azonban megsemmisítik Őket, 
visszaűzik őket a gonosz (birodalmába. 

Legtöbb nyomát a világot alkotó ősi elemek, a tűz, a víz, a föld, 
a lég tiszteletének találjuk hiedelmeinkben születésünk pillanatától ko-
porsónk bezártáig. 

Az Ősi elemek megszentel ő , tisztító óvó erővel rendelkeznek már 
az uráli népek és a finnugorság hiedelme szerint is. 

Ennek az ősi, nagyon imélyre,nyúló gyökerű  hiedelemnek a nyomait 
őrizték ás őrzik imég napjainkban is a kórógyiak, különösen az idősebb 
generáció. 

A tűztiszteletr ő l ad hírt még a napjainkban is gyakorolt, tisztító 
erejű, betegségűző  füstölés (növénnyel, gatyamadzaggal, szemfed ő  
sarkával). 

Az ősi víztisztelet nyoma a most is szokásos gyógyító, tisztító erej ű  
fürdés, mosdás, mely nemcsak a betegségek el ű ésére alkalmazható, ha- 
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nem a babonaság, az igézés, a szemmelverés ellen  is. Tudni kell azon-
ban, hogy csak a kezdetlen és a szótalan víznek van ilyen ereje. 

A föld, sár, sárgaďö]id gyógyerejének felhasználása is beletartozik 
az Ősi  n,emzedékekr&l nernzedékeikre örökített tudásanyagba. 

A lég, a levegő  tiszteletének nyomára a gyógyítás vizsgálata során 
nem akadtunk. Csak Szél nanó-aól 'esett szó. Egyébként tudunk a for-
gćezélben táncoló boszokrányokról, a forgószéiben lakozó szépasszo-
nyokról, akiket a kavargásba vetett kés semmisíthet meg. 

3.1.1. A gyógyítási tapasztalatok nyomán felhasznált növények 

A jellegzetes formájú, színű, virágú és levelű  növények már ős 
idők óta szinte kínálták magukat az embernek, hogy ha nem is táplál-
kozásra, kellemetlen ízűk és mérgező  voltuk miatt, de legalább a beteg-
ségek elűzésére használja fel őket. 

A Kórógyon dsmeretes és gyógyításra alkalmazott növények a ré-
ten, tarlón, erdei tisztásokon, Út mentén, kertben tenyésznek. Olyanok, 
melynek a Kárpát-medencében szinte mindenütt megtalálhatók, legfel-
jbb a nevük más a helység, a vidék lakosainak nyelvjárásától függ ően. 

Kórógy gyógynöviényeinek  névanyaga egyébként megegyezik az 
Ormányság gyógynövény-névanyagával. Többek között ez is bizonyítja, 
hogy valamikor Szlavónia magyarjai nyelvileg Baranyához tartoztak. 

A Kórógyon használatos gyógynövények neve ábécé rendben: 

bab Phaseolus  
bodzafa Sam)bucus 
bojítorján Aretium 
ciakaďark 	olcafarok AobáNea 
oik&ia Cichorium intybus  
csalán Urtiica 
csatafív Polemonium 
csfcsag Aretium  
dohány Nicotiana 
ifarkasaima Aristolochia 
íokhagyma Allium sativum 
folyófív Convolvulus  
'fügegyökér Fieus carica 
fül!becsöppeflt ő  Semperviivum 
iigézetflv Erigeron canadensis 
karnilla Matricariia ehamomilla  
komló HumuLlus 
kökényfa Prunus spirlosa 
krisztuslörödőf  ív 
kutyószőlő  Solanum  
lapú Plantago 

L.inum  
liliom Lilm 
maeskatüvicsk Rham'mus catharticus  
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olaszka Tagetes 
ökörfarkivirág Veilbaseum  
ördöngös fődi tök Bryonia  
ötkörmű  gaz Potentilla reptans  
paprika Capsicum annuurn  
pere Matricaria ehamomilla 
peszegomba Bo4etus p.p.  
sáfrány Crocus sativus  
árfűz Vburnum opulus  

sárgarépa Daucus corota  
sárga tátogató Antirrohinurn 
seblevél Deseurainia sophia  
somkóró Cornus 
sulyf  ív Polygonatum 
szaporicka Verbena  
szederindagyökér Ri.bus  
Szent-Jiona fív Lythrum salicaria  
szentjánoskenyér Ceratonia siligua 
szeretlemáív Galium aparine  
torma Armoracia 
választófív Anchusa officinalis 
varadics Chrysanthemum vulgare  
vöröshagyma Allium cepa  

3.1.2. Más gyógyszerek illetve gyógyításra használt dolgok 

A) tejfel menyasszonyi ruha 
tönén  piros szalag 

ecet vörös bor seprű  
faggyú zsír szappan 
karácsonyi morzsa vasdarab  
köpés B) 
meleg kenyér C) 
mézes tea ablk 
mir1ha  aranydarab béka 
nyál bögre gané 
pálinka csutka kutyaszőr 
,pipamocsok  fehér vászon pióca 
petróleum garas pókháló 

só gatyamadzag sündisznó 

3.2. A szomszédos Szentiászló községben székel ő  orvos és orvosi 
rendelő  egyre gyorsabb tempóban szorítja ki, teszi feleslegessé az ismer-
•tetett népi gyógyítást, az effajta tudásanyagot. Megesik azért még az 
idősebbeknél, hogy előbb az ősi gyógymódokhoz folyamodnak beteg-
égükben, a sikertelenség, az ereménytelenség azután elviszi őket az 

orvosi rendelőbe, a  ‚ 7duktor"-1hoz.  Az is előfordul, hogy a népi gyógy-
szert kiegészíti az ‚urvos", az orvosság. Nem is csoda, hisz a modern 
gyógyászat is felhasználja a népi, f űben, fában levő  orvosságot. 
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Azt azonban meg kell állapítanunk, hogy a természetfeletti er ők-
hoz, varázsláshoz egyre kevesebb alkalommal folyamodnak. Hogyan Is 
illenék ez a televízió korában alanyvilágítáo, vízvezetékes, ďürdő-
szobás, mosógépes, traktoros, ikom.bájnos, a világ felé egyre jobban ki-
tárulkozó életmódhoz, a civd]izáitabb, im űveltbb emberhez? 
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REZIME 

NARODNO LEČENJE  U SLAVONSKOM SELU KOROGU 

U svom radu autor razmatra kao jedan od vidova komunikacija tra-
dicionalne i za okolinu vezane rnodele le čenja, načine leČenja, prirodna I 
sujeverna delanja i lekove kojia se koriste najstarije generacije stanovni-
štva sela - mađarske jeziČke oaze - Koroga. Osim navedenog prikazuje 
još i shodno prastarim zkonima i tradicijama prilikom le Čenja primenji-
va'na znanja i veštine starih „u Čenih" žena. 

Poglavija ovog rada su:  

I Leěenje životinja 
protivlek opčinjavanju,  
prirodna sredstva, upotreba biljaka  a) leČenje na osnovu prastarih 

iskustva, b) Iečenje mistiČnim silama, 

II Lečenje Čovekovih bolesti 
lečenje dečjih boiesti:  a) nadprirodnim silarna, op Činjavanjem, b) pri-

rodnim sredstvima, biijkama, na osnovu prastarih iskustava, 
leěenje odrasli'h:  a) nadprirodnim silama, b) prirodnim sredstvirna. 

U rezimeu autor Se osvrnuo i na tragove prastare vere koji se mogu 
otkriti u primenjivanini metodama lečenja (obožavanje Meseca, Sunca, vatre, 
vode, Zemije i vazduha) kao i na bi1jke i na druga sredstva primenjivana 
u toku lečenja. 
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Tóth Ferenc 

A NEPHIT 
ES A NPSZOKASOK 

URMËNYHAZÄN  
A SZERELEMTOL 
A KERESZTELIG 

A jugoszláviai magyar néphit és népszokások köréb ől szerzett eddigi 
ismereteink fehér foltjait osaik úgy tüntethetjük el, ha további gy űjtő-
munkánkat alaposan átgondolt és az ez idig megjelent monográfiák 
eredményeit is szániba vevő  kérdőívekkel folytatjuk. Csak a teljességre 
törekvő  ás rendszeressé tett gy űijtések jáilhatnaik eredménnyel, persze 
ntég ezek sem a várt mértékben, hisz parasztságunk megváltozott élete,  
kultúraváltása nernesajk a népköltészet átalaikulásáái'oz vezetett, hanem 
a szokásvilág megváltozását is magával hozta, a természettudományos 
világlátás mellett .egzisztáió néphit éltet őjének, hagyoményozójénak a 
népi tudáshoz való viszonyát is módosította. 

Ailigha  nyílik 'már alkalmunk a néphit ás a népi szokásvdilág eleven 
életét figyelni, adatközlőink zöme az emlékezet mélyen fekv ő  rétegei-
ből hozza felszínre a népi világképre ás a inéphitbeli cselekedetekre vo-
natkozó ismereteit, tudása tehát •a század els ő  évtizedeiben még aktív 
tudásból egyre inkább passzívvá Ivált. Gyuujt&munkánk mégseei  lehet 
hiábavaló, ha arra törekszünk, hogy .a még fellelhető  népi tudás alap-
ján rekonstruáljuk egy-egy falu vagy több 'faluból álló terület egykor 
még elevenen él ő  szokás- ás hiedelemanyagát. 

Az itt következő  gyűjtés a 'Mária Terézia-csatorna mellett fekv ő  
nagyközségből, trmény1h:ázárăl való. A valamikori Ziahifalvához (Plan-
dište) tartozó lkõzség ma 1681 lakost számlál, ebb ől 1399 magyar, a többi 
más nemzetiségű . A falut 1817-ben telepítetták Majsáról, Apátfaáváró1, 
Rárósról. 'Ezenkívül jöttek Palotáról, Hatrongyosról, Halasról, Várkony-
ról, Lokról, Makóról, Cijbakházáról, Dorozsmáról Zöldesről, Adóról, 
Becskerekről, Szegedről, legalábbis az 1819-t81 naipjadnkig rendelkezésre 
álló anyakönyvi adatok 'ezt tanúsítják. Ürményháza a nevét telepít ő-
jéről, Temesvári Urményi József temesvári kincstári jószágigazgatóról 
kapta. 

A szlovák és román telepítések övezte falu ma már igen polgáro-
sult képet mutat, s ez a inépi tudáson, illetve az adatközl ők hozzá való 
viszonyulásán Is tükröz ődik. Az emberi életnek a 'szerelemt ől a keresz-
telőig terjedő  időszakát tettük meg vizsgálódásunk tárgyává. Az ezen 
belül kibontakozó hiedelem- ás szokásvilág adatközl őinknek ma már 
nagyobbára csak passzív, tudását képezi, amit a történeteknek a  Hallot- 
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tam...,  Ilyesmi történt..., Az én anyósom... és az ezekhez hasonló 
bevezetése bizonyít. 

A népszokásoknafk a hiedelemtartalom nélküli elemeit is szem el őtt 
tartó gyűjtésben az alábbi rendszerezést, tematikai csoportosítást vé-
geztük el: 

 Felvilágosítás 
 Nemi élet a házasság el őtt 

 A megesett Lány 
 A itõrvénytelen gyermek 

 Szerelem, házasodás 
 Esküvő  

 Sok gyermek 
 Meddőség 

 Magzatelhajtás 
 Terhesség 

 Szülés 
 Az újszülött testi rendellenességei 

 A gyermekágy és a gyermekágyas n ő  
 A keresztel ő  

A gyűjtött anyag tanúsága szerint a leggazdagabb hiedelemtartalmú 
fejezetek az V., X., XI., XII. és a XIII. Ezek között Is a XIII., A gyer-
mekágy és a gyermekágyas n ő  című  áll az élen, az akci&k mindegyike 
megtalálható benne, a serlkentés, a rontás, a gyógyítás, a megel őzés, az 
elhárítás •és a jósló cselekmények Is. A meg őrzés oka nyilvánvalóan a 
gyermekágyat fekv ő  asszony és az újszülött nagyfokú íéltésében, óvásá-
ban keresendő . 

A III., VI., VII., IX. és XIV. ifejezet hiedelemtartalma kisehb, az 
I., II., IV. és VIII. fejezet pedig hiedelemtartalom nélküli. Mindazonáltal 
ez utóbbiak is figyelmet érdemelnek, imert olyan kérdésekre adnak fele-
letet, amelyek ismerete nélkül aligha rkonstruálhatn.áiik a falu egy-
kori társadalmának az említett időszakra vonatkozó szokásait, maga-
tartásbeli normáit. 

A gyűjtés helye és ideje: Ürménháza, 1975. január 

Gyűjtötte: Tóth Ferenc 
Adatközlők: Csők.e József, 63 éves 

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

I. FELVILÁGOSÍTÁS 

Nem köllött azt lfõlvilágDsítani, egyik a másikátú mán a gyere-
kek ezt megtaniulik, meg elbeszélik, ugye, hogy hogy van. 

Ezek elő tt ötven évvel csak úgy tájékozódhattak a flatalok, ha 
valahun az idősebbektű  'hallottak valaimit. Mer se iskolába, se társaság-
ba nem beszétek ilyesmit, csak esetleg ha az id ősebbektű  valamit ki 
birtak hallgatni. A szül ők ilyesmit nem beszélek, ildõsebb testvér is csak 
véletlen szóta cl magát, és lha elszóta magát, akkor má majnem úgy 
nézett iki,hogy megröstellte magát, hogy mé iköllött ilyet mondani. 

Vót, ahun vót  6-7 imeg tíz leány. És ha az édesanyjuk erre taní-
totta vóna űket, ami a jelenlegi helyzet, iés orvos nem vót, mi lett vóna 
akkor. Tíz gyerek, mind a tíz esk kétkét családot szüljön, az má har-
minc gyerek. Nem lehetett akkó imég annyit ikaszálni, hogy harminc 
gyereket eltartani. Mer Ibizony mi akkó csaik a tizedik köröszté arat-
tunk, tizedik mázsa húzájé. És akkor elvitték azt az egy vagy Ikét mázsa 
búzát, azér hogy két napig menjen az ember kapáni. És akkor még 
ganca se, vagy málé se vót. Ezé köUött óvni a gyerekeket vagy inteni 
• leánygyerekeket, hogy 'férfiakkal nem szabad lérintkezni. Ki lett adva 
• parancs, :hogy ameddig meg nem eskünnek, ne érintkezzen a fériivel 
mer nagyon sekszor el őďordult minálunk, hogy a gyerek az anyjával 
esküddtt; már akkó megvót a gyerek, a gyerek a b őcsűjbe vót. 

Ha mentem iakodaáioniba - mondja meg a Pista! -‚ én nagyon 
sok helyt vótam nyoszolyóány, mer tudtam azt a micsodát no, virág-
köszöntőt meg minden, oszt akkó hítak, oszt mindég aszonta az én apám: 
mehetsz, lányom, de nehogy a híred hamarább hazagy űjjön! - Nem, 
édesapám - mondom. 

'Azt hallottuk, hogy vót más lány, oszt aikkor hát mondták, hogy 
ez imeg ez állapotos. Akkó csudákozturik, hát hogy létezik ez. 

Engem az én anyám soha nem figyelmezett, hogy te Etel, Vi-

gyázz, vagy így vagy emez, ugye, hát én nem is mondhatom, vagy az 
uramat is, hogy az olyan lett 'vóna 'vagy valami. De az én apám az, 
tudja, hogy néhányszó úgy gyütt utánam, keresni, hun vagyok. Ugye 
eccé csak az úccán Ikimentem, 'osztán aszonta, lhogy sehova! Mondom, 
csak odamék, a Juliék 'előtt vannak lányok, legínyek, gyüvök én mingyá. 
Hát jó van, de édesapám nem akarta. Kigyüttern. Ahogy kgyüttem, 
bezárta a kiskaput. Hát most hogy menjek be? Nem akarta azt a legínt, 
aki éppen 'ott vót, ű  imeghallotta, hagy az ott a Ibandába van, oszt kiá-
tott, hogy Etel, befelé. Gyüvök, édesapám, szólok neki, gyüvök, édes-
apám! De imingyá szólok, hogy jó éccakát, a'vvä szaladok köröszt ű , be 

van zárva. Hát be van zárra a föls ő  kapu, az alsó kapu, hát mi csinál-
jak, trapp le a közön! Ott ki vót törve a léc, akkó én ott bebújtam, las-
san mék be, ugye nem ég a lámpás, még akkor ugye nem vót villany, 
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aszongya édesapám: hun gyütté be, az anyád jóistenit? Megijedtem, 
hogy ugye főkelt, mondom neki: édesapám, hátú ibegyüttem ott a lécné. 
Aszongya: megállj, aszongya. Fkel, meggyúti a lámpást. Er ű  pofon! - 
pedig igazán mondja meg a Pista, hogy nem vót iolyan, énhozzám inkább 
nagyon jó vót. 

desanyám - aszondi -‚  az a kakas meghergelte azt a tyúkot, 
de hogy mé hergelte meg, arrú ifogalma nem v őt. E(l)zavarták onnan a 
gyerekeket. 

A gólya hozta mindóg a gyereket. tTgy mondták azel őtt, hogy a 
kímínyen dobja be. 
-,Gálya,  gólya, vaslapát. 
Hozzá nekünk kisbabát! - A gyerökök szokták mondani. A kisgyerökök. 

Kímínyen  engedte le a gólya a gyereket, ezt mondták, vagy az 
ablakon. Ha szülés után feküdt az édesanyjúk, aszontá łk: megcsípte a 
gólya ,a lábát, azé fekszik. 

Tizennégyéves vótam,  de az anyám nem nyilatkozott. Befeküd-
tem a kuckóba, nem akartam 'f őke(l)ni. Csak akkó mondta anyám: lá-
nyom, ez van minden n őnek. 

E(1).gyugtam,  és úgy mostuk, hogy ne lássa senki. Mikó Ő  meg-
kapta a vérzést, ugye véres az ágy, úgy sivalkodott. Az anyja akkor 
megmondta neki, hogy 12-44 éves ,korba minden lány megkapja. Ron-
gyokat használtak. iAmelyik lány véletlenül úgy vót, sugdosva meséték, 
hogy a gyerekek ne hallják. 

Legtöbbször ilyen-olyan pargét ruhábul varrtak össze maguk-
nak valami dolgot. Aki ügyesebb vót, az jobbat, aki lustább vót, vagy 
talán jmég annyi ruhája se ivót, az csaik közönsígesen. 

Aki barna nagylánkodott, az ilyenre mondták, hogy ikoraérett, 
túlfejlett. 

Mindég a ikocsmába jártunk táncra. Akkó minálun ĺk még nem 
vét, csak épp a kocsma. 
A lányok csak a kocsmába átak, ikõrú. Kör ű  átunk, •oszt akkó aztán a 
legínyek gyüttek ki az ivóbú, oszt akkó kiabátaik: Julcsa, Etel. Oszt adikó 
hát mentünk táncra. Akkó még nem vót divat, hogy no f őkérje, nohát, 
hogy: szabad? Má aztán, mikó má utójába, hogy nohát az a eg ĺny e(l)hit 
táncolni, loszt akkó kérte másik legíny, De közbe ivótugye, hogy vesze-
delem, hogy nem adta oda a lánt, oszt akkó csak cisvakodtak. Akive(l) 
e(l)kezdte, hogy táncójjon, az táncójjon mindég avvä. Mikó az a nóta kísz 
lett, akkó kérte a másik. 

Mink átunlk a kocsma végibe, a legínyek meg bent vótak az 
ivóba. Mikó kezdődött a tánc, a fiúk kitódútak, intettek, hogy gyere; a 
nevirül szólították. - n? - kérdeztük. 

II. NEMI PLET A HÁZASSÁG ELŐTT 

Hallottam, hogy törtínt azelőtt is, de az nagyon ritka vót. Azt 
leginkább fkitagadták a esaládbu. Az egész falu kitagadta. 

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

Ügy mondták, hogy a legíny hazudta neki ihogy elveszi. Mikó 
megcsalta, aztán nem iköllött neki. Hogy mé nem mondta idejkbe, hogy 
valamit esinátak vóna, hogy ideji'be elvegye, lhogy ne hozzon szégyent 
az egísz családra vagy az egísz falura. 

Előfordút,  de ritkán. Az ilyenre aszontáik, rossz lány, rossz ma-
gaviseletű. Fiúra nem vót olyan szégyen, mer a fiú hiába akarja, ha a 
lány nem akarja. Ha valamelyik lány 'kiment az udvarra oszt a fiú ki-
ment utána, azt mondták: rossz lány. Megszóták. Azt mondták rá, hogy 
veszett vére van. Vérmes. Nagy vérű . Nem bir magává. 

Ezelőtt vót utca meg vót este is, manapság meg mán, ha nézzük 
• kultúrát, még nappal is megának az utcán. Pancsován láttam egyet, 
• téleii vótam Pancsován, nagykabát rajta, össze vannak fogóokodva 
kisparikná egy :fáná, oszt kink mi köze hozzá, hegy űk mi esinának. 
Szeretik egymást, meg vannak egymássá elégedve... De valamikor ezt 
csaĂk este 'osináták. 

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

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

Ezelőtt megestek a lányok, mer nem vót az a nagy doktori tudo-
mány. Esküdött ia gyerek az édesanyjával. Minden tíz-tizenöt évbe el ő-
fordút egy faluba egy. 

III. A MEGESETT LEÁNY 

Manapság má nem fordul elő . Manapság má csak olyan esetbe 
fordul elő , hogyha má százszázalékosan a nyakába akarja annak a vala-
kinek rázni magát. Valaanikó meg úgy fordút el ő , hogy vagy az egyik 
szülő  vagy a másik szülő  ellenezte. A két fiatal, hogy ellent mondjon 
a szülőknek, akkor nem hogy titokba imegesküdünk, hanem inkább lesz 
egy család, oszt akkó kíntelenek beleegyezni. Oszt aztán házasságot kö-
töttek, de úgy hogy imost valahun vót egy család, nem szabad  vót  hat 
hónapnak eltelni, hogy meg ne esküdjönek, meg okõllõtt eskünni, hogy 
a gyerek ne 'legyen pogány, annak apja, anyja legyen. 

Legtöbbször ink.ább hogy vagy egy gazdag legíny szeretett egy 
szegíny Unt, de :vót úgy th<>gy szegíny meg szegíny közt is rnegtörtínt, 
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mer annak az anyja iilyen, annak az apja olyan, oszt akkó a ţkét fiatal 
szerette egyik a másikát, és a szül őkre nem hallgattak, oszt elkövették 
azt, amit esetleg pár év után mind a ketten megbántak. 

Ügy törtínt, hogy a gyerek meglett, megesküdtek, megkörösztöl-
ték, és talán sehun sincs boldogabb élet, imint az ilyen párokná. 

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

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

Az ilyen legínnek senki el őtt nem vót becsületje. Megn ősĹihetett 
ű, elvehetett egy másik lánt, de társaságba sose vőt  ibecsületje. Mer 
szerencsétienű  tette. 
Mind minden anya, imegboesájt a családjának. Akármilyen rossz legyen 
az a gyerek, a szüleinek az a legjobb. 

Alig maradt, aki nem ment féilhön. Talán szábul egy, vagy talán 
egy ise. Az mán pofátlanság vót, mikor egy legutolsó szegíny elmaradott 
lánbú csinát valaki csúfot, csak annak nem akadt. De egy másik lány, 
akink rendes szülei vótak, az véletlen ett ű  becsapódott, a másik alig 
várta, oszt akkor elvette. 

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

Visszahúzódott, szégyelte. Nem iment tovább táncra, akkó Úgy 
e(l)javaisóták. Inkább nem is ment templomba, nem vót hol helye. 

Vót,  hogy a legíny tagadta az apaságot. Orvosi vizsgá;lattä dön-
tötték e(l) (1925-26-ban), valamikor meg ihasondították. És ha arra hason-
lított, tagadhatta az atyaisten el őtt, akkor is az ű  tfia vót. 

A lány megesettnek számít a nép el őtt akkor is, ha elvette a 
legíny, ide a férje el őtt nem. Aszondi, iha annak a megesett lánnak szin-
tén született egy lánya, aszondi: ajis olyan lesz, mind az anyja. Máma 
má nem mondják. 

Vót  lakodalom. Vót olyan is, hogy alig telt e(1) két hét, a gyerek 
meglett. Manapság is van olyan. Ilyenkó mindeniki berúgott. Csak nem 
tettek slajert meg iko,szorút. Csak decresztett hajjal, meg nem fehér ru-
hába esküdtek, hanem világoskék vagy szürke. A Horváth Panninak is 
csak kontyba vót, meg szürke selyemruha. Valamikó nem vót koszorúja, 
mer ugye azt úgy tartották, hogy az sz ű koszoirú. Most fölteszik. 

Miihást  a legkisebb hibát elkövette a fiatalasszony, mingyá ezt 
hántáik a szemire. Mer te ilyen vótá imeg olyan vótá. 
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IV. TORVNYTELEN GYERMEK 

Az úgy vőt, hogy megesküdtek, oszt aztán a kisgyereket ugye 
«»vitték szépen oda az anyósájékhon, oszt az öregasszony éppúgy sze-
rette, az anyósa, mintha az ő  fia lett vóna. Nem mondta, hagy hát ejnye, 
másiktú van, nem iszeretem, meg nem ikõll a házunkhon. Még alckó szop-
tatott is Roza néni, mikor férhón ment. Mer elvette egy másik leginy, 
nem az, akitül vőt neki a családja. De úgy ment hozzá, meg megmondta 
a Latalember meg az édesanyja, hogy megeskürinek, a kicsikét eéviszik 
az 5 házukhon, nem köll, hogy a lánynak a szülei neveljék föl. Oszt cl 
Is vitték. Oszt soha nem tudatták vele, hogy ejnye, te nem ehhön a ház-
hon tartozó, mer ráíratta a maga nevire aztán. 

A gyereket a lánnak a szülei neveltek (ha nem vette cl, akitül 
megesett), de akkor vót, ugye, azelőtt virtusság vőt, betyárvilág, akkor 
üldözték azt a fiút állandóan. Ebbül vót mindég a legtöbb verekedés. 
Ebbül vőt halál is. A lánnak a rókonjai szembeszátak, többféle szur-
kálás, többféle veszekedés... 

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

Él>pugy  szerette, mind a sajátját, de sose adott rá annyit, mind 
a sajátjára. Vagy nem iskolázta.tta, vagy nem őtöztette, •de nem mu-
tatta, hogy haragszik. 

V. SZERELEM, HÁZASODÁS 

a) Szerelmi jósló eljárások 

Minálunk Ürménházán a lányok ahogy mentek ezel őtt a temp-
lonba, vittek mákostészbát, beletették a iszentelt víz tartóba; mikó gyöt-
tek ki, akkó .belenyútak a szentelt víz tartőba, ha kettőt vettek ki, páro-
sak lesznek, ha hárosnat vagy ötöt, akkó még a másik évbe páratlanok 
maradtak. 

Néhánszó  annyi mákostészta vót abba a szentelt víz tart&ba ka-
rácsonkó, de hogy rnijé szokták, azt nem tudom. 

Lucakó fölírtulk  minden legínnek a nevit cédulára, oszt tizen-
háromat, oszt akkó mindennap egyet a kemencébe behajintani, no oszt 
akkó Luca napján miikó ezt megkezdtük, oszt karácsony b űtjiin, mikó 
mentünk az éféli misére, akkó azt mondták, hagy azt az utolsó cédulát 
,megnézhessük, hogy ki, hát oszt énnekem a Kelemen Pista vót ráírva. 

pp  az ivót. Olyan 16-17 éves vótam. 
Ha valaki leejtette a tükröt, akkó azt mondták, hogy szerencsét-

len. Akasztotta fől arra szögre vagy fogasra vagy tette az asztalra, ha 
leejtette, összetört a tükör, akkó szerencsétlen. 

E(l)tört a tűkör, oszt akkó a Pancsa nt, mer aszonta édesanyám 
neki, lhogy hét évig nem mész férhön, amé e(l)törte, oszt nem vót igaz. 
Férihön ment. 

A négylevelű  ióhere: szerencse. 
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b) Szerelmi rontás 

Hallottam, hogy régebbi időbe valami, nem tom én, mi a csodát: 
zsírt-e, sz őrt-e, szalmát-e, valamit kevertek 'bele, és akkor vagy a ruhá-
jába tették, Vagy a kapun bel ű  bedobták, vagy az ágyába tették, akkor 
vót, 'hogy a legjobb barátomnak a 'lányának el vót rendezve, hogy újév 
napján lesz az esküvője, és a nagynénje Úgy megrontotta - ez román 
vót, de nagyon jó barátom vót, Úgy éltünk, mint testvérek -‚ az o'lájok-
ná divat ez a káska, a lányokná, ezel őtt még divat vót, mind a szer-
bekné is, amive(1) átkötik a derekukat, úgyhogy abba 'bele vót téve egy 
darab szallag, magyarú mondva: pánblika meg mindenfajta sz őr és zsír 
abba bele vőt varrva, és úgy meg 'lett rontva a lány, hogy újév napján, 
mire az esküvője legyen, akkorára meg köll, hogy haljon. Pont az esküv ő  
napon köll, hogy imeghaljon. És nem 3ó lett xnegesináva ez a rontás, a 
lány 'tizennégy nappá el őbb megbetegedett, meg is lettem híva a lako-
dalomba, e(l)'kertít Becskerekre a kórházba. Tizenhatéves ián vót. 

ilyesmi történt minálunk olyan 27-28 vagy 29-be, pontosan nem 
tudom a dátumot, a ikét fiatal nagyon szerette egymást, és rontás is kö-
vetkezett imeg ellenezték is. A két fiatal összebeszét, hogy ebbe az  ór.ába 
fölakasszuk magunkat, egyik is 'meg a másik is. A férfi fölakasztotta 
magát, úgyhogy nem vették észre, csak mikó meghalt. A nőt észrevet-
ték akkó, mikó ďélig vót meghalva, levágták. 

Az én anyósom - az ű  anyja - annaik v őt egy onokatestv&je, 
oszt vót nekik egy lányuk, ot-t laktak ára mifelénk, ahun mostan a Szuf-
l'ekék laktak, ott mondta mindég anyósom mondta, hogy hát v őt vala-
mi Túri valaminek h'îták, Verának a lányát, no osztán egy legíny, aki 
elvette, osztán így átal lakott egy asszon, azt Rückös Katának mond-
ták, oszt akkó - hogy mondjam? - megesküdtek, de nemsokára ez a 
fiatalasszony beteg lett. Oszt a'kkó e(l)vitték ezt a fiatalasszont oda Petro-
voszellára, hogy a jóslón ő  mit mond neki, hogy beteg. Oszt akkó hát 
úgy is vót, aszonta anyósom, hogy e(l)vitték, oszt az, aki megvazsidérozta 
vagy mi'csináta: megnézte, aszonta, hogy jaj, aszongya: jó ember meg 
asszony - az anyjánalk imeg az urának, a fiatalembernek -‚ aszongya, 
vigyék haza, mer, aszongya, nagyon cl van vazsidérozva, de a vazsidér 
ez nem űneki lett csinálva, az a rontás. Nem űneki lett csi'náva, hanem 
a fiatalembernek, de nem a fiatalenber lépett bele, hanem a menyecs-
ke. Mindég mesébe anyósom. Aszongya, 'de nem hiszi, hogy jobban lesz 
a menyecske. De menjenek, siessenek haza vele, oszt •ha napf őkőt előtt 
haza'érn'ek, akkó megmarad, de lha napf őkőt után érnek, meghal. Oszt 
mindóg mondta Kelemen szilé, anyósom, hogy várták, várták űket, 
ugye, hogy gyünnek, oszt akkó úgyhogy tiszta fehér habosak vótak a 
lovak, annyira hajtottak, hajtottak, oszt nem birtak ihazaérni. Maj mikó 
hazaértek, nagyon beteg vót. Aszongya anyósom, így vót egy kisablak 
a gangon, oszt azt mondta anyósom, hogy hát azt mondta ez a vazsi-
déros asszony, aki Petrovoszellán csináta, hogy míkó hazaérnek, ha meg-
hal, akkó megjelenkeziik az, aki csináta. Oszt aszongya Kelemen szilé, 
az én anyósom, hogy má nem is izét semmit, hiába mondtak neki ezt 
is, azt is, az anyja rít, az apja, a fiatalember, ecoé nagyot kiátott a me- 
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nyeoske,  hogy: Rücskös Kata, te vazsidéroztá meg!  Avvä  ott belesett a 
Rücskös Kata. Belesett, oszt akkó úgyhogy aszongya Kelemen szilé, 
hogy nem birt e(l)meneküni, nem vót neki erője, hogy kimenjen, oszt 
nagyon rít, hogy űtet üssék agyon, mer ű  a..., osztán azé, mer az ű  
lányát nem vette el az a fiatal legíny, hanem eztet, oszt most ez lett az 
áldozat. De aztán el Is mentek, aszonta Kelemen szilié, omien másik felé 
lakni, mer nem birta ez az apja meg az anyja, az ha kigyütt, vagy 
valami. 

c) Házasodás 

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

Nem nagyon engedélyezték 18 év el őtt, még be nem tőti a tizen-
nyóc évet. Az ritka eset vót. Mostanság má majd úgy jár, hogy má ti-
zennégyéves korába Is férh'ön mehet, mer ha nem adik, akkor Is e(l)szö-
áik. A románok meg alig 13-14 éves, nem is tudja még, hogy mi az 
élet, 's má férj és feleség. 

A románokná divat, hogy korán férjhez megy meg korán n ősül 
meg. Alig 15-16 éves: férh ő  mén, ezelő tt a románokná pedIg 13-14 
éves korába mán nősűtek. Most mán nem n6sűnok. De ezelőtt 12-13-14 
éves korba mán... Mikó má 16 éves vót a férfi, skkó má id ős vót, akkó 
má idejét múta. Aki nem nősűt imeg, még be nem rukkót, az nem Is 
kapott aztán lánt, mer meg vót öregedve. A magyarok meg valamikó 
régesrégen alig n&sűtek, még ki nem t őtötték a katonaidőt. Mikó be-
gyütt ez a jugoszláv idő , akkor má itt, szóval fölszabadulás után, akkor 
má itt-ott nősültek, mielőtt berukkoltak. De ritka eset v őt, ritka 
eset vót. 

Minálunk Urményházán, mikor má huszonkettőt, huszonháromat 
meghaladta, aztán öreglány vót. Mikor niá vénlány, akkor má elmút 25, 
28 éves, oszt mikor má minálunk t)rményházán 23 évet meghaladi, azt 
legíny nem veszi el, özvegyemberhön meg nem akar iférhez menni. 
Jelenleg húsz éven fölöli lány Ürményiházán nincsen. Esetleg, tegyük 
W: például tanítón ő  vagy tanárnő  vagy nem tom mérnöknő, aki ugye 
nem fejezte be az iskolát, de egy falusi lány, aki nem diák, nem isko-
lázott, az minálunk, rnikó má 22 éves, az má öreglány. 

õreglegínnek  számított má aztán, mikó bebőbötte a 26-27 évet, 
akkó aszonták, má öreglegíny. 
AggIegíny, mikó  olyan 32-33-34 évet ibetõtõtte, mikó má 30-at bet ő-

tötte, .az a legíny aztán má nehezen n ősút meg. Ügy a régi időbe, mind 

a jelenlegi Időbe. Jelenlegi időbe Urményházán is meg más faluba is 
mán aki a 30 évet ibetõtótte, aszondi: még ráérek, egy évet, még két 
évet, az évek múlnak, és aztán nem n ősül meg. Van minálunk, a mi 
falunkba, Ürményházán, nem mondok sokat, de kett ő-három jelenleg 
meghalt, öreg legíny, szóval az elmúlt évben kett ő  meghalt, aki meg- 
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haladta a 60 évet, de van még vagy hárem vagy négy, aki esetleg 60 
éves meg 60-on fölül meg 50 ikõrül, de még mindég ráérnek. 

Ezek a legmnyeh jelenleg, ameddig ezel őtt ugye jártak az idősebb 
emberiség ugye kocsmába, akkor igen csak oda fordultak az id ősebb 
emĺberkhön, Vagy egy kicsit ikártyáztak vagy hallgatóztak, de jelenleg 
mos mán idősebb errberek má Ürménházán, mi fahwkba, má 50 éven 
fölüli ember csak véletlen valamit szállít kis áldomásra, vagy elmegy 
a malomba, de különben, hegy valalki luxusbú menjen, elmenjen a kocs-
mába, minálunk ez nincs. Ës az öreg legínyek ük má magukba otthon 
megöregszenek. Akinek van esetleg egy n ővérje, hogy süt-f őz neki, az 
még valahogy megvan, de mind aki meghalt minálunk olyan három 
hónapja, egy ember: maga élt, egy szerencóje vót neki: hogy a sógora 
előtt ment el, vagyis a n ćív&je előtt, bement, lhogy rosszú van, nem telt 
bele egy fél óra, összeesett. Hát miért halt meg? - Mer hetenkint alig 
evett eccer vagy két hétbe eccer, tudott magának f őzni esetleg egy rán-
tott levest, ha tudják, hogy mi az a rántott leves, esetleg egy ilyet... 
Ez egy öreg legíny vőt, lent lakott az alsó utcába, mondom, ez v őt a 
Szerencséje, mer ha ő  nincsen rosszul, mikor mén el a n ő rérje előtt, 
mer ha az otthon hal meg, azt lehet hegy nem egy hét múva, lehet, 
hogy tizennégy nap múva se tudja senki se, hogy meghalt, vagy nem 
halt meg, mert senki nem ment tájára. Ameddig vót neki egy kis va-
gyona, valamije, amit elhúzhattak tülle, addig mentek neki valamit se-
gíteni, de múta nem vót neki semmije, oda nem ment senki tájára Se. 
Se egy levest, se egy paprikást, se egy darab kinyeret nem ment senki 
vinni neki. De se egy inget, se egy majicát nem mosott ki senki neki. 
Ügylgy az az ember olyan vét, hegy vót neki csak egy kutyája, ha ű  
éhes vót, a kutya szűkölt, mer a kutya is éhes v őt. Semmije nem vót 
neki, csak egyetlen kutyája; kosárfonó v őt meg söprűkötő, de néha 
annyira el vót szánva, hogy se kosarat, se söpr űt nem kötött. 

A falu népe tisztelte, becsülte, csaik tudja, mikor az egy pár di-
nárt keresett mint öreg legíny, kicsIkét mán túl vót a határon, megkiö-
tött négy-öt kosarat, eladta, vagy tizenöthúsz söpr űt, akkó e(l)ment a 
kocsmába. Egy spriocer, két spriccer, öt spriccer, akkor danót világnak. 
Akkor még vót olyan igazember, hogy kilhasznáta, esetleg v őt nála 
nyóc-tíz vagy húszezer dinár, mindég vót 'olyan gazember, aki a felit 
elzsebelte tűle. De ez az ember akir ű  beszégetek, senkit nem csapott 
be, szóvä csak annyiba hazudott, most tegyük fel, például mint éntüil-
lem elvitt ötszáz kila vessz őt, feUbű  megköti kosárnak, de nem v őt ide-
je. A vessző  e(l)rohadt, mit lehet neki csináni, az ember jószándékba vót, 
de nem vót ideje. Mikor meghalt, a kocsmába annyi becsületérzés vót 
a fiatalokba, hogy mikó ideért az éféli tizenkét óra, akkó az egyik 
aszonta: mindenki föláni, egy perces csend! A Huszka Misáé! Mikó az 
egy perc letolt, akkor elkezdte az az egyik, utána a másik: 

Ahova le fognak tenni, 
Síromra nem borul senki. 
Senki, aki tavaszt Se fakaszt rám, zöldet, 
Elhordja rólam a földet 
Messze majd a szél 
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Ez Így vőt. 
Szerették az embert, kicsit  viccel-tek  vele, meg mondjuk incselkedtek 
vele, de még mindég ívót gazember, aki  kihasznáta,  ha vőt nála egy kis  
több píz,  mindég vőt olyan gazember, nem akarom megnevezni, aki 
mg vagy  dufián  fizettetett vele, vagy elzsebelt  tűle  egy pár dinárt. 
Amúgy az ember nagyon becsületes  vót.  Kosarakat Olyat  csinát,  hogy 
a Dél-Bánátba nem létezik még egy olyan  kosárfonyó.  

Ez azért nem  nősút  meg, egy kicsikét olyan nyugodt ember  vót;  
fiatal  korába  megszeretett egy  àánt,  és négy évig titokba szerette. De a  
lánsiak nem szót. Nem merte megmondani a szerelmét. A  lán férhön  
ment, oszt aztán  .beieszugeráta  magába azt, hegy ez  féťhön  ment, ű  ezt 
szerette, és ű  nem nősül meg  -  az életibe. 

Legtöbbször ez v őt, mind a nótába van, hegy: Nem köll a lány, 
akármilyen szép is, ha  szegíny...,  oszt ezel őtt éppen így  vót  a dolog. 
Ha  má  egy nagyon kicsikét is  szegínyebb vót,  nem fele(l)t meg a vagyon-
hon,  akkó má  nem  IkõlIõtt.  De ha gazdag  vót,  ha púpos vőt is vagy  nyo-
morútt  vőt is Vagy  mank&vä  ment is, akkor is jó  vót,  mer az gazdag vőt. 

Hogy jó menjen  férjhez  a lány, azt  esináták .Iánykorába,  hogy 
vőt sok  gyulgyü,  és jártak  ahhon  a  háshoz,  hogy ez ilyen jó lány, ez 
ilyen jó lány, az ilyen a szülei, olyan a szülei, úgyhogy sok  gyűgyü vót,  
az egyik jobbat mondta, .a másik 'a még jobbat mondta, Így  törtínt  ez. 
Nehogy Ilyet csak olyanná lehetett megtenni, aki gazdag v őt, mer sze-
gín  lánt  akárhogy  javasótak,  az sehogy se  köflött,  csak egy szegíny em-
ber fiának. 

Legeisősorba  is az öregek adták  űket  össze.  Ahun  egy kis va-
gyon  vót. Ahun  nem  vót  vagyon, ott a szegínyek maguk  megszecették  
egyik a másikát. De  ahun  egy kis vagyon vőt, ott mán az öregek adták  
ű'ket  össze. 

VI. ESKÜVŐ  

Kocsival vitték a  menyasszont  egyik  falúból  a másikba,  mikó  
fölűt a menyasszony a kocsira,  akkó  addig nem szabad vőt kimenni, 
még meg nem mondták, hogy min  ül ,a  menyasszony. Hát ugye az ülé-
sen vagy pokrócon, de  vótak  vicces emberek meg humorosok meg 
gazemberek, alátettek egy sárgarépát,  óralhosszákig kerüngettek  az ud-
varon; az egyik  aszonta,  ezen ül, a másik: amazon ül, a harmadik: ama-
zon,  mikó má  a  vőlegíny  megharagudott, ha  tanáIuk,  ha nem, me-
nyünk!  -  Álljatok meg, hegy megmutassuk, min ül. Hát egy hatalmas 
sárgarépán... 

Szaporodjatok, mind a házinyúl, ha  gyünnek  az  esküvőrű :  A me-
nyasszony kötője  főjjbb  álljon  gyüvőre!  Azelőtt ugye kötő  vót,  paraszt-
szoknya,  blúz,  kötő ... A menyasszony köt ője  főjjebb  álljon  gyüvőre! 
Akkó mikó  a  menyasszonytánerú  vezetik ki, mer úgy lepi el a  menyasz-
szonyt,  mer  táncónánaik  vele  itöhun  három nap meg három éjjel, utána:  
Szaporjatok,  mind a házinyúl!, mer a házinyúl  eccé  se fiadzik egyet, 
az mindég tizenötöt-húszat. 
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Szaporodjátok, mind a csirkék! 
Kiabálták, mikó elvitték a menyasszont: Szaporodjatok, mind a csirkék! 

Mikó  vége lett a menyasszontáncnak, oszt gyütt a Pista, hogy 
nohát mos rná vége, hogy beviszi a menyasszont, akkó:. 
Szaporodjatok, mind a csicsóka! - akkó ezt mondták. Meg . .- hogy 
mondjam? - űneki egy barátja, mikó mentünk az esküd őn, ugye ük 
erű  mentek, mink meg árú gyüttünk, akkó a Lelik Fali kiabáta hogy: 

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

VII. SOK GYERMEK 

Hetvenöt évvel ezel őtt nagyon. sok helyen vót, hogy vót 6-7 gye-
rek, oszt hároman jártak egy ingbe. 

Ezelőtt vőt 6-7 gyerek. Nem fétek a gyerekekt ű . 
L. VI./2-3---4. 
Inkább hatták, hogy lögyön, mint hogy valalkit híjjona:k a ház-

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

csak az ágy lábához temetik, mer gyün a többi is. 
Örű tek  neki, hogyha elveszett a gyerek betegsíg nékül. TöIIbször 

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

Az én öreganyám mindég mondta, hogy - őnekik is kilenc gye-
rekük vót, osztán veszekedtek -‚ oszt mindég azt mondta az én öreg-
anyám, Virág szülé, hogy a hirtelen halál csapjon közétek! Oszt az én 
öregapám mindég mondta, hogy jaj, Panna, Panna, te nem tudod, mi 
csinálsz. Idáig íőneve(i)ted űket szépen egíszsígge(l), oszt így mondod, 
hogy a hirtelen halti... Még megkaphatod! Hát Úgy is vót. Mikor, a 
Sándor bácsi vót a férfi, a legöregebb, oszt három évig vót katona, oszt 
mán levette a katonaruhát, hogy mán akkó civilbe vót, oszt miindég mond-
ta öregapám is, meg hát az én Wárn is mondta, hogy hát Sándor bácsi 
mán akkó e(1) vót büszkülve, hogy ű  hát mos aná kitőtötte a katonaidőt, 
három évig, no mos má majd gyün haza. Oszt ahogy a szakács adta 
neki a iporciót, oszt valahogy nem tetszett Sándor bácsinak, hogy nagyon 
kilötykölte az ételnek a színit, oszt akkó Sándor bácsi tán szidta, hogy 
má nem reguta vagyok, az anyád ide-oda, még most is rezegteted ki azt 
az ennivalót, azt a kis zsírt, az imeg a villává ideszúrt. Nem akarta az... 
Ajkkó Sándor bácsi hirtelen összeesett, oszt vitték a kórházba. Akk6 
Kelemen Tóni bácsi, az ű  nagybátyja az ott vót, az mingyá sürgönyö-
zött, hogy a Sándort a kórházba vitték. Akkó Virág szilé nt. Akkó öreg- 
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apám aszonta neki: Ne ríj, Panna! Maj nyilván mán a te kívánságod 
megesz, aszongya, nyilván, hogy a Sándort is má most majd vártuk 
vóna haza, oszt ehun e: nem gyün. Akikó mán délután megin kapták 
a sürgönt, hogy meghalt. Meghalt, ahogy itt vakszemen szúrta. No akkó 
Pali bácsi, az én apám testvérje, az meg egy ötven mázsa búzát szál-
iltott a Zichire, oszt olyan reomás vót m, arrul is gyütt haza a kato-
riaságtú, hogy reom.ás vót, oszt ugye v őt száztíz' kilás, kövér vót, oszt 
ahogy szállította, e(l)melegedett, e(l) vót jegyezve neki a lánya, ost mit 
gondol: mikó Pali bácsi igy a hátúsó ágyon deféküdt, osztán mondj neki az 
én apám, hogy Pali, hát nié nem feksz& a helyedre, Ilyen v őlegíny vagy, 
nem mész a menyasszonhon, szombat van. Nem mondott semmit, eccé 
nagyot h&kedt, oszt meghalt. Akkó niá megin Öregapám, szegín szilét 
minctég avvă : No Panna, mos má a hirtelen halál közéjük van. Oszt 
tudja, úgy vót: Roza néni lebukott a padkárú, az is mingyá meghalt; 
Etel rijénj lement a kerbe, az Is f őbukott, az is meghalt. Mind így ilyen 
hirtelen. Hát oszt mindég mondta öregapám, hogy szilének az átka fogta 
meg ezeket a gyerekeket. 

8. Manapság 3-4 gyerek soknak számít. 

VIII. MEDDŐSG 

1. Az ilyenre mindég azt mondták, ez magtalan. Nem birtak sem-
mit se tenni ellene, mer nem lehetett. Ehhön szerencse köll. Vót olyan 
eset is, hogy a férfit dkolták. Ha a férfi véletlenül meghalt, és a n őnek 
lett aztán családja. Igaz törtínet vót, hogy .a n őnek aztán lett családja, 
mikor meghalt az első  férje, oszt akikó aszontáik, no látod, ez meg ez 
vót az oka, nem az, hogy hát nem mentek meg nem akarták, hogy 
legyen. 

IX. MAGZATELHAJTÁS 

Vőt aki meg is halt bele. Vó.t itt egy bábasszony is, oszt akikó 
az is hányat... asszony meghalt. Vót aki még magának is csináta, oszt 
a'kkó belehalt. Mire nohát hítaik orvost, mer ugye itt még akikó nem 
vót, oszt akkó híták Szinger doktort ikocsivä, oszt addig úgy e(l)folyt a 
vére, hogy... Hát Kata néniné, a Juhászná, Izé: a Terus is, az is, Így 
marékkä szedték alula a vért. 

Az Ótus Pancsát, mindég aszonták, hogy beletört - az a kúcs, 
ahogy az ura veszekedett vele, hogy nem ikõ itt több gyerek. Az anyjá-
vá tán, az meg énnekem nagynéném v őt, azé tudom oszt e(d)vitték azt 
Is, oszt át a kocsijdeskán a vér. Oszt azé sikerút neki, nem halt bele. 

Ha a lány úgy lett, titkóták. Annyira e(l)szorította a lány magát, 
ruháivä, fáslivä. Vót aki ibedehalt, mer ők maguk csináták, e(1)mentek 
bábasszonyo:khon meg kuruzsiókhon, oszt ahogy pucóták a gyereket, 
abba belehalt sok. Vagy megpiszkáta a bábasszony. Kúcsot is vettek a 
patikába, föltették, két-:három napig fönt tartották, oszt e(l)ment a gye- 
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rek.  Ezt a kúcsot épp erre ;hasznáták. Horti Pista bácsinak az els ő  fele-
síge Is abba halt bele. 

Azelőtt vőt olyan, taroglyának mondták, akkó azt megrakták 
ganéval, szóval istál]btrágyával, oszt akkó: no gyere, hé, fogd meg, akkó 
megfogta azt a 100-120 kilát, gugóva, mkó fölemeli az az asszony, 
mikó 'má 6-7 hónapos, akkó má ott valami komplikációnak el ő  kő , hogy 
gyű jjön. 

Abba az időbe még nagyonis megrótták, ha vót Is család niá nála, 
hogy mondjam mán, nyőtek a családok, azt mondták, ejnye, hát ezt az 
egyet - vagy amennyit no - nem tudta vóna fölnevelni, nem vétkölte 
a jóistentül, hogy Ilyent csinált. Vót olyan is, aki ibele is halt, oszt még 
hány családot meghagyott, ugye? Ha kitudódott, azt mondták: hát nem 
vétk&lte az istentül ezt a sok családot itt hagyni azé az eggyé? Azt nem 
fölneve(l)hette vóna - éppúgy, mind eztet a háromat rvagy négyet. Akkó 
még nem vót ilyen nagy tudomány, min most. Azt mondja, hogy hozta 
le a paflásrul a süt ő teknyővel a lisztet, hát ugye vótak heten-nyócan-
kilencen a házná, köllött négy nagy kinyeret sütni, 10-12 kila lisztet 
cipelt le, nem ment «1) tille sose! Nekem mesébe aztán, aszongya, tudod, 
gyerekem, erre nem köll anni semmit se, mer ez nem igaz; ha a jóisten 
meg akari tartani, megmarad, de ha nem akar, még ha meg is csúszik 
a sarka, akkó se... Vótak olyan .kenyő  öregasszonyok, oszt mindég 
mondta anyósom, hogy az ment hozzájuk. 

X. TERHESSG 

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

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

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

A terhes asszony nem jelentette be soha. Ez nem v őt nálunk. 
Ugye talán röstölite, nem tudom. 

Mikó  a Pintér Lajesiék megesküdtek, nyáron eaküdtek, így jú-
14uba csak elég az hozzá, hogy meglett a gyerek, de a Margit nem 
mondta senkinek Se, hogy ő  hogy van. Mindég tagadta az anyósátú, 
titkóta, oszt nem tud a gyerek beszéni, süketnéma. 

Szoktak imádkozni, meg vőt is olyan imádság, amit akkor vé-
geztek. Ügy ima'könyvbül imádkoztak, ami erre az id őszakra köll imád-
ság. A Szent Antal-könyvbe vannak ilyen imák, oszt akkor úgy abbul 
olvassuk ki. Szent Antalhoz szoktunk imádkozni. 
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Misét 3.s szoktak. Csak hát nem úgy mondták a papnak, hogy...,  
hanem valami szentnek a szándékára, őrangyal vagy védszent, Így ilye-
nekre szektak. 
Amikor rákerül a sor, hát én hiába mondom, meg az a másik is, hogy 
én szeretnék ekkor meg ekkor misét szolgátatni erre meg erre célra. 
- Melyik szentnek a n,evire? - Hát a védszentem nevire. Ezt az anyó-
sa vagy az asszony maga intézte. Szokta az anyja is. Megbeszélik, hogy 
amik el akar menni, vagy valami dóga van bent a parokján, az 
e(l)rendezi. 

Egy kicsikét óvták, még vízé is nem nagyon hatták, hogy menjen, 
ugye fővegye, mer azel őtt vitték abronyicán a vállukon, hát az nehéz 
vőt neki. Már csak megóvták odahaza, az anyósa má látta, hogy hogy 

ne engedjük, hogyha má Így van, hogy lögyön hozzá szörncséjük 
nekik, nehogy valami törtínjen a gyerekkel. 

Éppen úgy maradt abba a ruhába, mind azel őtt. Bőszok-
nya vőt. 

A terhes asszonyok ugyanabba a ruhába jártak, mind azel őtt, csak 
nahát hogy annyit, hogy ikibontottuk a ráneát, oszt akkó jó lett. Akkó 
még nem vőt kismama-ruha. 

Hányás ellen nem birtak semmit se tenni. Mit tudtak tenni? 
sinátak kámforos pálinkát, oszt azt itta, hébe-korba, ritkán, mer azt 

mondták, hogy ha sokat Iszik az asszony, akkor a gyerek nagyon e(l)bu-
tul. Hát úgy vót, én tudom, anyósomékná is, meg a te szülédékné is. 

Azelőtt meg minálunk vótak ezek a szent iványi almák, a ter-
hes asszonyoknak nem Is szabad vót addig enni almát, még Szent Iván 
el nem mút. 

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

Én, tudja, nagyon kíváncsi vótam, mikó a gyerelvke(l) vótam. 
Osztan olyan beteg vótam akkor. Ügyhogy mikor a Pistival vótam, árú-
ták a meggyet, oszt akkó mondtam, hogy hát, anyósomnak, hogy jaj 
olyan szép meggyet árútak. Aszongya anyósom, hát mé nem vetté? 
- Nem vettem. - De olyan beteg lettem, akkó ez a szomszédasszony, 
Kati ángyó aszongya, jaj Panna ángyó, ez az asszony biztos azé beteg, 
hogy azt a meggyet látta. Oszt akkó Úgyhogy Kati ángyó rendezett va-
lahunnen meggyet, de tudja, hogy én úgy ettem azt a meggyet, oszt 
jó lett. 
De hogy jártam a Mariss ă , az én lányommä. Kapáni mentünk, agusz-
tusba lett meg, osztán hát ahogy az ű  test\?érje, a húga azt mondja, jaj 
ángyó, nézd, aszongya, milyen nagy halat visz az oláj, így ahogy men-
tünk kapáni. Én meg Úgy visszanéztem, mondom, ténleg, milyen nagy 
hal. A Pista mingyá: - Te mit les ő  'Vissza? Tán má az a hal kéne? - 
- Nem a! 
Tudja, két sort megkapátam, olyan 'beteg vótam, hántam, minden, akkó 
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mán Pista mingyá szidott: - Te megláttad a halat, tudod te, hogy a 
Pi'stival is milyen bajba vótá, maj meglátod, hogy most mi lesz veled. 
Hát de tudja, hogy milyen bajba vótam, még dél se vót, haza kt]iltt 
hozni, de nem birtam még a kocsiruil is legyünnil, olyan rosszú lettem. 
Itt vót közel a bábasszon, anyósom rögtön átment: - Julcsám, gyere 
át, aszongya, az Etel olyan rosszú van, hozta haza a Pista a kapálásbú. 
De a Pista kiabál, káromkodik, hogy: édsanyám. az  Etel a haltú ílett... 
A szeme istenit a Pancsának, mer az látta meg! Hát jó van. Julcsa néni 
aszongya: - Halljátok, ez meglesz! - Hát agusztuba ez, mink meg 
hegy kapátunk? Júniuba. Julcsa néni aszongya, hogy meglesz. Jaj, ugye 
bántotta a Pistát Is, én is beteg vótam. Úgyhogy akkó Julcsa néném 
nohát addig, hogy nem lett meg, de aztán mindég f ő  köllött kötni. Oszt 
mondom, hogy hát nem jó lett, csak hiába csinát Julcsa néni, húzogatta 
fő , mer egísz, aszonták, megindul. A 'bábaLsszony mondta. Má hét hó-
napos vótam. Hát akkó, mit gondol, e(l)ment anyósom oda az öreg SzŐHŐ-
siékihön, oda hozta az oláj a halat. Hát má azok megették. Mirigyá meg-
sütték, oszt megették. Az én apám lement egy barátjávä, halászok vó-
tak, édsa Ępám is halász is vót, llementek, egísz écaka, hogy rio mai fog-
nak. Hát nem fogtak. De énnekem csak a hal, csak a hal, nekem nem 
köll más, csak halat adjonak. Pista iévelõ,dõtt néhánszor, no majd Kati 
árigyó aztán másnap regge(l) korán, hogy mijé, egy öreg oláj árulta - 
ilyen kicsi'kéket. Kati ángyó meg zörgött, nem vót kinyitva  a kąpu: - 
Panna ángyó, jaj gyű jijiön, aszongya, nyissa ki, itt van az oláj, áruli a 
halat! - Mingyá vettek olyan, mondom, ilyen kicsik ők vótak, de pucol-
ta még szegíny Kati án:gyó iis, oszt sütötték. Mikó megsütötték, az els őt 
megettem, aztán ehettek léntüllem mindent, aztán jó lett. Elég vót az a 
kis hal, csak megkóstoljam. 

A Pistivä meg hogy jártam? Allapotos vótam. Szegíny kis ángyó 
hát ugye a mészársz&ket türűte. Pista bácsi nagylbátyám vót ugye, mi 
lán vótam is, nagyon sokat segítettem riaki, úgy szerette, mindég 
aszonta, hogy főzzé kishúgom, paprikást - birkatökibű . No oszt akkó 
aszongya kisángyó: - Jaj Etuskám, olyan rosszú néz ő  ki, aszongya, 
meddig döcögsz még? Mondom, hát maj valameddig. Oszt láttam, 
tudja, úgy csüngtek a szalámik. De lesem éri, de bár én is fölértem vóna 
éssze(l), hogy - hát adtak vóna szívesen Pista 'bácsi is meg ángyi is - 
ángyó, adjon egy kis szalámit. Semmi. Akkó e(l)gyüttem haza, anyósom 
rétest nyújtott, laskaleves v őt, úgy rántott leves... Nem k ő, de nem 
jó van... Anyósom mingyá moncii: - Pista, vallasd az Etelt, az Etel 
valamit látott, - mer ugye tudta, hogy olyan kíváncsi vagyok. 
-  Ugye, Teca, láttá valamit, ugye Etám, láttá valami ennivalót, hát 
mé nem mondod? - Nem láttam én semmit. 
Jaj, de jaj, eccé mondom, tudod mit hé, mit láttam: kisárigyó tür űte a 
mészárszéket, osztán olyan szép szalámikat... H ű ! Akkó még hogy ká-
romkodott! - Má mikó mindenki lefekszik... ! Akkó e(l)ment haza éds-
anyámhó meg édsapámhó. Ëdsa Ępám is megijedt, gyün: - Mi a fiam, 
baj van? - Hát, aszongya, baj, nem tudom, mi lesz az Etellel). Meglátta 
Pista bácsijékná itt a szalámit, de csak az k ő  neki. - 
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Akkó  mi  csinátak édsąpámék? Átmentek, Pista bácsiékat f őzörget-
ték, akkó még szegín Pista bácsi kisáiigyót pofon verte, amé hát az 
fiatal vót, az nem tudja, bár te fölérted vÓna éssze(l). - Hát akkó hozta 
Pista a szalámit. Ugye ott csüngött meddig, nem köllött, aszonta, nem 
kő  énnekem, nem eszem, edd meg te, mer nagyon köllött a szalámi. 
Aztán, tudja, nem mertem sehova se menni, hogy ne lássak meg semmit. 

A terhes asszonyt óvták attú, hogy nehogy valamire rácsudál-
ion. Eccé gyütt medvés itt erre. Oszt akkó én is kimentem, hogy mai 
megnézem a medvést. Oszt anyósom betessékelt, hogy: - Begyere! Ěn-
nekem ne! Oszt akkó mindég - hogy is mondjam? - így ide köl)Lött 
tenni a jobb hüvelykujjamat a szoknya korcába, oszt azt mondjam, 
hogy: én nem magam vagyok. Aszonta mindég, hogy hát vót olyan, 
hogy rácsudát, hogy állapotos vót, oszt rácsudát. 

Az anyajegyet, Úgy monidtálk, hogy ha férj és feleség összevesz, 
oszt ahova odacsap, ott megmarad a jegy. Jelenleg náJunjk egy ,helyen 
van i's, hát hogy most az tény.igaz vagy nem igaz, ezt pontosan nem 
tudom. 

Nekem van hátul egy szedörszem, a hátamon. Mer arattak édes-
anyámék, oszt vót sok szeder a tarión, oszt édesanyám, ahogy szedte 
a markot, édesapám odahajintotta hozzá, odadobta hozzá, hát égy sze-
derszem itt van nekem is  ,a hátamon. Lgaz. 
Meg ia Bíró !telnek is. Mikó az anyja terhes vót vele, az apjának vót 
egy sapkája, odavágta az anyjának a homlokához a sapkát. Oszt mit 
adott isten? Ěpp egy sapka látszik a homlolkán neki. Fekete sz őrös fót. 

n is, mikó hordtam a nagyobb gyereket, mentem vóna be a polyvás-
ba, oszt valahogy úgy megbuktam és végigkaristoltam itt az egísz keze-
met Oszt a Vendelnek megvan. 
Errül  azt Is tanútuk, nem szabad odakapni; akkor látszik meg a gyere-
ken, ha odakapnak. 

Ha megijed a ter łhes asszony, akkor nem szabad, hogy magáhol 
kapkodjon, akkor anyajegy marad. A terhet nem szabad vót magáhol 
szorítani, mert akkor, aszonták, meglátszik a gyereken. 

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

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

Az egyik aszondi, hogy nem mutati azt, hogy milyen terhes, 
akkor biztos lány lesz, iha nagyon terhes, akkor fiú lesz. Igy jósolták 
ezelőtt. 

Azelő tt vótak így a naptárba, minden hónapra vót, hogy mond-
jam? - sasjegy, oroszlánjegy, rákjegy, így vótak minden hónapba. 
Oszt iàkkó mondták, no ez a lány vagy ez a gyerek ebbe született, maj 
meglátjuk, milyen lesz. 

Mondták azt, tudom, énnekem is mondták, sok mézet egyek, 
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akkor nagy haja lesz a gyereknek, sok tej ,et igyak, akkor fehér bőrű  
lesz a igyerek. 

24. Szokás vót-e Vagy fiérebeszét, esaik Ugye ez vőt a fő  titka, hogy 
terhes asszony ezt ne, azt ne, mert mondjuk, akli tököt lop, kopasz csa-
ládja lesz, hajaskukoriicát, aki lánygyereket vár, hajaskukoricát lopjon, 
mer akkó nagy 'hj'ú lesz a kislány. A szomszédasszony mondja, hogy 
a fiatalasszonyt, mtkó terhes v őt, az édesanyja lekűdte aikerbe: herét 
lopjon! Herét hozzon föl a malacoknak, ugye non mondta, hogy hozzá, 
lányom, vagy lopj a szomszédbú, - a szomszédébú szedjé herét, mer 
'hát az is ott 'vót az utolsó napokba, osztán mondták neki szülés után, 
hogy azé vót, mer a here az göndör hajú Utódot jelent. 

XI. 'SZÜLÉS 

Akkor többször e(l)mentek onnanihazúrú ugye, ide-oda dógozni; ha 
nyár vót vagy tavasz 'vót, egyiket ere k űdték, a másikat ára lkúdték, 
úgyhogy ne lásson semmit, ne tudjon semmit, csak mikó hazament, 
meglepődött, hogy „hozta gólya kisbabát." Meglletp ődbek a többi 
gyerekek. 

'Apósom mindég mondta, hogy  - mikor megszületett ez a gyerek 
a lányának -‚ hegy no azt mondja: még a jel az égen föl nem mutat-
kozik, addig nem lesz meg, ha Öt nap Mn~  Se. De hogy milyen jel, 
azt nem tudom. 

A régi időbe, az I. világháború el őtt nagyon sok gyerek született 
a köröszt tüvibe. Ha nekem annyi ezerdínárosom vóna máma, ahány az 
osztrák—imagyar időbe a köröszt tüvibe született, ahun vágták a búzát, 
akkor én niegelégött ember vónék. 

Valamikor ilyen bűbájos asszonyféilék segítettek a szülésben, 
úgyhogy se bábasszony, se 'bolnicsár, hanem valainiit értett az ilyesmi-
hön, ezek segítettek. Mer valamikor 6-7 faJiiba v őt egy bábasszony. 
Orvos meg esetleg egy járásba vót egy orvos, valamikor. 

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

A szülőasszony mellett nálunk csak a bábasszony vót, senki oda 
nem köllött. Olyan nagy segítséget nem adtak, 'én szültem hetet. Mikor 
nehéz szülés vót, no hogy meleget neki. Nem v őt szokás, hogy a férj 
bent legyen. 
Más  asszonyok csak eljártak fürdetni, mosogatni. A szülésné nem v őt, 
csak a 'kisbaba, mikor megvót, akkor az járt, hogy a 'bábasszony nagyon 
el vót ifoglalva, hogy vót neki több... A ibábasszony idevaló vót. Az én 
(Kincses János) testvérnéném is bábasszony v őt. A bábasszonynak pézbe 
fizettek. Csak pébe fizették. 

'Mán akkó, mikó nohát hogy ott van az ideje, akkó inkább moridi, 
hogy menjé föl a pa'llásra, oszt gyere le, ioszt jobb, ha mozogsz. Ezt én-
nekem is mondta a bábasszony, Julcsa néni. 

Itt vót a bábasszony imináluàk, de közbe ez meg a tanyán vőt, 
egy 'béresasszony, szegíny. Oszt 'akkó idegyütt szánkóvä 25-be, decem- 
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ber  18-án, nagy hó vót, begyütt szánkóvä, kereste Julcsa nénit. Oszt 
akkó hát mondta Julcsa néni, hogy nem birok menni, mer itt van, ez 
is első  gyerek, a tietek .mé ugye harmadik családod, aszongya, ez els ő , 
oszt olyan gyenge asszony, mer án vékonyka Is vótam, aszongya, nem 
birek, - de ereggy, rögtön rnenjé az orvohó. U szegíny innen el is 
ment az orvoshó, Zijohire, de mire a Szinger kiért, megszülte a gyere-
ket, de nem vót ott seiki se, oszt meghalt az .asszon. 

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

Av vót  a legelső, hogy megfürdessék. A bábasszony fürdette 
bent a szobába. Nyáron mindegy vót, hun, télen akkó csak a melegen. 
Szentelt vizet tettek ia fürd ővízbe, hogy ne cseréljék Id a gyereket, hogy 
a gonosz meg ne szállja, azé tettek szentelt vizet a fürid ővásbe. Mindég 
azt nézték, hogy osak olyan helyre önirék, ahun nem jár senki. Hogy 
ne járjanak körösztül rajta. Kerbe, ikerítéstõvebbe meg olyan helyre. 
Csak ahun nem jártak. 

Szülés után mindég az édesanyja mellé tették a gyereket. Bel ű-
rül. Ahogy feküdt az édesanyja az ágyon, iaz újszülött az mindég be-
lül vót. 

Az asztalon nem hatta anyósom még pólyázni se a gyereket. 
Hogy mijé? Vagy pedig a Pista így a kalapot véletlen az asztalra tette, 
megfogta, oszt hogy: ennek nem itt a helye, aszonta. Aszonta, hogy hát 
ah&in a kalap az asztalon van, ott üszögös lesz a búza. De hogy a pó-
lyát? Nem jut eszenbe. 

Amikó  az első  gyerekünk megszületett, én csak annyit mond-
tam: hála a jó Istennek, csak ha az els ő  megvan; lenne még vagy tíz, 
.akkó i~yá boldogabbak lennénk Kézbe nem vettem mindaddig, amíg 
a bálbasszony be nem pólyázta. Addig nem vettem lkézbe. 

A köldökzsinórt dM6val vágták cl. 
A kődökzsinórt bekötik avvã a nagyon vékony pertlivei), akkó 

mikó az leesik a gyereknek, mikó fürdetik, mindég leesik, akkó az anyó-
som e(l)tette, még én se tudtam, hova. Mikor a gyerek hétéves vót, a Pisti, 
akkor előhozta, oszt azzonta neki: - Nézd, fiam, hét esztend ős vagy, 
mos  mán bontsd ki, ebbe vau sok ikis csomó, ezt bontsd ki, kisfiam! 
Oszt ekarta vóna a szájávä, oszt Kelemen szilé nem hatta; aszonta: nem, 
fiam, ezt így az újaddä. Csak Így csinádd, úgy csinádd, - oszt ki-
bontotta. 
Akkó  mondta Pista, hogy: édesanyám, hát mos mé csinát ilyet? Mé 
adta iannaka gyereknek a kődök'it, hogy bontsa ki? - Azé, mer, aszon-
gya, mer meglátitok, hogy mindég olyan kos lesz. 

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

A mássát, aszonta Juilcsa néni, hogy vigyék a kerbe, oszt 
ássák e(l). 
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XII. AZ  ÚJSZÜLÖTT TESTI  RENDELLENESSÉGEI  

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

A Csíkos  Dudíiéknaśk vót,  oszt  akkó  az Etel beteg  vót, o'szt akkó  
lett néki, oszt semmi nem látszott, hogy az gyerek vagy ez vagy az, 
oszt  akkó ibevitték  a  S1ngei1hön,  oszt a  Szinger aszonta  a  CsÍkoisna'k,  
hogy takarodjon ki,  osztán  hogy temesse el, hát nem  láti,  hogy ez 
üszög?! Annak  vót  vagy három ilyen, hogy nem  lëtt  jó. Oszt  akkó -  
hogy mondjam!  -  aztán lett egy lányuk, oszt az meg is maradt. 

Az én apámnak  esak  ez a két  ujj-a vót  meg. Ezen a ball ujján nem  
vót  'köröm, de ezen a hüvelykujján  vót  köröm. Ez meg itt össze vőt  nyő-
ve  mind, de azé vőt egy kis hézag, Így közte. Oszt mind az ujjamnak 
a pörce, fogta össze ezt a négy kisujját. Úgy született. Ezen meg semmi 
nem  vót,  csak a tenyere  vót.  Mindég azt mondták, hogy  esonka.  Ügy is  
híták,  mer  vót  több Túri József a községünkbe, oszt  akkó  azt mondják, 
hát tudod, melyik, az a csonka Túri József. Pedig  dógozott  mindent 
apám, paraszti  munkba,  mindenfélét: kapált,  áratott,  szárat vágott, 
mindent  m'egcsinát.  

Apósom  imindég  mondta, hogy  ia  hetedik gyereknek van  zeren-
cséje. Etus,  hit mondtak itt a  .mút  héten nálunk, vagy  mikó,  hogy a he-
tedik gyerek,  osztán  meg tud mindent mondani? Nem a  Simony  Ilonka?  
-  Nem az, nem az.  -  Tudod, 'kicsoda?  -  Láng Etel!  Aszonta  Láng 
Etel, hogy én a hetedik gyerek  vagydk, azé  tudok ennyit, így mindent 
megmondani. A  Gránic Juli mondta, 'mer onnan hordja a tejet. 

Aki  foggă  születik, az  tátos  lesz,  boszorkánýos,  babonás. De olyan 
nem vőt a  közsígbe.  

Anyósomnak egy húga  ván,  még az él  Versecen,  meg a  ďia  is él. 
Az foggal született, igazán,  ia  Pista. De az olyan okos, az a  gyerek,' ha 
ránéz a szemire, az  megmond  neki mindenfélét. Mindég  aszongyák,  
Ilyen táltos, olyan táltos; hát nem táltos  Ĺi  azé,  úgy dógózik,  mint a 
többi ember, de  iha  ránéz valakire, •az megm6ndja,  úgy jósol neki, nem 
köll a  tenyerit  tenni neki oda vagy valamit...  Szemibe  néz, oszt  má  
megmondja: te ide meg ide  akartá  menni, vagy ezt meg ezt vesz ő .  -  
Nem veszek én!  - Eridj -má,  ne beszélj,  lhát  én  lábóm rúlaď,  hogy ezt 
vesző . 'Meg hagyod fogni az  órodat? 
• 	7. Hogy mi csinál vele, én azt  nem tudom megniondam,« de Igazán 
olyan szépen táncol az asztal, ha valami... mond ű  valamit,  dé  nem 
tudom, 'hogy mit mond neki, de azt is  memondj'a, hogy  kik fogják  ãz 
asztalt.  Csak az asztal fölött tartotta a  kezit,  de  ňen  teszi rá. Pista  nem  
csinál semmit, csak mond valamit. 

XIII. A GYERMEKAGY  ËS  A GYERMEKAGYAS NŐ  

1. A gyerekágyas asszony ágyát  Boldogasszony  ágyának szokták 
mondani. Ezt maga az asszony készíti el szülés elő tt.  Valamikó vót  háló 
a gyerekágyas asszony ágya fölött, hogy ne lássák az  asszont,  meg ne 
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verjék szernme[ a gyereket. Régebben úgy vót, nem hatták, hogy 
megnézzék. 

Valamikó  a gyerek, ahogy megszületett, akkó e(1) vót 'kerítve az 
a miacsua. Szilé is mindég 'mondta, hogy  e(i) vót kerítve olyan lepe-
dőve(1) vagy vaiamive(i), hogy oda nem birt nézni senki. Mindég su'pel-
lának mondta, hogy supellás ágy. 
-  Tudja, az jobban azé vót, hogy ,a légy ne menjen be. 
-  Nem hé, amúgy Is: hogy ne verjék meg szemme(l). 

A gyereket, ezt nagyon so'kszor imondták, hogy megverik szem-
mel. Aszongya: ne nézd má meg annyira, köpjé rá, vagy csap'kod'd meg 
húgyos söprűvel, mer 'megvered szemmel, ha va'lajki sokáig nézte. Mikó 
megverték szemme(l) állandóan sivalkodott. Oszt akkó megin csak vagy 
húgyos söprűve(l) csapkodták meg, vagy rákohácsoltak, rákéhögtek. Épp 
úgy, imint hogyha hallotta, hogy Szent Antal tüze, nikó valaki nagyon 
vörös vót, oszt akkó gyüttek olyan kiütések az arcán, aszondi: Szent 
Antal 'tüze; akkó ahun !vót Antal a faluba, akinek arra vót hajlama, 
ńiinálun'k is-  vót több Antal, de egy vót, akinek olyan vörös pattanás-
félék gyüttek, ak.kÓ e(l) köllött menni Antal napján, oszt az rákohácsolt, 
oszt akkó elment a Szent Antal tüze. 

Tudja, hogy hogy jártam én? - Jártak házrú házra imádkozni, 
ahun vótak, itt is: anýósom, apósom, hát minálunk is imádkoztak. A há-
tús6 házba, ärú. No, én feküdtem ,a gyerekágyat. Decerrberhe, oszt aztán 
Úgy az ünnepekbe vagy hogy, minálunk imádkoztak. De mondta ezt 
Tóni bácsi, anyósomnak a tesbvérje: Hallod, Pannám, inkább ne imád-
kozzunk, ne menjüik most imádkozni tehozzátok, ott az a menyecske 
is, hát meg minden. A nem, aszongya, az Etel nem olyan pukkadt, vagy 
nem haragszik érte, csak gyertek, aszongya. No, el is gyüttek, ugye, er ű  
mind öregasszony, tele vót, ugye. Itt meg akkó az vót a divat, hogy 
fehér blúzba meg fityulla, 'hátrakötött fejje(l), úgy legyen 'a menyecske, 
úgy ďeküdjön Hát én is, hát semmi bajom se nem vót. Hát ottan jöttek 
az öregasszonyok, jaj meg se látszik, hogy te gyerdkágyat feksz ő , meg 
igy, meg úgy, hát jó van, mikó kíszek vótak az imád'kozásba, aszongya 
R 7za néni: Jaj Panna, ez a te menyed, mint a kinyítt rúzsa, olyan piros, 
hogy meg se látni, hogy gyerekágyas. Aszongya neki anyósom: Köp-
ködje meg, aszongya, nehogy megverje szemme(l). De az ágyra nem hatta, 
senki se hegy odaűjjiön, aszonta Kelemen szilé, még ha valaki is gyütt 
vagy valami, nohát: Ne Üljetek, elviszitek az álmát, mindég aszonta, a 
gyereknek. Hát, mit gondol, hát ük itten aludtak, mink meg fönt. Ugye 
e(l)mentek az imádkozók, eccé mondom a Pistának: Jaj, én olyan beteg 
vagyok! 	Hát mi lett veled!? - Jaj, én nagyon beteg vagyok, én nem 
'tudom, mintha hánni i's kéne, nem birom se kezem, se lábom. - Hát 
mi  ilett veled? - Nem birom a gyereket, hogy megszoptassam. A gyerek 
mellettem 'feküdt így bel űrű , én meg ikívü. Mén a Pista, zörög édes-
anyámnak: - Edesanyám, gy űjjön ke(nd), az Etel olyan beteg! - Mi van 
veled? - Jaj, édesanyám, úgy fáj mindenem, nem tudom föleme(l)ni még 
a kezem se. - Há, mi csináljak veled? Aszongya: téged 'biztos mag-
vertek szemme(l) - így mondj anyósom. - Az... Pista is: -Kend má 
még ezt is e(l)tanáta. Aszongya: - Halljátok én átmék Ágnes nénihön; 
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ez az Ágnes néni igazán azé tudott valamit. No jó van,, zörÉg Ágnes 
néninek, hogy Ágnes néni, gyűjjöll kend át. De ő  is vót imádkozni meg 
az ura is. Hát oszt akkó Ágnes néném átgyütt, aszongya: jaj, édes hú-
gom, téged megvertek szemme(l). Nem köUött vóna teneked kifelé nézni, 
de még fölűté

'
oszt kifelé nézté, megvert valaki szemme(l). 

Hát Ágnes néni aszonta anyósomnak, hogy hozzon egy tiszta tfehér tá-
nyért meg egy kanalat meg egy pohárba tiszta vIzet. Akkó  mi  csát  
Ágnes néni? Mérte: Kalap alá, 'konty alá... Ezt soha e(i) nem felejtem. 
Akkó Szépen, ahogy imádkozott valamit rá, így köriösztöt vetett avvä 
a vízze(l), akkó engem megmosdatott. Kezemet így k&öszbe tette. No jó 
van: alkkó ide az ajtó sarokvassára mérte, de hogy mondjam, egy ka-
náľtă , hogy igyak meg, mikó azt az egy kanál'lä megittam, oszt még 
több lett, mint három kanál, oszt csak ő  három kanáilä mért. Hogy hogy 
létezett ez?! 
No oszt akkó, hogy megcsináta így Ágnes néni, aszongya, maj meglá-
tod, szomszédasszony, hát éccaka vót ugye, maj regge(I) e(l)gyüvök, má  
megcsinálom még eccé, má jobb is lesz. Hát nem úgy v őt?! Má regge(l) 
gyütt, a bábasszony gyütt, hogy fürdesse a gyereket, a bábasszony azt 
mondja: - No Ágnes, tán nem birtá alunni? - Nem, gyüv Ł k nézni má, 
aszongya, a beteget. Ugy sajnátam ezt a szegíny menyeckét. - Jobb má? 
- mondj Ágnes néni. Mondom, jobb, Ágnes néni. Mikó má harmaecó, 
mer háromszó, akkó délfele megin, má mikó harmaccó, mit gondol, ezt 
így megcsináta iénvelem, má akkó nevettem. Igazán jó 'lett. Hogy mi 
osinát ez az Ágnes néni, nem tudom. De én nem tudom, hogy ugye mit 
imádkozott, sose, bár eccer is mondtam vóna, hogy mi vagy hogy... 
Az Surjánbú gyütt ide, úgy hogy az ura imeghalt, oszt vót egy kislánya, 
Oszt akkó itt férhön ment. 

Ha a gyereket megverték szemme(l), olyan fínyes vót a szemei. 
Rít, rít. oszt a.kkó Ágnes néni meg asz mondta mindég énnekem: tudod 
mit, édes szomszédasszon, mi csinász te, fiatal vagy, 'buta vagy még, 
nyald ki a szemit, igazán, aszonta, nyaljam ere is, emere is, háromszó, 
oszt majd meglátod hogy milyen sós lesz a szemkönnye, oszt akkó csak 
köpkdd ki, oszt aszongya, maj meglátod, jó lesz, oszt akkó má ténleg 
úgy meszckt.am . 
Aszonta Äenes  néni, hogy a szem nagyon árt, valakinek a szeme, hogy 
mingyá azé veri meg. 

Hát mikó megszületett a gyerek, hát hogy mondjam, mingyá nem 
viszik körösztöjni, megfürdeti a bábasszony, oszt akkó betaikarja, min -
den, akkor az olvasót kéri, de közbe akkorára má veszünk olyan kicsi 
olvasót. ak!kó ahogy be van pólyázva a gyerek, oszt ott a dunnahaj, 
vagy mi, az a dunnrikötöz ő, oszt a'kkó azt úgy belefonyi, hogy a lUxászt 
így itt legyen a mejlin. Minekünk meg a fejünk alá teszi 'azt az olvasót, 
ami az enyim. ghogy mikó e(i)viszik avatóra, oszt aztán má levették, 
csak addig még, két hétig, hogy az ott legyen. 

Mikó  még gyerekek vótunk, anyósom mindég hozta a szentelt 
vizet. A gyerekágyas asszony ágyánál is ott v őt kis üvegbe a szeri-
telt víz. 

Piros pántlikát kötöttünk a kezire, nehogy megverjék szemme(l), 
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meg - hogy mondjan 	piros kis galárist, én 4s a lánnak ide a kar- 
jára kis ipiros galárist. Vótak olyan kis piros üvegbű  kis galárisok, oszt 
akkó főfűztük, oszt ide ia karjára. Anyósom aszonta, hogy ne verjék 
meg szemme(l). Soká vót a kislánnak, imá nagy ,  is vőt, ment is, oszt még 
hordta a galárist a kezin. 

9. Mindég aszonta Kelemen szilé, hogy köködd meg, nehogy meg-
verd szemme(l), ugye annak szokása vót. 

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

Mikor az a változása van, olyankor nem lehetett bef őttet el-
tenni, vagy olyan valamit csinálni; azt mondták, akkor elronidik. 

Azt nem szerették, hogy az ágy szélire üljön, senki se. Elviszik 
a tejit, meg az álmát elvijszik a kicsinek, meg aszonták, ha olyan asz-
szony ül oda, aki szoptat, akkor ielviszi a tejit a ibetegágyasnak. 

Tudja, mi csinát az én anyósom? Ha nt a gyerek vagy nem 
birt alunni, akkó a liaskocánk, vót kismalacca, feküdtek, aludtak, az 
olyan lassan..., osztá.n lopott szalmát a disznó .aiú, oszt tette a gyerek-
nek a feje alá, hogy úgy aludjon, mind az a disznó. Igaz. 

Varrni nem jó, még  ,a gyerekágba fekszik. 
Az én anyósom is mondta, hogy naplement után ruhát, pelen-

kát, semmit nem szabad vót kint hanni. Vagy estefelé vizet hajintani 
nagyon ki a lavórrä vagy valami, azt se szerette sose. A gyereknek a 
fürdővizit, •aszonta, olyan helyre, ühun járkálunk, oda ne öntsük. Min-
dég tegyük a vödörbe vagy lavóriba, oszt vigyük oda a ganéhon, de a 
fürd&vfzre ne járkáni(!). 

A gyerekágyas asszony régebben, iahogy én tudom, az ágyán 
ült, ás úgy adták oda neki az ennivalót. Nem szabad vót lemenni, ha-
nem az ágyán út. Nyóc napig odaadták az ágyába. Tizennégy napon 
belül nem mehetett ki •az utcára, ameddig nem ment avatóra, mer a 
keresztelés az lehetett három nap után is meg nyóc nap után is, de az 
avatás csak tizennégy nap után. Tizennégy nap el őtt nem lehetett az 
utoár.a kimenni. 

Addig, még a gyerk nincs körösztölve, addig nem köllött, kiit 
járjon az asszony. 
Mikor má megkörösztölték a gyereket, aztán má szabad vót fölkelni. 
Ha birt. Ha egíszsíges vót, ha nem vót olyan különös baja, akkor meg-
körösztölték a gyereket, akkor má hirt fölkelni. 

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

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

A komasszony három napig hordta az ebédet. Nekünk minden 
gyerekné három napig. A komasszonyszélikéb ől nem volt szokárba anni 
a gyereknek. A komasszony, mikó hozta az ebédet, ünnepl őbe ő tözött. 

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

A :komasszony után a rokonyck hordták az ételt, onokatestvérek 
meg így a szomszédok, oszt én is mán vittem nekik, akkó ük vissza-
hozták. Tyúkot egíszbe, v őt aki bornyúhúst, bort, pálinkát, sert. 

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

XIV. A KERESZTELO 

Nálunk mind egy ikõrõsztõlte. Más családokná is, ha itt marad-
tak a faluba, akkó minden gyereket ugyanaz körösztölte. Csak az az 
egy. Máma is úgy van, hagy csak agy komát választanak. 
Barátot szoktak meghíni, jó barátot; kink ki vót a jó barátja. Csak 
azt, leginkább. Testért Vagy rokont - ritka. Régi id őbe nem. Most 
jobban előfordul, hogy testvért hínak. Hogy imást hítak vóna meg, ta-
nítót Vagy ilyesmit, náHunk az egyáltalán nem vót. Igaz, a mi Ilonán-
kat az intézőnek a felesíge körösztőte, mos jut eszembe. Az intéző  olyan 
nagyon szerette, mer kislány, ikislány, er ővel el akarta vinni. Silét ű . 
Hordott az annyi ételt a sziilénk, a kicsi anyjának, hogy... 
A körösztazülőt csakis az ura, a terhes asszonynak az ura híta meg pár 
nappä a szülés előtt. Mikó má látták, hogy ott van az id ő, akkor má 
értesítették, mai szónak, hogyha köll. Csak annyit mondtam, hogy vá-
róba van a vendig, oszt kísz. Gy űjjön e(1) körösztű  nézni az asszoit, hát 
meglátszik azon az asszonyon, már mikor eljön az az id ő, két-három 
nappă, már àkkó meg van esve. Akkó a ikomasszony eljön még a szü-
lés előtt. 
De  jártunk úgy is mink, hogy a szomszédunkba született, oszt az én 
asszonyom e(l)ment megköröszt őni, oszt hegy meg lett a komám sértve, 
az aki a többit megkörösztőte. Minek ment el megkörösztőni aztat... 
Hát szegínyek vótak azok is, iosztán meg k ő  azt is körösztőni valakinek. 

Nálunk  nem várták, hogy vasárnap legyen a körösztöl ő . Ha há-
zaspárt kértek föl, a iférfinak is meg a nőnek is mondták, ez közös meg-
egyezísse(l) vót. Mink vissza nem köröszt őtönk egyet se nekik, mer nekik 
nem vót családjuk. 

Másik bérmáli, nem az, aki körösztöli. Jó barátot szoktak vá-
lasztani. Az má kisebb rangúnak van tekintve miszerintünk. Köröszt- 
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szülő  nem lehet bérmaszül ő . Aki körösztöd, az nem bérmál. Ez egyházi 
rendelet Is. 
A jó barátok, csak tegeztük egymást. Nem nagyon válogatták meg a 
szavakat még akkó. 
Addig még a gyerek fő  nem nyőt, addig jó vót a viszony, mikor a gye-
rek kinősűt, aztán... Az az első  segítsíg: a jó koma, az még jobb, mind 
a rossz testvér. 
A nevet a szülők választották leginkább. Ker űt olyan is, hogy a köröszt-
sżülő  választott nevet, nálunk is v őt olyan, Bélának :is a nagynénje ad-
ta, no nem a tudtunk nék ű ... Előre mogbeszéték, mielőtt mentek kö-
rösztölni. Szülés után. 

Komát nem szokás munikára hívni. Még fiatalabbak vótunk, akkó 
ha Szent István v őt, akkó e(l)gyüttek f őköszönteni a Pistát, oszt akkó hát 
itt vótak. 
Akkó vót  Dezső, mink e(l)mentünk, oszt má most, tudom is én, űneki is 
ugye nagy családja vót, a&kó énnekem is, a'kkó abbamaradt. 

Vót  olyan szokás, hogy az első  gyereket az apja nevire körösz-
töjjiik, de azé nálunk néztük, ihogy milyen névnap gyün, milyen név-
napra született, akkó azt a nevet kapta az a gyerek - leginkább. Ha 
nem tetszett az a név, laikkor választottak, amit akarnak, másikat. 

Aztán még a komasszon fér1hön ment egy másik emberihön, oszt 
még mink űnekik vissza háromat körösztöltünk. Má azelőtt körösztöl-
tünk egy kisláńt, akkó a koma ugye e(l)inent a katonaságbú, oszt akkó 
aztán még férhön ment, aikkó még három gyereket mink körösztöltünk. 
Oszt mind Dezső  vőt. Kettő  meghalt, akkó meglett a harmadik, akkó 
azt mondta 'koma, mer ű  Dezső , hogy az ás Dezső  legyen. Én akartam 
Lajesikának a mienket. Mer minálunk az én apám Pista, az öcsém Pista, 
apósom Pista, ű  (a ć érje) Pista. A gyerek Pisti vót... Na, öt Pista Oszt 
én nem akartam, hogy má a gyerek Is az legyen, hanem legyen Lajesika. 
- Nem! - aszonta - az is legyen Pista. A leggyakoribb nevek vótak 
a Pista, Józsi, Jani, az asszonyokná meg Etel, Kati, Mars, Vera meg 
ilyenek. 

Ha tudtuk, hogy milyen névnap gyün, akkor ha lehetett, ha tet-
szett az a név, akkor csak az lett kiválasztva. Van olyan is, hogy a 

nagyszűlő  nevire ikõrõsztõlik. Az apa vagy nagyapa nevit nézték, a 
nagyanyáét, az anyáét nem. 
Legtöbb van: Jóska, Pista, János. Má Pál az kevés v őt. A lánynevek 
közü az Ormi, Kati, Anna. Most ezek a nevek nem igen szerepelnek. 
Olyanokat hall az tember, hogy ki se tudja mondani. 
Valamikó  két körösztnevet adtak; Bélának is két körösztneve van. 
Ritkaság mostanába. Régebben v őt. Béla is Tivadar Béla. - Én a Bélát 
viselem, oszt ez törvínnye tiltva van. Az els ő  név az a törvínyes máma. 
Három-négy napra má meg is körösztölték. A születésnapján nem vit-
ték, másnap má akkor inkább előfordút. Vót, mondjuk olyan, aki gyen-
ge szülött vót, aztat a bábasszony akkor megkörösztölte. 

Nálunk, még a imi időnkbe 3-4 nap után má körösztöltek, nem 
nézték, mint most, hogy majd csak vasárnap meg nagy ünnepnapokon. 
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3-4 napra hétköznap is vitték, nem tartottak olyan nagy körösztö'l őt 
alba az időbe. 

Vasárnap körösztő tük, oszt akkó ű  mán hetfün hozott enni. 
A ikomasszony vitte a gyereket, a koma ment még a Mariss ă  meg a 
bábasszony. Még akkó szokott menni a bábasszony, de mos má látom, 
hegy nem mén. 

A babát föl őtöztették, szépen fölékesítették, 'bepólyázták dun-
nába. Később is lehetett abba pólyázni, mondjuk, azt a huzatot cseréte 
rajta. Fölötöztek ünnepi&sen. 
Meg lett beszéve, hogy mikor köll vinni, a pap megmondta, ha a szer-
tartásnak vége van, hogy akkorra ott legyenek a gyerekkel). Ha hétköz-
napon vót, akkor reggel, de ha ünnepnapon vót, akkor kés őbb: a tíz 
órási mise után. A körösztöd őre csak a habasszony ment meg a köröszt-
anya. A körösztanya vitte a gyereket. A lánygyereket a körösztanya, 
de fiúgyereket iigen csak a körösztaipa vitte. Azt úgy szokták. Ha még 
lány vót a körösztanya, azé vihette a iúgyereket is. 
A körösztölőt mindég a templomba tartották. Igen csak mise után. 
Mondjuk olyanná talán, ha vidékrül hozták, ugye akikó nem pontos 
időbe gyüttek, akkor nem a mise után, de leginkább a mise után. A ke-
resztel őre a mise után érkeztek. Be v őt jelentve, hogy 'körösztölnetk. 
A pap írta be a gyereket az ia.nyakõnymbe. 
Kibonti  a pap a kicsikét, Igy megtágítik a pólyába, megtágítik, és aztán 
a plébános Úr végezi az ű  teendőit. Ráadi a nevet, megszenteli, örösz-
töt húz a homlokán, szentelt vízbe megmárti a kezit, oszt avval beszen-
teli meg be is csepegtet neki. Utána vissza bepólyázzák a kicsit, oszt 
úgy Viszik haza. Hazafelé is a keresztanya viszi a gyereket. 

Mikó  beértek, Úgy vót a szokába, letették a f ődre: aki legjob-
ban szereti, az vegye föl. Miel őtt beléptek az ajtón, aszonták: Pogánt 
vittünk, körösztínt hozunk. 
Otthon az apa, az anya meg a testérek fogadták űket, ha vótak. Az 
asztalra nemigen 'tették azé, hogy... azé tették a f ődre, hogy könnyeb-
ben tanul járni. 
A Látogatók meg a körösztszül ők pízt tesznek a gyerek mellé. Ez mái 
napig Is még fönt van nálunk. Mingyá a körösztalés után vót vendég-
síg. Szülők meg az öregszülők meg a testvérek vótak hivatalosak. Nem 
vót divatba, hogy ajándékozzák. 

Minálunk pinteken iszületett a Pisti, oszt má vasárnap vót a 
körösztölő. Mer tudja, az én anyósom aszongya, 'hogy ne legyen a gye-
rek soká pogán. Igy olyan szokás vót. 
Mikó  mennek a körösztölőre, viszik a gyereket, akkó mondi: Pogánt vi-
szünk, körösztínt  hozunk. 

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

A keresztel ői vendégség mingyá e(l)kezd ődött a körösztöl ő  után. 
Itt vótak az én apám, az én anyám, a Kelemen szilé, ő  vőt a fő  sza-
kácsné. Az (I testvérjei meg az én testvérjeim is, hát. Koniasszony, koma 
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meg a bábasszony. Nóta nem v őt, csak  beszégettek  meg ettünk. Föl-
űtem,  de nem  gyüttem de,  hát ugye pinteken megszületett, ez meg  má 
vasárnap vót.  Adtak  emil  egy  iklesit,  hogy egyek én is, de hát ugye nem 
nagyon  birtam  még  akkó. 

RESUME  

Le  rassembiement intitulé Systeme  de La  croyance et  de La  couttLme 
popuLaire en ťJrménháza  de  l'amour jusqu'a  Le  bapteme en  14  chapitres, 
systemetise  la  connaissance et  le  savoir des diseurs des données dans  le  
délai eonoernant en titre. Selon  le  matériaux rassemblé, on peut nommer  
les  ehapitres  les  plus riches celles du contenu  de  croyanee,  le V érne  (l'amour 
et mariage),  le X érne  (grossesse),  le X érne  (l'accouchement),  le XII érne 
(les  anomaljes corporelles du nouveau  né)  et  le XIII érne  (l'accouchernent et 
l'accouchée). 

Méme parnii  les  mantionnés  le XIII érne est  au  premier rang,  ou on 
peut trouver l'action  de  chaque, l'encouragernent,  la  gâterie,  le  traitement,  la  
mésure préventive,  le  détournernent et enfin l'action du devin.  

Le  motif  de la  protection on doit chercher dans  la  grande crainte pour 
l'accouchés et  le  nouveau  né. 
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Bosnyák Sándor 

A  SZLAVONIABOL  
ÉS  BOSZNIABÓL 
MAJSRA TELEPULT  
MAGYAROK MONDAI 

A szlavóniai és boszniai magyarok múltja adatközl őim emlékeiből 
is kirajzolódik: földtelen parasztőseik alig Száz éve vándoroltak ki So-
mogyból és Magyarország más területeir ől. Apáik elbeszéléseiből tud-
ják, hogy annyi földet kaptak, amennyit meg bírtak m űvelni A máso-
dik nemzedéknéil  már e ąprózódta'k a iöLdek, többségük mezőgazdasági 
idénymunkás vagy gyárba járó proletár lett. Egy osoportjukat 1941-ben 
a temermni jarasoa, a bukovinai esangôkkal Iözos tawakb,a telepítettélç 
majd 1944-ben a csangoukal egyutt soctroctva a baranyai faJva1a, Ma-
gocsra, lVĺajsra es bolyra ieruei. ĺViajson, eooeri az osi magyar talu-
ban, a modiacsi csata egykori színterén huszonkét család talált végleges 
otttionra. 

Kicsi gyűjteményem egyetlen vérbeli regemondója Sotonyi Mihály 
1890. október 23-án született a szIavónáai Marino-&ttón. Apja somogy-
szYbi, anyja osztopán.i szü żlet'ésű. Apja halála után heten osztoztak a 
húsz hold földön. A ráeső  három holdból nem itudott megélni, ezért 
1922-Iben két évre elszeg ődött egy törökhöz szolgálni. 1911-ben nősült, 
1932.4ben Braziliába akart kivándorolni, az útlevélhez szükséges fény-
képet cl Is kész ĺttette, de kiöbejö'tt betegsége miatt a csoportból lemaradt. 
1941-ben Bácskába, az iakkori Hadiknépére (Sirig), majd 1944-ben Majsra 
került. A mondák világa és :a való világ közt nem érez ellentmondást, 
mondáit igaznak, megtörténtnek vallja. A papokat nem becsüli, de a 
maga 'módján vallásos: reggel, délben, este világtalan szemével a Napba 
nézve iirnádkozik. 1951-től a termelőszövetkezet tagja. 

A sváb származású Lene Jakbtól egyetlen mondát tudtam leje-
gyezni. Ő  is sziavóniai, 1898. február 9-én született. Vakúton ikapott 
földet, 1949-től Majson él. Racionális gondolkodású, újságot olvasó, rá-
diót 'hallgató ember: ez a ikis történet is, amelyben a világfa emléke él, 
csak azért maradt meg emlékezetében, ‚mert egy ritka természeti jelen-
ségről, egy óriási ifáról szól. 

Harmadik regemondóm, a boszniai születés ű  Baililangó Pál 1894. 
január 10-én született, Djeünán. Egész életében pásztorkodott, öreg 
korára, Sotonyi Mihályhoz hasonlóa ń  - teljesen megvakult. Nehéz 
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járású, megfáradt, kályha mellett üldögél ő  öregember, aki csak néhány 
tréfás trnesére És hiedelemtörténetre emlékezik már. 

1968 tavaszán tizenöt mondát - és ihat mesét - jegyeztem fel. Ez 
a kis mondacsokor, amit ma már csak nagy-nagy utánjárással gy űjthet-
tem össze, sejteti azt a gazdagságot, ami a szlavóniai és bosznii ma-
gyarok ikõzt még néhány évtizede is élt. A feljegyzett eredetmagyarázó 
mondáik a magyarországi szövegek közt változat nélkül állnak. A hie-
delemmondák a táltos, a boszorkány, az ördög, a hazajáró ihalott és a 
kinkeresők köré fűződő  'hiedelmeikbe engednek bepillantást, több 
mondáiban a hiedelmek egész sora s űrűsödik. A történelmi mondákban 
Mátyás király alakja mellett Mária Terézia kígyóvá vált leánya jelenik 
meg. A imondákat át- meg átszövi a szociális indulat, s a tizenöt mon-
dából is szinte egy kerek világ bontakozik ki, mely a szlavóniai és a 
boszniai magyarok sorsáról, álmairól és eszményeir ől tudósít. 

I. EREDETMAGYARÁZÓ MONDÁK 

A dohán eredete.  Vót egy oreg enibör, aki szántogatott két ökör-
rel és osztán annyira (hajtotta üket, (hogy mai mökszakasztotta az ökrö-
ket. Melekség vót. Mönt arra a Jóisten, aszongya neki: 

-  Te öreg - aszongya - mi csinász te? 
-  Hát - aszongya - szántok. 
-  Hát jól van - aszongya - mé nem pthensz az ökrökke? 
Aszongya: 
-  Nincs itt pihenés, éri  - aszongya - föd akarom máma eszt 

szántanyi. 
-  Nem - aszongya - te Így nem bírod fölszántanyi sohase, az 

ökreid mökdöglenek. Hanem - aszongya - itt van neköd egy pipa, itt 
Van egy acskó, tele van dohánnyä és gyújesá rá. Tömd mög a pipát, az 
Ł krök maj pihennek addig. Mikó rágyújtottá, szíd el - aszongya - az 
ökrök hadd pihennyenek. Ha elszítad aszongya - akkor lordujjá 
kettőt-lFrármat, asztán mögön ájj mög és mögin gyújes rá, hogy p1-
hennyenek az ökrök. Igy majd fő  bírod szántanyi, mer másképp az 
ökreid ibeledõglenek. 

Hát így teremtötte a Jóisten ta ddhánt. (Sotonyi Mihály) 
A béka eredete. Egy asszon betötte a kemöncébe a kenyeret. 

Odamönt a cigánasszon: 
- &lös lelkőm, aggyon  egy kis kenyeret, mer nagyon éhös vagyok. 
- Mönny a fenébe cigánasszon, neköm cigányok nem köllenek ide, 

dógozzá, majd akkó kapó, lösző . 
Hát ű  nem bír dógoznyi. 
Nahát jól van, nem ád neki, kihajszóta. 'Kihajtotta. Mikor az asszon 

kimönt, ez niög hát dógozott. Mikor tutta, thogy a kenyér mög van stive, 
kivötbe a kemöncébű  a kenyeret, de má egy varacskos ibéka vót a ke-
nyér liejött. Nem vót ott kenyér, hanem egy 'béka vót. Azúta van a 
béka. (Sotonyi Mihály) 
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II. HIEDELEMMONDÁK 

A  förgetegös tátos.  Az édesanyámnak az édesannya meséte ne-
künk. Gyerük vótani, de valamennyire vélek rája. Gyütt a faluba egy 
embör, oszt elment egy gazdáhó, kért tejet. Aszenta, hogy nincs. Pejig 
vót űnjeki teje, csak nem akart ann'i. 

Kifordút,  elment akkó iningyá a ház háta imõgé. Ez egy szegény 
ember vót, de vőt tehene, kért attó tejet. Aszonta az asszon, hogy 
- van. 

-  Hát aggyon egy fé litert. 
Kihoszta, akkó  oszt odatta neki. Kérdeszte: 
- KÖU  kenyér? 
Aszonta: 
-  Nem kő . 
Aszt  a tejet megitta, az edént visszaatta.  Arra felelt Ő , hogy ez majd 

meg fogi bánni eszt. Elmönt az ernbör. 1U hoszta maga után a nagy för-
getegöt. Ez vőt a tátos. Akkó osztánd ennek a gazdának, aki nem adott 
tejet, az egész ház tetejit fölemelte, oszt ennek a gazdának az udvarába 
letötte. 

Ennyit  tudok mondani ruha. (Ballangó Pál) 
A boszorkányok fája. Az apám elvitt, hogy én is megiássam aszt 

a nagy fát. Mikor odaértünk, délután négy Óra vét. Tovább nem me-
gyünk, etetni s itatni kell a lovakat. Estefelé, akkor mér buszonnyóc 
kocsi vőt ialatta, de még ety-két kocsi alá fért .vóna. Hát &jen hatalmas 
szilfa vĆt. Asz monta a csősz, aki ott vőt, hogy az a szilfa ezerkéccáz 
éves. Nagyon magas is v őt, meg hát nagyon széles is, mert mikor esett 
az eső, nem ázott meg az ember ott alatta. És aszt is elmesélte az a 
csősz, hogy a 'boszorkányok ott éjjel 'énekelnek és táncolnak. (Lene 
Jakab) 

A boszorkányos  embör.  Munkások vótunk egy gyárba, lent Bosz-
niába, Pongrác melLett és osztán dbe ebíd őtünk. Hát egyik eszt meséli, 
másik aszt meséli, ebíd ikõzbe a fijatalság. Aszongya eccör egy: 

-  Na - aszongya - fijam, ha szeretöd a tejet - aszongya - 
mingyá lősz egy ifazék tej itten. 

-  Hát hunnan vösz itten, agy gyárba, itten deszkák között va-
gyunk mondom -‚ hunnan az istenb ő? 

Aszongya: 
-  Hozz egy fazekat. 
Hát bemöntünk az irodába, ott vót egy oan literes kancsó, kihosz-

tuk, ű  mek fogott egy kötelet, oszt átdobta a két gerendán a fészerbe. 
Átdbta a gerendán. De ivalahogy, valamit mindig járt a szája. Elkeszte 
fejni és telifejte aszt a kancsót tejjel. 

- Kóstúd  csak mög! Kóstúd! 
(1 ivott belűle, de - én nem kóstulom az Isten szerelmire! (Soto-

nyi Mihály) 
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A fekete macska. 1928-4ba, rntkó a kórházba feküttem, a Józsivä 
együtt feküttem a kórházba, a fijammä. Egymás mellett feküttünk. 
Ějcaka osztán mondom neki: 

-  Józsi, Józsi, kej fő , gyújcsá lámpát! 
De a Józsi alutt, ű  ugye nem ébrett föl. Na mikor eccör f őkelt a 

gyerök aszongya: 
-  Mit neszöl maga? 
-  Hát én neszölök - mondom -‚ de nem tudok mögmozdúnyi 

• helemrű . 
-  Hát mi a baja? 
-  Hát nembírcik mozdúni. A boszorkán ráuít a hasanira. 
Hát eccé oszbán valahogy a kezemet mögnyújtottam, mökoktam 

• boszorkánt és a szájába ker űt az ujjam, de harapni nem tudott, vala-
mi vénasszon vót. 

-  Te - mondom - gyújcsá lámpát, én mökfoktam valamit. 
- Hun? 
-  Hát itt - mondom - a hasamon. 
Hát macska vót. A fijam főgyújtotta a lámpát, nemcsak magunk 

vóturtk. Vótunk vagy harmincan a szobába, feküttünl, mind láttak, hogy 
egy fekete macskát foktam. Asz mongya neköm az egyik embör, na-
gyon nehéz beteg vót, aszongya: 

-  Ereszd el aszt a szögén macskát - aszongya -‚ ne tarcsd ottan, 
ereszd ki az ablakon. 

Hát én eleresztöttem. Ügy elt űht, nem is láttuk többet, pejig nem 
vót nyitva semmi Se. Hogy hun mönt ki, aszt ű  tggya. Akkor monták 
a másikak, hogy boszorkán vót, rnök köllött vóna füleinyi, a füleit le-
vágnýi, Vagy az ujjait Jevágnyi, aikkó möktuttad vóna, hogy ki az, de 
Így nem tudod mög sohase. (Sotonyi Mihály) 

'Az utas es ője. Este télidőbe össze szoktak mönnyi kártyázni. Hát 
osztán oda íbeszakatt egy, Isten tuggya honnan gyütt, honnan se, nem 
vót öregembör, oan harmincöt óv körül vót, kért szállást. Hát be Is fo-
gatta a házigazda. Monta neki: 

-  Itt háihat nálam. 
Na osztán egyik eszt beszét, másik aszt beszét, vótunk vagy tizen-

ketten. Kukoricát morzsútak a lányok, minik mök hát fijataiesnbörök 
vótunk, hát kártyásztunk. Hát osztán egyször asz mongya az a vidéki: 

- Embörök -  aszongya - itt igen meleg van bent - aszongya 
- jó vóna egy ikis huívöset bennyi ebben a szobába. 

Aszongya a házigazda, aszongya: 
-  Hát hiszen kinny is hideg van - aszongya - hát könny ű  idebe 

hidegöt tönnyi - aszongya -‚ kinyissuk az ablakot. 
De a többiek aszontáik, hogy: 
-  Ne nyissák fki, mer hát fúj a szél. 
Aszongya: 
Ne nyissanak maguk ki semmit - aszongya - mingyá hideg lösz 

itt benn. 
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Fccör  csak elkezdött valamit, erre sétált, arra sétált, de ű  mindig 
valamit susogott, de nem tutta senki, hogy mit. Hát barátom, eccör csak 

a saroikbú eme;lkedött egy nagy g őz, mint ahun 
sok ruhát mosnak es nagy goz van a konyhába, 
a mosókonyhába, eccor elkezdott dorogril Dor-
gott, csattogott, mint a tüzes menku, mikor 

I11IIIii. 	csapkod Nekiállt az eso esni ott a szobába Úgy 

ă1Iff1Í1B IŁ  mogasztunk,  mint a szakramentom! Hat bujt 
t%JJ  egyik erre, másik arra de u nem bujt sehova, 

u nem ázott mog U csak úgy járt idébb-odább 
a szobaba Aszongya, u valamit mondott  az eso-
nek, es el is alIt Elmúlt a dorges is, viljlan'ilas 
is, mindenféle elmúlt.  

Ü nem fej eszte ki magát, hogy miféle, ű  
csak aszonta, hogy egy utas. Gyalog gyütt, 

Sotonyi Mihály 	tarisznya vót a nyakába, mind egy vándorem- 
1932-ben 	bör és 'kért szállást. (Sotonyi. Mihály) 

8. Az ördög kér őben.  Vót egy leán mö.g egy asszon, anya mög a 
lánya. A lány szép egy lány vót, de imõg5regõdõtt, me nagyon lusta vót 
clógoznyi. Osztán az iannya mög mindég átikoszta: 

A fene iõgyõn mög tégödet! 
Mög: 
-  Az ördög viin.ne el rná eccör, ne ilégy mindig itthon. 
Hát a Ián iosztán este dógozott, eccör osztán az ördög odamönt hoz-

zája, mInt szép legény, önt kér&be. De lán aszt eszrevötte, hogy nem 
tiszta degén. A lánna'k leesött a gy űszője este, hogyan dolgozott az asz-
talná, lehajút, nészte, lólába van nekije. De nem szót semmit, mög 
nem •ijett. 

Há osztán kérdöszte tűle  az iannya, hogy: 
- Mii  járatban van? 
Aszongya - elgyütt a lányhó, mökkéretni a lánya kezét, hotyha 

mökknphatná. 
- Odadom ién -  aszongya - még az ördögnek is 	aszongya 

csak mönnyön má eccör a háztú. 
Hát az ördög ennek örült. Na de a lánynak mög nem beocött, mer 

Látta, hogy nem legén, hanem ördög. Hát eccör osztán a Ián, mikor oda-
mönt az ördög, há eilmönt hazúrú, cimönt a szomszédba. Ott vót az annyá-
nak egy testvére a szomszédba. Asz mongya a nénnyinek, aszongya: 

-  Néném, hát , ,anyám engöm az ördögnek ígiért - aszongya -‚ hát 
én nem tudom, hogy mi csinájjak? —aszongya. 

-  Lányom - ‚aszongya - fogjá magacihó három girizd fokihagy-
mát - aszongya - és egy kis üeg szent űtvizet. Szentűtvízze mozsdózzá 

mög. Az ördög tehozzád nem fér, akármejik ördög gyün is, nem fér 
hozzád. Ës - aszongya - aszt az ágyat, ahol te feksz ő  - aszongya - 

szentűd n-iög, Tnög a szobát 'mindön ódalrú szent űd be. Még be se bír 

gyünni a szobádba - aszongya. 
Hát így tött alán. 
Na eccör osztán, mikor az möktörtént, az ördög ott állt egy dara- 
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big,  látta, hogy nem fér hozzája, elkapta a banyát, Úgy vitte, mint a 
rosseb. Elvitte a banyát, az annyát. Ez mög aszongya: 

-  Vidd ördög, vidd - aszongya - az anyámat, ne engöm, én nem 
mönök el hozzád. (Stonyi Mihály) 

Az arany tüze. A zsidó legény inas vót a másik vároba. Gara-
cicának monták aszt a várost, Horvátországban van. Ez imõg Sziavó-
ntáiba vót, ahol mi vótuntk. $z mindön hónaipba eccör járt haza. Nem 
vőt messze, Úgy tizenkét-tizenhárom kilóméterre, dehát mindönnap nem 
járt haza, csak niindön hónapba eccr járt haza. 

Há osztán gyütt  haza, késő  este má, valami innep v őt rnásnep, há 
asztán mikó gyütt, két erd ő  köszt gyütt el, hát el őveszi a pipáját, mök-
tömi, keres gyuďát, nincs gyufája. - Hej a mindenit, hát a gyu ĺfát mög 
nem hosztam el. 

Láttya  ám ű  előbbre, mint gyütt, valami tüzet. - Na hálla Isten 
aszongya - valaki rakott tüzet, otthatta. 

Hát osztán o'damönt ahhó a .t űsżhő, iátu.g.rott egy árkot, az árkon 
belű  vőt egy bokor alatt ‚a t űz, odamögy ia tűs", kikapargát egy para-
zsat, mökfokta, rátötte a pipájára. :Szíjj.a ‚ám, fényösödött az, asz hitte, 
hogy ég. Szíjja, asztán visszamögy az útra, mönt haza. Hát nem akar 
a pipája ‚égnyi, nem akart füst gyünni. De csak szítta ú i, látta, hogy tűz 
van benne, csak szítta, de nem égett. 

Há mikó  hazaért, akkor kikaparja ia pipájábú a dohánt, hát egy 
arany kigurút a pipájábú. - Hej a mindönit nekije - aszongya - egy 
arany van. - Kapta ‚a tarisznyáját, ifokta a bottyát, elmönt vissza. Az 
annya mög az aptya öregek vótak má. 

-  Hová ‚mész fijam? —aszongya. 
- Maj miiigyá gyüvök  én. 
Hát mingyá nem gyühet, mer hétnyóc kilómétert köll neki mönni 

oda mög vissza. 
- Maj mingyá gyüvök  én. 
Rá meggyütt azér, mire kihajnalodott, má meggyütt, telihoszta a 

tarisznyát arannyal. Abbú építöttek, abbú vöttek nagy-nagy épületöt. 
Májig is ott van az épület. (Sotonyi Mihály) 

A pap jelöntése.  Vót egy nagy pap. Ez a pap gazdag embör vót. 
O pap vót az egész kerületben. Na ez vágott disznót. Líevákta a diszna-
ját, hát imõkhítta a szomszéd 'kösségbeli papokat, mint hát diszonótor-
ha, vacsorára. 

Hát osztán vótak ott több urak is, kösségbeliek. Hát osztán annyira 
mönt az italozás, hogy a két ‚pap majnem összeveszött. Egyik aszonta, 
- a mennyországba így van, a másik aszonta, - nem úgy van, 
emígy van. 

Közbe möggyütt az éfél. Na a papok asz mongyák: 
-  Hát most - aszongya - elmögyünk széjjel, mos má ölég v őt a 

vacsorából is, ölég vót az ital is, mindön, széjjel, mögyünk. 
Hát most az a pap, akinek a másik fainba 1k8II6U 'mönnyi, persze 

télidő  vót, szánon ivót, fölűt a szánra és .a kocsisa vitte haza. Egy nagy 
högy mellett möntek el, és a högy mellett mög egy nagy híd. Na de 
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akkora hó esött, hoty hát mire möntek vissza abba az éjcakáiba, nem 
látték a hidat, lemöitek a híd mellé a szánnä együtt. Ott a pap mökh ăt. 

Ez a pap, aki itthun maratt, em mög rná elkész űt, oszt lefekütt az 

ágyára, elfújta a lámpát és ie ďekütt. Hát mikor osztán lefekütt, valaki 
k000l iaz,ablakon. O főket, odamönt az ãblakhó, nem látott sebun senkit, 
csak monta, aszongya: 

-  Nézd - ‚aszongya - ikollegám - aszongya - nem úgy ‚van a 
másvilágon, ahogy te montad, mög Úgy sincs, ahogy én ‚montam, egész 
máskép van. 

Avval oszt eltűnt. O hallotta, imikor mögy a hóba. Elmönt, de látni 
nem látta. Hát másnap rüggel bemögy a szakácsnéja, hát köti  ďöl  az ágyá-

bú, aszongya: 
- Tuggya-e plébános Úr, hogy mi ,a hír? 
-  Nem tudom - aszongya. 
- Mökhăt  ‚ez és ez a pap. 
-  Mikor? 
-  Az éjca'ka, mikor möntek innen haza - aszongya - beled ű tek 

a híd mellé a hóba - aszongya - és azon a hejen rnökh ă t. 
-  Na akkó az vót nálam - aszongya - jelönteni, hogy hogy van 

a másvilágon. 
Mer mökfogatták egymásnak, hogy aki el őbb mökhal, az mögje-

lenti a másiknaik. (Sotonyi Mihály) 
A tüzes  embör. Aszongyák, az  embör, hotyha utazik éjcaka és 

mögliáttya a tüzes embört, az ollan, mint a gyertya, jár erre Is, arra 
is, ás ha fél, elkezd imátkozni, 	Jaj Istenem, bocsáss mög 	akkor az 
embörhő  mindig közeleibb gyün. Ps hotyha imátkozik az embör, akkor 
még  mög  is ijeszti az embört. Aszongyák, hogy ezök azok a niérnökök, 
akik rosszú mértek télettikbe, most asztán Újra mérik, és mikor az embör 
kocsijára fölül, akkor a két ló nem bírja el a kocsit. 

Hát vót nálunk egy embör. Az gyütt Daruvárrú, gyütt haza a, fele-
ségivel a városbú. Há osztán kés őn gyütt haza. Hát persze a város-
bú elgyütt korábban, de harminc kilóméter - harminc kilóméter. Ezzör 
útközbe :láti, hoty hát ott is fényösödik, amott is fényösödik, most ott 
van a fényösség, most ott van. Mi löhet az? Hát ű  aszt sohase látta. 

A felesége mög üt mellette, elkezdett imátkoznd: 
-  Jézus, ‚Mária, Szent József! 
Annyira imátkosztak mind a iketten a kocsiba, hoty hát f őszát Ő  is 

hozzájuk a kocsiba. Mikor főszát a kocsiba, akkor nem látták többet, 
csak a kocsi eccörre mögát. A két er ős ló nem bírta elvinnyi a kocsit. 

-  Mi jaz Isten?! 
Verte a lovait. - Gy ű  mög - gyű! - mög - gyerünk! - de 

sehova nem bírtak .mönnyi. 
Hát az ernbör utóvégre elkezd nagyon ikáromkonnyi, akkor a lovak 

mögiramottak, az akkor elmönt. (Sotonyi Mihály) 
A gazdag  embör  hátramaradása.  Vót egy asszon mög egy embör, 

de gazdák vótak, házuk lvát és ájn ďort kapujuk vót. Nagy kapu, kocsi 
járt be. V 6t azon lkiskapuís. És mindönnap otthon vótak. A kiskapu be 
vót zárva. Kódusnak soha nem adott az a világon semmit Se. És akkó 
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hát persze utóvégre az embör mökihalt. Hát asztán mökhalt, harmadnap 
el van temetve. 

Hát negyednap gyütt haza fekete kutya alakba és őelőtte a kapu 
nyit. De mikó gyütt? Mikó .a disznókat a kanász hazaeresztötte. Beeresz-
tötte, a kaput bezárták, a disznóknak adott önni .a gazdasszon, becsukta 
űket. Akkó a kapu nyit, a kutya begyütt és aszt a vájút, amib ű  öttek, 
nyalta lkõffi,kõffi. Gyütt, gyütt, gyütt. 

Az lasszon, talákozott egy szentes asszon, ikömyves asszon, na majd 
az. Elgyütt, és a kutya begyütt, elkeszte nyalni a vájút. Akó ű  szót 
a kutyának, aszongya: 

- Mindönki  Krisztus urunkat dícéri. 
Háromszor főkérdöszte evvel, akkó a kutya fölemelte a fejit, mög-

szólät: 
-  Én is dícsérném, de nem Jöhet. 
Akkó mouita  az asszon: 
-  Hát mi az utolsó hátramaradása? 
Akikó mögmonta: 
-  Öljenek le egy ökröt, Ikakasokat, disznyókat, kosokat öljenek, 

és a koldusokat, szögényöket híjják háromszó önni, röggel, dé ąbe, este. 
Igy is tött. Reggel elgyüttek önni, s délbe, este. Többet nem gyütt 

vissza. Ez vót az ű  hátramaradása. (Sotonyi Mihály) 

III. TÖRTÉNELMI MONDÁK 

Mátyás halála. Mátyás kirájrú hallottam, ihogy ojan fékommu-
nista vót. U agyon lett szúrva. Hun? A klozeton. Alúrú ráspojjä főszúr-
tak nekiije. 

-  Szúrjad, szúrjad, most szúrod agyon az igazságot! 
Ennyit hallottam. (Ballanigó Pál) 

Mária Terézia kincsei. Mária Teréiárú tudok. VOtam a högyön 
is, ahun ennek a várja vót. Az ott van lenn Boszniába, iahol én vótam. 
Ott egy nagy högy van, igen nagy.  högy. Arra az embörnek úgy köllött 
négykézláb ifõmászni, és amikó gyütt le, akkó .seggön köllött lecsúszni. 
Hát annyit kapaszkodott az  embör,  hogy vótak bokrok erre-arra, az 
embör fő  tudott mönnyi. 

És ott a nagy h'ögyön vót egy fal. 011an széles vót az a fal, mint 
egy gang, de tiszta kőfal vót, ollan niégy méter magos és vót ollan hosz-
szú, mint ez az egész haj:lék, ijen hoz', ötven méter hosszú. Na azalatt 
a kőfal alatt, a végin vót egy akkora luk, hogy egy oan izenöt-tizen-
hat éves gyerkőce bemöhetött rajta. 

És akkó monták a régi öregök ottanég, akik ott születtek, hotyhát 
ott van Mária Terézia grággya, és a pince dtt van alatta és a pincébe 
van az Összes kincse Mária Teréziának. És aszt a kincsöt, ott van Mária 
Teréziának a lánya, az vigyázi aszt a pészt, el van átkozva az a ]án. 
És az gyün ki kígyó képibe. Mindön újhód vasárnap röggel igyün ki az, 
napkölte elő tt, mer ott van egy folóvíz, Barabáskának híják, ott iszik 
vizet és akkor fölgyün vissza a helire. 
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Na akkor az én lijam, aki elestt a háborúba negyvenikett&be, az 
vót oan tizenöt-tizenhat éves gyerök. Oan vakmer ő  egy gyerök vót, hogy 
az nekimönt mindönnek, tűznk víznk, imindönnek. Az nem fét sem-
mitű  se. 

-  Na - aszongya - édösapám, én eszt eccör mö,glesöm. 
Mer, asz montájk, hogy aki bevárja asztat, aszt a leánt, mikó kigyün 

onnan, a 'kígyó nem .bántya, de rámászik az embörre és az  enibör, ho'ty-
ha asztat mö'kcsókújja, akkor mögnientötte aszt a lánt, azé lösz az egész 
kincs, ami ott van. 

Na - aszongya - édösa,pám, mink szögényök vagyunik, én eszt 
mkpróbálom. 

És  'háromszor a gyerök várta ott, három újh],d vasárnap várta, de 
soha nem látta ott kigyünni. Hált er ű  gondolom, hoty hát nem is lehet 
igaz. (Sotonyi Mihály) 

15. Mátyás  kiráj  kérdései. Mátyás kiráj rnönt, mönt. Hát egy szö1. 
lőbe tanát egy ‚emilyört, ottan kapált. Aszongya neki: 

- Jónapot bácsk.ám! 
- Jónapot! 
- Kapáli  a szöllejit? 
-  Nem  —aszongya -‚ nem az ién szöll őm ez. 
—Há't? 
-  Napszámba kapálok. 
-  Hát mi a napszámja? 
-  Nem sok  - ,aszongya - csak négy garas. 
-  Hát - aszongya - aszt a négy garast hova töszi? 
-  Hát - aszongya - egy garast, a régi adósságomat fizetem, 

kamatot. 
- Kantaot? 
-  Igen. A másik garast adom - aszongya - az Új kamatra. 
- Hát a harmadik garast? 
- Aszt —aszongya -‚  a harmadi'k garast eldobom, sárba 'taposom. 
- Hm, sárfba taposni, íjet? Hát a negyedik garast hova töszi? 
-  A negyedik garasé veszëk Új ierôt és dolgozok itolváibb. 
Hát mongya mög,  hogy igyün ez ki mostan? 
Hát van egy öreg édesapja, nem bír dógozni, vilákbalan, mint én 

nagam is. Hát a régi kamatot fizeti egy garasé. Hát a másik garas, új 
kasTla1t. Van egy fija és aszt nevIi. A másik garast űrá aggya. A har-
madik garast mé taposi ia sárba? Van egy lánya, neveli, neveli, f őneveli 
tizenhét-bizennyóc évesre, férhö.z mén, semmi haszont nem fog többet 
tüle, mer férhöz mén. Hát nem sárba tapossa a hrmadik garast? A ne-
gyedik garasé meg vösz kenyeret, ennivalót, mindent és tovább dol-
goik. (Baląangó Pál) 

JEGYZET  

Sotonyi  Mihálytól a közölt mondákol' kívül hat mesét is lejegyeztem. A mesék 
ciniel ás tipuseghatározásai: 1. Szon György vitéz. Aarrje-ThoTkpsofl: 300. 2. A két 
legén. Aarne-ThOfllpeOfl: 470. 3. Az obsitos katona. Aarne-ThOmpSon: 554. 4. A kegyetlen 
szóga. Kovács Ágnes kéziratos mesekatalógusa: 1603** + 1562 B + 1003*5 + 1008 + 1019. 
5. A bátor jén. Aarne-Thonipson: 955. 6. Az @kos lán. Aarne-Thompson: 921 A. 
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SUMMARY 

ON LEGENDS 	 -- 

This colleetion contains  15 legends of Hungarians who migrated from 
Siavonia and Bosnia to Hungary durng the Second World War. The mate-
rial has been gathered fróm three iriforniants. The collector of the legends 
gives a brief survey of the life history of his inforrnants and their eharec-
ters. The texts are grouped accordiing to the literary genre they belong to: 
gives a frief survey of the life history of his infozimants and their aharac-
1-2 are legends on origin, 3-12 are legends on beliefs, 13-15 are historiaal 
legends. We do not lcnow about the Hungarian pairalleis of the legends on 
origin. In the legends on beliefs common européan religious traits are to be 
found along with shaman conceptions. The historical 1egends are linked to 
King .Matthew's personality and ta the daughter of Marja Teresia. The legends 
were gathered in 1968. 

REZIME  

O SKASKAMA 

Ova zblrka sadrži petnaest skaski  Madara koji su se doselili za vreme 
drugog svetskog rata iz Siavonije i Bosne u Ma đarsku, na osnovu kazivanja 
tri informatora. Sakuplja č  skaski daje kratak prikaz života svojih informa-
tora i opisuje njihov tkarakter, a tekstove grupiše prema književnim vrstama: 
1-2 su skaske o poreklu, 3-12 su skaske o verovanjkna, 13-15 su istorijske 
skaske. Nisu nam poznate ma đarske paralele skaski o poreklu, a u skaskania 
o verovanjima nalazkno pored zajedni čkih evropskih verskih elemenata i 
šamanske predstave. Istorijske skaske vezane su za kralja Matiju i k Ćerku 
Marije Terezije. Vreme sakupijanja je 1968. godina. 
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Pénovátz  Antal 

„MARKUS  LAJOS  
VOFNYKNYVE"  

A népszokások költészete, azáltal hogy magába foglalja a folklór 
legszubjektívebb és leginkább formulásodó aikdtásait, betekintést enged 
a paraszti érzelemvilágba és életszemléletbe is. Mindezt sürítve, térben 
és időben egy helyre, egyetlen alkalomra zsugorítva a hagyományos 
falusi lakodalmak költészetében vizsgálhatjuk. Vizsgálódásunk alapjául 
egy vőfélykönyv szolgál, melynek másolója MARKUS LAJOS pacséri 
lakos, a másolás ideje pedig az 1930. november 10-e és 13-a közötti 
négy nap. 

A falusi lakodalmak szertartásmestere, a v őfély (pacsériasan: 
v őfíny),  mint valami színpadi rendez ő  irányítja, pergeti az eseményeket. 
De nemcsak rendez, szerepel is. És nemcsak a Lakodalom ideje alatt, 
jóval előtte Is. Tisztjéhez tartozik ugyanis a jegyzékbe vett vendégek 
hívogatása is. Vőfélytársával (a lakodalmat két vőfély szolgálja: az egyik, 
az  öregvőfíny  a vőlegény részéről; a másik, a  kisv őfíny  a menyasszonyos 
ház részéről) sorra látogatja .a meghívandókat és a kötelez ő  rtginąis el-
mondásával lkodalomba ~ ,tál-ja Őket: 

Bocsánatot kérünk  lezen bátor bejövetelünkért, 
de mivel N.N. kiküldött v őfényi vagyunk, 
hogyha kegyes kérését meg nem vetnék, 
az Ő  kedves fiának öröme napjára, 
szombat délutáni íkét órára 
és kés őbb egy tisztességes vacsorára 
szívesen fogja látni mindközönségesen az egész 
házi népet. 

Hívogatás nyoszolyólányoknál: 

Szerencsés jó 'napot kívánunk Istent ő l, 
N.N.  uram házából jövünk küldöttségb ő l. 
Engedjék  meg, kérjük szép leányuknak, 
Mint szép menyasszonyunk nyoszojólányának, 
Hogy ránk következ ő  második szombat nyolc órára 
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Jöjjön násznépünkkel az Ürnci.k házába, 
Gondunk alávesszük, mert mi is ott leszünk, 
Addig is)az isten maradjon mivelünk. 

A hívogatás meger ősítése: 

Elmondá  már társam az 6 Szép kérését, 
Magam is helyeslem annak a menését, 
De hogy annál 'nagyobb legyen foganatja, 
Én lis erősítem, nyelvem is ezt mondja: 
Szíves kérésünket, kérem meg ne vessék, 
N.N. uram házát szombaton fölkeressék. 

3. A vőfély igazi szereplése azonban csak a lakodalom ideje alatt 
rkezik el. Szerepe eikkor ikettõs. Az állandó ügyelés és felügyelés mel-

lett szócs&ve •a lakodalmat tartó háziaknk, els ősorban is a menyasz-
szonynak, és vidámítója, szórakozbatója a lakodalmi társaságnak. 

Rgmuaai  hangulatukban, mondanivalójukban ezen feladatdkhoz, kö-
vetelményekhez a1ikalmazkodnk. Egyszer a szórakoztatást, vidám han-
gulatkeltést szolgáiijá'k, imáskor a komoly, legtitkoltabb, legrejtetbebb 
érzéseket tolmácsolják. 

3.1. Elsősorban hainguliatkeltés a célja a Beszéd a házasságról 
címűnek: 

Mi a házaság, világi párosság? 
Akkik  csak próbálták vagy pedig vizsgálták, 
im azt mondja erre mindenki, ki okos, 
Hogy szegény legénynek biz az nagyon bajos. 
Annak a legénynek ugyan még nem csoda, 
Ki maga fejét ől még ezt nem tudja, 
De az asszony néki majd tudtára adja... 
Azt, hogy mi kell néki egy szálig elmondja: 
Gazdaasszonynak tehát először kell tűzhely, 
Hogyha ez nincs, bizony nagyon könnyen hagy el. 
Szobában, konyhában legyen elégséges 
Bútor és oly holmi, ami csak szükséges, 
Mivel az asszony, ha lát ebben szükséget, 
Nem ülhet senkivel vídám vendégséget; 
Dörög, morog aztán őkelme urára, 
Hogy a mennyk ő  hozta őtet a nyakára. 
Hogy tehát ezt kerüld, és hogy kedvét keresd, 
Mindeneket végy, és gondolat ját ellesd. 
Seprő, ruhakefe és még b őrös táska, 
Mán golló, sótartó, motolla és rokka, 
Falra cifra tükör, szobába Szép asztal, 
Kell ágy, láda, karszék jó puha vánkossal, 
Tele üveg finom, jóféle ecettel, 
Rózsavízzel vagy több jószagú kenettel. 
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Házad előtt, ha lát járni zsidót, immár 
Ügy Jutjt, úgy tuszkol ki, valamint ,a tatár, 
Hogy łvégy kend őt, csipkét, ollót, gy űszüt meg t űt, 
Ládára lakatot és más ilyneműt. 
Apró és nagy fazék, bögre, szilke és tál, 
Hidd meg ezt, barátom, hogy nagyon megrostál. 
Nyárs, sütőlapát, rostély, tökgyalu, pemet, 
im  mindezeket sem termi ám ‚a szemet; 
És sok lábas edény, valamint lábatlan, 
Kis- és nagykanálból jukas és jukatlatn, 
Rosta, çszita, aztán lekvárf őző  4 kanál, 
Kézi-, azután meg több szakajtókosár, 
Sodrófa és deszka, kis- és nagymeszell ő, 
Dagasztószék és szép fényes pléreszell ő . 
Honnan szeded mindezt,, jóbarátom, el ő? 
Ez a gazdaasszonynak ám mindnyája kell ő . 
Kell ám ezen fejül sajtár és tekeny ő, 
Rézlábas, vaslábas, üst is és serpenyő, 
Levesmer ő  fényes réz-, vasnyel ű  kalán, 
Sótartó és más eszköz lógjon konyha falán. 
Jaj, hát azután még a lakószobára 
Nagyon sokkal több kell ám, mint akonyhára. 
Mert nem is szólottam pnég a szekrényekr ől, 
Aranyos képekr ő l és ágyterítőkrő l, 
De ammit elmondtam, imán ez is elég, jaj, 
Azonban még hátra is maradt egy nagy baj. 
Mondanám is, nem is, igazán átallom, 
De utoljára is el ínem titkolhatom, 
Mi tűrés, tagadás, még arra is kell menni, 
A menyecskének bölcs őt is kell venni. 
Ebből áll rövidesen a házasság, párosság, 
Akkik  csak próbálták, azt mind így találták, 
De azért, angyali szüzek, örvendjetek, 
Kik testi iszépségnek köztünk örvendetek, 
Csak Lelki iszépségtek őrizzétek ti meg, 
S galambsze'líd Legyen szeret ő  szívetek. 
Ezen szólásomon ne szomorkodjatok, 
Hogy ebb ől a farsangból már kimaradtatok, 
Jön már a másik is, lesz benne részetek, 
S lesz legény, kivel majd megesküdhettek. 

A szórakoztatáson kívül azonban még arra is jó, hogy játékos mó-
don ugyan, de közölje azokat a társadalmi normákat, amelyeket ez a 
közösség eLvár, megkíván a házasságba lép ő  Új embertől. 

Ntekünk  még azért Is érdekes, mert szinte leltárát adja a múlt szá-
zadi paraszti ház teljes íö1szerelésénk. 

3.2. A szórakoztatás mellett erkölcsi normákat közöl az alábbi pár-
soros Biztató is: 
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Nem siralmas harc ez, félre most a bajjal, 
Vigadozzunk, amíg ránk nem köszönt a hajnal, 
IJrítsük a kancsót, rajta tehát gyorsan, 
Minek áll ez a sok palack bor sorban! 
Asszonyok, imenyecskék, hozzá kell hát nyúlni, 
El szokott sa jó bor a konty alá csúszni, 
Hanem azért, hogy köztünk legyen mondva, 
Ne álljon ma félre senkinek )a kontya, 
A fehérnép 'a borból csak képesen fogyasszon, 
Mert nincsen rútabb látvány, mint a részeg asszony. 

3.3.  Kimondottan a szórakoztatást szolgáiják az  Rtkek felköszönt ői. 
Ezek közül jelen dolgozatunkban csak kettőt közlünk. (Az elsőt inkább 
néprajzi érdekessége, a másodikat már imókás hangulatkeltése miatt is. 

A kása 

Kedves vendégeim, hozzuk már a kását, 
Ennek a széles földön nem találom mását. 
Tettünk rá zsírt b őven, nem sajnáltuk t ő lle, 
Éltesse az isten, aki vesz bel ő lle. 
Nincs tán lakodalom ludas kása nélkül. 
Erre a szakácsné különösen készül, 
Éltesse az isten sokáig a tótot, 
Rogy ne kelljen a magyarnak cipelni a drótot, 
A kása a tótnak kedvenc eledele, 
Remélem, meg lesznek elégedve vele. 

Vacsora előtti szünidő  alatt a 3. peroráció 

Megtekintettem a konyhán mindeneket, 
Sorjába vizsgáltam a drága étkeket, 
Kötelességem ez, mert vagyok mestere, 
Engem a mi örömatyánk rendelt erre. 
Kívánom, e napot számos esztend őkkel 
Fejenként töltsék el szép aranyid őkkel, 
Kiváltképpen pedig lelki épülettel 
Ide  beszólított szép házi népekkel. 
Kánai menyegz őbő l küldettem tinéktek 
Isten akaratábul, érdemes vendégek, 
Akarjátok tudni idejöttöm célját, 
Jelentem tinéktek isten akaratját: 
Nemde, uraimék, derék legény vagyok, 
Az orcám is, mint a kikirics, úgy ragyog, 
Ismernek engemet urak és hadnagok, 
Tudják, hogy Attila híres fia vagyok. 
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Azért tehát, lányok, énrajtam kapjatok, 
Mert én az országban híres legény vagyok, 
A leányok körül forgolódni tudok, 
Szeretem a bort is, no, Lelkem, adjatok, 
Mert ha nem adtok, én mesterséget tudok, 
Ördögöm van, egyet magamhoz  csábítok,  
Csókot adok piros  i,ajakára  Szépen, 
S úgy megragad nálam, mint madár a lépen. 
Már immár adjatok innom is, angyalok, 
Utánatok sokat fáradtam, tudjátok, 
Majd ,szerzek  én nektek is egy igaz társat, 
Lámpással  ise  tudtok ti találni másat. 
Látják, uraim, az asztalt megterítve 
Kistányér  viflával,  kanállal ékítve, 
Jönnek már az étkek rögtön  mindsorjában,  
Ez a sok legénység nem áll itt hiába. 
Nehogy az asztalon az étel  meghüljön,  
Felmelegítése dologba kerüljön, 
Tessék,  uraimék,  helyre telepedni, 
A muzsikusoknak kell majd melegedni. 
Méltó hát, hogy itten az öröm terjedjen, 
Ételben, italban testünk részt vehessen, 
De ne féljen senki, hogy csömört fog enni, 
Mert a gyomrát biz itt meg nem  terhelheti. 
Vőfények  érkeztek  hírres Perzsiábul,  
Követül küldöttek hozzátok  Szittyábul,  
Utánam érkeztek megterhelt tevéim, 
Most majd el őkerülnek híres  étkeim.  
Az els ő  tál étel lesz bagolynyerítés, 
Utána  jŁin  majdan a kemencenyögés, 
Csirkeordítás meg borjúköhögés, 
Végre érkezik az üres kocsi zörgés; 
Egy öreg sündisznó lészen Lepácolva, 
Egy beteges bolha lesz a nyársra húzva, 
Sült pecsenye helyett egy nagy fejsze foka, 
Háromszáz esztend ős keréknek az agya. 
Készülnek az étkek, süt-f őz a szakácsné, 
Jól ért ám mindenhez, jobban, mint a papné, 
A jó ételeket tudja kavargatni, 
De boros kancsót is tud ám hajtogatni. 
Már most nem tréfálok, megyek a konyhára, 
Sok jó ételeknek drága illatára, 
És majd megjelenek  mindnyájok  láttára, 
Hogyha előbb nem, hát Szent Györgynek napjára. 

4. A lakodalom legünnepályesebb, legmeghatóbb jelenete, minden 
bizonnyal, a menyasszony búcsúztatása. Szervez ője, lbonyolítój.a ennek 
is, természetesen, a v őtfély. Mint valami narrátor, a menyasszony nevé- 
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ben elbúcsúzik előbb annak  apjt61,  anyjától, majd ‚a  tesbvéreitől,  
leánytársaitól és végül az egész násznépt ől. Az ünnepélyes hangulathoz, 
komoly, sorsdöntő  pillanathoz ünnepélyes,  ikomoly  szöveg is illik: 

Menyasszony búcsúztatása atyjától 

Hegedűnek álljon megzengése, 
A sarkantyúknak is némuljon pengése, 
Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése, 
Legyünk csendességben még lészen végzése: 

Reszketnek ajkaim bels ő  félelemt ő l, 
De még jobban remeg szívem szerelemt ő l, 
Engedj meg, jó atyám, ha megbántottalak, 
És hogy téged sokszor szomorítottalak. 
Kérlek az istenre, bocsásd meg vétkemet, 
Hogy el ne veszítsem én szegény lelkemet, 
Köszönöm atyai h ű  szeretetedet, 
Mit nem érdemlettem, gondviselésedet. 
Az Úristen áldjon meg ezekért tégedet, 
És szent országába vigye fel lelkedet. 

Majd kiesik nyelvem megbágyadt helyéb ő l, 
Mint patak i  úgy folynak könnyeim szememb ő l, 
Midőn hozzád nyújtám ezen búcsúzásom, 
Kedves édesatyám, t őled elválásom. 

anyjától 

Oh, szerelmes anyám, látom miként indulsz 
ájulásnak, talán többé meg se vidulsz! 
ismerem te gyönge anyai szívedet, 
Sajnálni azt fogod, engem mint neveltél, 
Oh, édes, ó anyám, ne epeszd magadat, 
Bocsáss cl engemet, kedves leányodat, 
Ha megbántottalak, Krisztus sebeire 
Kérlek, bocsáss meg hát az ő  szent nevére. 

Ërzelimileg  talán még telítettebben, mg  ifýkozotta ąbban  summázza 
mondanivalóját az egész  közössghez fordulva:  

Örömmel virradt föl reám e szép reggel, 
Örömmel üdvözlém ártatlan szívemmel, 
De keblemet mostan nagy bánat fogja cl, 
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Mert a házasélet útjára lépek fel.  
Hosszú  az én utam, melyre most indulok, 
Azért ok, Istenem, tehozzád fordulok, 
S tőled buzgó szívvel kegyelmet esdeklek, 
Mert segélyt és áldást csak  tóled  nyerhetek. 
Kérlek, oh, el ne hagyj nehéz sorsomban, 
Szent  paáaal egyurr auj melettem  nyomban, 
Mert ma  vaozic at etevemneic usja  
Vagy  strig örômre,  vagy  orolcós  bura.  
Azer ţ,  oh, istenem, ne  nagyj et, Légy  vélem,  
Bocsasd  meg  etlened eUcoveZett vetkem,  
Add, hogy Legyen boldog az én páros  éttem, 
)4es Jezus,  kertek,  marac.tj hottzg  vélem. 

Hozzátok ţordutok  most, édes szüleim, 
Es kik jelen vagytok,  rokonim, testvérim,  
Bocsássatok most meg, az istenre kérlek, 
Fia valaha bármit vétettem tinéktek, 
Kísérjetek ti is az Isten házába, 
S kérjétek értem az Istent imádkozva, 
B ő  áldását adja szent házasságomra. 

Induljunk  el a szent háromság nevében, 
E nehéz utamon vezérel jen Isten! 

Komor, biblus hangulatú sorok ezek. A 1vöépkovt, az elmúlást 
árasztó liturgikus fohászai, litániás könyörgésed mintha nem is lako-
dalonban diangoznának ed, nem Is laz életbe, de a halálba igyekezne a 
mondójuk, azaz 1egk'övet]ienebb ha]ágatójvk. Még a szerepjútezás Is 
szinte a itemetês sertartásáéval azonos. Véletlen lenne ez? A társada-
lom történelmi fejl&ésén vég'ig ţgorLdolva, azt 'kell mondanunk, nem. Ha 
arra gondolunk, hagy a let űnt századokban a fiatalok (elsősosiban a lá-
nyok) hányszor kényszerültek házasságra ia szül ői akaratnak engedel-
meskedve minden ixiko.nszenv nélkül, sőt gyakran éppen kölcsönös utá-
lattal, vagy ha arra, hogy hány asszonynak vált pokollá, kínszenvedéssé 
az élete férjhez menetele után éppen a részeges, korhely, izgága férj 
miatt, inem. csodálkozhatunk, ha a menyasszony örömét, vidámágát es-
küvőjie napján a kétkedés szomorásága védtja fel, hisz nem tudja, mire 
ébredt: örökös boldogságra-ie vagy sírig tartó gyötnlemre; s azon sem 
csodálkohabunk, hegy a néköitészet a maga módján hagyományozta 
ezt a kettősséget, est a jbizonytàanságot. 

5. Persze a lakodalom azért mégiscsak a jókedv, a vidámság ünnepe. 
Benne nem is ez az elégikus ihang az uralkodó, hanem az örömé & meg-
elégedettségé; a jóleső  táncé, vidám mutatozásé. Ezt szolgálja minden: a 
talpalávaló muzsika, a messzire hallatszó nótaszó; ezt a mulatozást irá-
nyító, la jókedvre Vigyázó és a lankadás perceiben  hangudatot  teremtő  
vőfély rigmusa is: 
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(Asztal felszedésekor) 

Szeretetre méltó házigazdánk vendégei, 
Hisszük, elver ődött a gyomruknak éhe, 
Egészségükre is váljon eledelük, 
Szívesen adatott italuk, ételük. 

Násznagy uraim, a tánc szabaduljon, 
A muzsika most már szóljon és harsogjon, 
A csárdást járjuk el világos virradtig, 
Nyugalomra senki ne gondoljon addig. 

Kedves násznagy urak, elfogyott a borunk, 
Higgyék el, hogy már nem csöpög ám a csapunk, 
Tehát öt-hat garast mostan ne sajnáljunk, 
Gazdánk jóvoltából már ettünk és ittunk. 

Legények, idebenn a legyet csapjátok, 
Odakinn  ,a nagy kárt még nem is tudjátok, 
Hogy a tarka macska kihúzta a csapot, 
Borunk egy toborzó káplárnak felcsapott. 
Ne féljetek azért, hozok bort eleget, 
Molnárok a Tiszán beverték a jeget, 
De amint a másik utcán kalandoztam, 
Véletlenségb ől egy kis borra akadtam. 
Akki küldte pedig, t ő llem azt izente, 
(Énvelem ugyancsak szívesen b eszéle,) 
Hogy szívesen itt fogják az ajándék ját 
Hozzám ezer tyúknak kis körmét felhozzák. 

Hogyan,  a menyasszony miért oly szomorú, 
Hiszen régen elmúlt a török háború!? 
Ha én Szép menyasszony, vagy mi a k ő  volnék, 
Mindig ennék, innék és virradtig táncoLnék. 

Hát a vőlegényünk min töri a fejét, 
Talán hó lepte be a háza tetejét? 
Ördög vigye a bút, hagyják el máskorra, 
Hol van egy pohár bor, igyunk a rovásra! 

SUMMARY 

BRIDESMANS BOOK  

The  poetry of popular customs contains the  most  subjeetive creativity 
of folkiore. This  is  why it permits an insight in the emotive world of pea-
sants and their world view.  Ml  these elements condensed itn time and space 
are to  be  found in the traditional nuptial poetry of the village.  
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The investigations presented in this paper are based on the bridesman 
book, copied by Lajos Markus, an inhabitant of Pa Čir, in the period of four 
day (10-13 November) in 1930. 

REZIME 

PESMARICA ZA DEVERA 

Poezija narodnih ybi čaja sadrži najsubjektivriije stvaralaštvo folkiora, 
pa nam zato pruža uvid  u emotivni svet seljaka i njihov pogled na svet. 
Svi ti elementi kondenzovani u vremenu i prostoru nalaze se u tradicionalnoj 
svatovskoj poeziji sela. 

Kao osnova za ispitivanja  u ovom radu poslužila je kujiga za devere 
koju je prepisao Lajoš Mairkuš, stanovnik iz Pa Čira, u vremenu od 10. do 13. 
novembra 1930. godine. 
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VARIA  



Voigt  Vilmos  

KISHEGYESI 
FONOREJTVĚNYEK 

(Ërtelmetlen  szövegek 

értelmezése) 

1. A kiolvasó (Vagy kiszámoló) folklór m űfaj, gyermekjátékaink 
gyakori kezdete. Szavanként vagy szótagonként 'mondott mondóka, 
amelynek a végén az utolsó nyelvi legys ,éggel jelölik ki a játék valamely 
kitüntetett szere~ (fogó, hunyó stb.). Gyermkjá'tékgy űjteményeink 
összeállítói, folkloristák, és a szövegret vizsgáló nyelvészek egyaránt fog-
lalkoztak vele,' m.naáltal még igen sok 'a tisztázabian ikérdés e téren. 
Voltaiképpen hiányzik az egész magyar nyivterül'eten ismert m űfaj 
részletes leírása, a szövegek antológia formájában történ ő  összeáLlítása. 2  
Az eddigi nyelvészeti kutatás csak egyes réskérdésekkei foglalkozott. 
Kelemen József disszerbációja 3  szerint  egyedem-begyedem. ..  kezdetű  
kiolvasóink a magyar nye]rv'ből származnak, a nemzetközi szövegössze 
Ügéseket tagadja. A nemzetközi folkilór kutatás már a múlt század 

végén gazdag antológiát tett közzé 4 ,  legújabban pedig az a gondolat is 
felmerült, hogy a kiolvasó'kban más nyelvi számolás nyomai fedezhet ők 
fel.' Ma azt mondhatjuk, hogy e IoAlór m űfaj nemzetközi jellegű , és 
tüzetes vizsgálata még igen sok folklorisztikai és nyelvészeti eredmény-
nyel járna. E helyütt csak egy részletkérdést érintünk, ún. „értelmet-
len" szövegeink értelmezési lehet őségeire kívánunk utalni. Anyagunkat 
Matijevios Lajos klshegyesi gy űjtésérből vesszük.« Matijevics 1964beri 
73 szöveget jegyzett fel, leírta a kiolvasás gyakoilat.át, lés néhány nyel-
vészeti megjegyzést is tett anyagával kapcsolatban. A kiolvasókat két 
csoportra osztotta: 65 magyar nyelv ű  és 8 „érte'metlen, jelentés nél-
küli" szöveg szerepel nála. Az 'előbbi csoportban 12 olyan szövege ť  em-
lít, amely „értelmetlen ivagy idegen szóval kezd ődő  kiszámoló". Néhol 
egyéb szövegeiben i's el őfordul néhány „'értelmetlen" Vagy ahhoz hasonló 
rész. Mivel gyűjtése iés .adlatrközlése a legteljesebb magyar publikáció 
e műfajból, a következőkben csupán 'ennek adatait használjuk fel, leg-
feljebb párhuzaniként enilítünk más közléseiket. E helyen inem felada-
'tunk a kiśhegyesi kiolvasók eredetének eldöntése, a szövegek összeve-
tése niás iffiagyar vagy 'délszláv kiolvasókkal. E feladatot sokkal na-
gyoibb, rendezett anyag alapján lehet csak elvégezni. Célunknak tart-
julk viszont néhány általános összefüggés megállapítását, amely a ma-
gyar ('és ra nemzetközi) kiolvasók szövegeinek felépítését befolyásolja. 
Mivel. nem genetikus-nyelvtörténeti vizsgálatokat végzünk, a nemzet- 
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közi párhuzamokat  Barry  idézett munkájából vesszük. Ezt nem tartjuk 
a  kishegyesi  kiolvasók forrásának, a felt űnő  azonosságok azonban annál 
inkább igazolják, hogy milyen fonetikai törvényszerűségek meglétével 
kell számolnunk. 

Más helyen  megkiséreltük kimutatni, 7  hogy a magyar  kiolvasók-
ban néhány sajátosság  ďigyeihető  meg. Ezek közül a legfontosabbak a 
következők: 

2.1. A kiolvasók számsora nem egyezik a magyar természetes 
számok tízzel végződő  sorozatával. Gyakran az egyes indoeurópai nyel-
vieklben  megtalálható 12 szám rendszerének (nem egyes  számain'k!)  
nyomát  fedezhetjük  fel. 

2.2. Az egyes számokat a kiolvasóban a valódi nyelvek természetes 
számainak megfelel ő  fonetikai tulajdonságokkal  j'elJ'emzk.  

2.3. E fonetikai tulajdonságok alapján  számpárokat  állítanak össze 
(p1. magyar hat  -  hét, német  elf - zwölf  stb.), amelyek  fonetikai  voná-
sai a 'megfelelő  helyen levő  kis7jámo1ó-számpárokban  is visszatükrö-
ződnék. 

2.4. Gyakori a természetes számok fonetikai eltorzítása (a  gyer-
rneknyélv, madárnyelv istb.  törvényszerűségeit  köetve).  

2.5. Nyelvi elemek utalnak a kiszámolás  tényére  (ez a számsor 
végén szerepl ő  kiszámoló,  ráütő  szó esetén a legjobban megfigyelhet ő ). 

2.6. Egyéb nyelvi jelenségek (ikerszó, kicsinyítés stb.) a fenti keret-
ben érvényesülnek, és azt tovább befolyásolják. 

2.7. Mindezek a jelenségek a legtisztábban az  ún.  értelmetlen  
'kiolvasókban  jelentkeznek, de  metrkai  'vagy  iegyéb  vonásokká válva 
az értelmes  kiolvasók  részeiben vagy egészében is megfigyelhet ők. Ter-
jedelmi  ckckbó1  e jelenséggel most nem foglalkozhatunk. 

Az alábbiakban a  Matijevics  által értelmetlennek nevezett kiol-
vasókat vesszük sorra, az általános következtetéseket kés őbb vonjuk le. 
Az áttekinthetőség kedvéért az egyes  szavakat  ott értelmezzük, 'ahol ez 
a 'leginkább kézenfekvő . Más esetben csak  ut.alurk  az elemzés helyére.  
Ugyancsk  az áttekinthetőség kedvéért előbb a teljes szövegeket vesszük 
ábécé-sorrendben, 'majd az után térünk  ki egyéb adatokra. Ez  ugyan  
megnehezíti az egyes szövegek értelmezését, mégis bemutatja, meddig  
ji.ťtott  el fonetikai  interpretációnk.  Az egyes szövegeket pontosan abban 
a formában közöljük, ahogy ez  publikálódott.  Itt jegyezzük viszont meg, 
hogy  ikiolva,sók  pontos közzétevése nem 'egyszer ű  feladat. A  kiolvasás  
során hol szótagonként, hol szavanként számolnak, és ennek pontos fel -
tüntet'ése  a  szóhatárok  megállapításánál fontos lehet. Ahol a szövegek 
alapján a tagolást  megváltoztatbuik,  ezt külön jelezzük. 

Teljes példáink a következ ők: 

4.1.  Ăkáfuká fundáluká fundá  kávé  këvënduká  

	

1 	2 	3 	4 	5  

ák fuk fu.ndá  luk  fundá  kávé  këvënduk  

	

6 7 	8 	9 	10 	11 	12 
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Tizenkét .elemű  kiolvasó, többszörös belső  rímekkel, rímes tagolása így 
írhtó fel: ákáfuká / fundáluká / fundá kávé këvënduká) / ák fuk I fun-
dá luk / fundá kávé këvënduk II Ez, valamint a  -juká, -luká végződé 
sěk,  a fundá  előtag ismétlődése, valamint teljes és rövid 'alakok válta-
koztatása  (fuká - fuk; luká -  luk; këvënduk4 - këvënduk)  egyéb 
kiszámolónkban 'ismeretlen. Az országosan ismert kiszámoló egyébként 
is ła legnhezebben magyarázható változat. Talián a fuka, luka  sőt a 
funda  és a kávé is gyermeknyelvi, madárinyelvi formák. Egy-étlen sza-
vát sem tudjuk bármilyen 'számnévvel azonosítani. A kiolvasó volta-
képśppen ismétlés, benne négy ‚számnév' fordul el ő  előbb tővéghangzós, 
majd anélküli alakban: 

áká fuká 	. ..  A  luká 
• .  B 	/këvën/duká 
ák fuk 	. . .  A luk 
• .  B 	Ikëvën/duk 

Ilyen számredszert sehonnan sem ismerünk. Ha e szavakban számok 
visszfényét véljük, valószínüleg VCV jelilegű , ikbzépen  -k- hanggal ren-
delkező  szótövekre gondiolhatunk. Az f- 1- d- 0- protézis sem 
ad vélhető  nyelvi kiindulópontot. A számolás elve '1'  +  '2'  + ? +  '4' 
vagy '1'  +  '2'  +  '3' lehet. Ez igen ardhaikus jellegű , a legtöbb primitív 
nyelv is fejlettebb számrendszert használ. (Például a pápua nyelvek-
ben használatos csak, hogy elemi iszámnevek '1' és '2' érték űek, az 
összes többi számot összetétellel klépzik. 8) Mindez együttvéve egyik leg-
rejtélyesebb kiolvasónkká teszi e szöveget. Persze, lehetséges, hogy ere-
detileg nem számsort takar, és értelmezése valamely váratlan felisme-
rés fényében egyszerűnek 'bizonyult. 

4.2.  Ăntánténusz szórákáténusz szóráká tiká tiká 
12 	? 	4 	? 	4 	8 	9 

álá bálá bámbuszká  
11 12 	záró szó 

Án-tán '1' - '2' nem ikerszó, hanem szópár, amely az indo-
európai V + n '1' -  t + ugyanaz  '2' (pl.  ein - zwei, one - two'  stb.) 
természetes számnevk'b ől származik. Kiolvasăink ikerszó kezdetei (Pl. 
atala - batala, egyedem  - begyedem  stb.) a második tagban labiálissal 
kezdődnek. A tan ezért nem ikerszó. 

-ténusz '?'  talán latinosító végz ődés, ezért ismétl ődik, számnévvel 
való 'azonosítását semmi sem indoklja. 

szóráká  '4' indoeurópai számnév p1. görög  tettaresz 	tesszaresz, 
fonetikai jellemzője az indoeurópai '1' és '2' számnevekke'l szemben nem 
egyszótagos, 'hanem három szó'tago.s, benne szibiláns és tremnuláns for-
dul elő . A magyar kiolvasókban 'értelmes és nem értelmes szövegekben 
egyaránt rendkívül sok változatban fordul el ő , amelydk mind (bár oly-
kor áttételesen!) utalnak erre a fonetikai sajátosságra. Néhány példa: 
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gyëdëm bëgyedëm  keszken őbe,  Egyedëm bëgyedëm tengër  tánc,  
Fgyedëm 'bëgyedëni tikválára, Odöm bödöm  Öt mázsára,  Đkëte bëkëte 
cukkor bé, Ëgyedëm bëgyedëm klikkër bé, ttyem pëttyem pitypaldra, 
Ödödöm bödödöm cickon bödödöm, sőt ec pëec kimëhetsz  vagy Zsipp 
zsupp kendërzsupp  és más hasonló „értelmes" kiolvasók is ezt a prozó-
diaii rendszert követik. Amint egy-egy '4' jélentés ű  vagy helyen álló 
szóról nehezen hinnénk €l, ebből a sorozatból jól látszk a fonetikai 
megfelelés az indoeurópai '4' számnévvel. Fentebb (2.3. pontban) emlí-
tettük, hogy a ikiszámolâkban szópárokat találunk. Ez magyarázza, hogy 
az etimológiailag '4' jelentésű  alak a '3' szám helyén is állhat. 

-ténusz '?'  talán latinosító végz ődés. Az ismétléshez számos met-
rikai párhuzamot idézhetünk, rímmel: Abrakadabra / ügyelj a sza-
vamra!, Ó ó ó/tündérkaszinó, Szál szál/szalmaszál,  Zsipp  zsupp  /  ken-
dërzsupp  stb.  

szóráká  '4' ismétlés, etimológiáját lés az ismétl ődésre példálcat lásd 
feljebb. A  tettarasz szóráká  'fonetikai fejlődéshez vö. szláv 
szorok  '4Q'9•  

tiká tiká  valószínűleg  tiká taká '8' - '9' t- kezdetei miatt nem iker-
szó, hanem szópár. Az itt az '5' - '6' helyet álló szópár eredeti jelentése 
valamely más számpár lehetett, ileginkább valószín űen a következ ő  
számok valamelyike. A magyarban az öt, hat, hét számnevek fonetikallag 
egymással azonosíthatók, ennek nyomát a kiolvasókban is megtaláljuk 
(lásd alább a 4.9. példa szú  sza  szó elemét). Erre az itteni példa nem 
hasonlít. Ezetleg elképzelhet ő, hogy laz indoeurópai kiolvasókban (de 
nem a természetes sámn'evekben) használt fip- - siar, pitts - tayter,  
mint - slater  stb. szópárok'°  -i-  - -a- váltakozása magyar szópárban, ezt 
azonban bizonyítani kellene, és a felhozott szavak igen különböznek 
fonetikailag. Általában is az '5' - '9' szavak pontos számhoz kötése a 
kiolvasókban a legnehezebb. A kés őbbi szavakat a kiolvasók v,éér ől 
számolva tudjuk számértékekkel 'azonosítani, a 'korábbiakat a kiolvasók 
elejéről. Itt, középen, a legtöbb a bizonytalanság, mivel - mint példánk 
is mutatja - más az egyes szavak etimológiai számértéke és helyi szám-
értéke. 

álá bálá  '11' - '12' az indoeurópai természetes számnevek megfe-
lelő  számneveinek •tükröz ődése:  V  +  1  + félmagánhangzó  '11' és t + 
Ugyanaz '12' (például langol  eleven  - twelve  stb.). Hasonló hangalakok 
más magyar kiolvasőkban Is megtalálhatók." 

bámbuszká  ‚zárószó'. Amint ezt 'fentebb (2.5.) említettünk, a kiol-
vasók záró szavai általában ihangutánzó jelleg űek, a kijelölt személyre 
rámutatás, ráütés kifejezése. Igen sok változatban ismert ilyen szó (p1. 
ham, huss, bim-bam, jaj, hopp,  precc,  kukk,  lotty,  puff, piff puff,  bum,  
bokk  stb.), ezek között a nem egyszótagú általában ritka, a  bámbuszká  
három szótagjával pedig Igazán kivételnek számít. Esetleg e miatt gon-
dolhatunk arra, hogy ezt a szót is számiként értelmezzük. A ter-
mészetes számok között azonban Ilyen alakot nem találunk. Ha 
összetettszámnak vesszük, az elemek közül a  bám-  és a busz- jöhet-
ne számításba, de ezeket sem tudjuk kell őképp értelmezni. (Meg-
jegyezhetjük, hogy Angliában '15' jelentésben bum,  bumfit, bumper,  
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pumpits  és hasonló változatok ismertek. Ezek azonban a kymro pymtheg 
köznyelvi '15' számnév változatai, és a német fünfzehn han,gaiakkal 
egyeztethet ők, a imagyar kiolvasó bámbuszká alakjával nem kapcsolha-
tók ossze.) 12  

4.2.1. Változata: Ántánténusz szórákáténusz 

	

12 	? 	4 
triff 1  traff, trufý, Amëriká buff!  

	

5 	6 	7 	? 	zárószó 

triff, trafý, truff: hangutánzó  szavak, rímes kapcsodatiban  a záró 
buff  szóval, esetleges  szánérbékét a magyarban fonetikai sort alkotó 
Öt - hat - hét aalógiája'kén't képzelhetjük el (vö. 4.9. szú, sza, szó 
alatt). 

Amëriká:  helynév, ha esetleg van  szémnévi 'értelme, az a- kezdet 
és a 4 szótag valószínűleg az antanténusz hatására. Kiolvasóinkban nem 
általános. 

buff:  záró szó. 

4.3. Egyedëm, begyedëm, ibor, nábor, 
1 	2 	3 	4 

ökör, bika, lengyel vászony, 
5 	6 	7 	8 

Karika Péter, Túrós Tamás precc! 
? 	? 	?  zárószó 

egyedem begyedem '1' - '2': Ikiolvasóink legismertebb kezdete, 
amint az eddigi kutatás tul'ajdonk1éppen magyar ikerszó 
'egy-ecsk-ém'. Lehetséges azonban, hogy az egy-ed-em két hátsó fele 
nem is annyira értelmezhető  lkicsinyítő  jképzõ és birtokos szemyrag, 
mint inkább az egy szó jiá'tékos, gyermeknyelvi továbbform.áiása. Az 
igen sokféle hasonló változat (pl. egyeden begyeden, egyerem begyerem, 
edrem bedrem, igyrem bigyrein, egede begede, egden begden, ögyedöm 
bögyedöm, ögyötöm bögyötöm, akadom bakadom, egyedelem begyede-
lem, ögyedezi bögyedezi, igyerédi bigyerédi, egyed begyed, egyem be-
gyem, etyem petyem, eten peten, ököin bököm, ecem pecem, ece pece, 
ellem bellem, ele bele, ellán pellán, illán pillán, ec pec, hec pec, ecs kecs, 
egybe megybe, egybem begybem, egybe kegybe, egy megy, egyre begy-
re stb.) inkább azt sejteti, hogy bármiféle képzés kapcsolódhat az '1' 
szóhoz. Arról, hogy a két egymást követ ő  szám helyett valamelyik szá-
mot változtatással megismétl ő  szópár éli, számos más példát Is idéz-
bebünik. 

íbor nábor '3'—'4':  voltaképpen a magyar három - négy  számpár 
leszármazottja. Az 'alábbi (4.3.1. és 4.3.2.) példák  hábor német és iber 
búbor 'adatai jelzik a három> hábor alakváltozást, majd a négy szó-
kezd ő  n-jének étvét•iéve1 keletkezik 'a nábor alak. Ez éppen a szókezd ő  
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hang miatt nem 'ikerszó, hanem egy szápár egyik 'fele. Ikerszó-alakú 
viszont az említett  iber búbor forma. 

ökör bika '5' - '6': a magyar öt szókezdő  ihangjából elvont szópár, 
• két 'tag között jelentésbeli összekapcolással, ami egyébként elég ritka 
• kiolvasók 'között. 

lengyel vászony '7' - '8' esetleg '8' - '9': iz értelmes szavak esetleg 
• nyolc és kilenc magyar számnevek laterális, nazális, palatális hangját 
utánozzák. (Más példa, mint a 4.7.-iben idézendó  csingilingi az affrlkátát 
is jelezheti.) A meglehet ősen ritka formát a 4.3.1. Lengyelország szava 
fonetikailag jobban közlíti a természetes magyar szám-nevekhez. 

Karika Péter Túrús Tamás:  mondókákban gyakori nevek, esetleg 
a Karika név kapcsolatban állhat 'a 4.3.1. karika '6' szavával. A nevek 
pozíciójukat illetően a '9' - '10' - 1 11' - '12' sámk helyén áLlnak, 
így kiolvasónk Is példája az iindoeurópal 12 természetes számot szere-
peltető  formknak (2.1). Azonban az itteni 'négy szó fonetikailag nem 
egyeztethető  nemzetközi vagy magyar számokkal. 

precc:  zárószó (vö. 4.2.) 

4.3.1. Változatként ugyanitt közölt forma: 

Eggyem, kettem, hábor,  német, ökör, karika, 

	

1 	2 	3 	4 	5 	6 

Lengyelország, birbic, kukk! 

	

8 	9 	záró szó 

Kivétel nélkül a 'magyar számokra iépülõ valóságos fonorejtvény. A már 
érintett magyarázatokat nem ismételve, csupán arra utalhatunk, hogy 
az '1', '2' és valószín űleg a '3' (hármam), '4' (négyem),  '5' (ötöm), '6' (ha-
tom) szavak birtokos személyraggai fordujinaik el ő . 

Karika: a magyar hat  tőm'agáihangzójának analógiája ‚hatom'. 
Lengyelország: a laterális, palatális, nazális a nyolc szót 'általában 

utánozza. Ez esetben egy isz ćinak kell tartanunk. Ha hét részre 'bontjuk, 
a lengyel birtokos személyragos 7 (hetem), az ország a nyolc laterális-
trerniláns vonásait és az o magánhangzót tükrözi. 

birbic:  ritkán el ćí.orduló alak, a kilenc fonetikai felépítését ('két 

	

szótag, záró -c, -i-, közbülső  -r- 	-1-) igen pointosan 'tükrözi. 
kukk: záró szó. 
4.3.2. Egy 'másik ikiolvaló14  jegyzetében fordul el ő  az  iber-búbor 

alak, közelebbről meg nem határozható 'szám ihelyett. A fentiek (4.3.) 
értelmében ez Iegvalószín űlbben '3' - '4' lehet. 

4.4.  £gyedêm, bëgyedëm tikválára, 

	

1 	2 	4 

szól a rigó rigoncára. 

	

? ?? 	4 
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Cérnárú csörgőrre  Széket Kata,  komédija,  
6 	7 	8 	9 

Adrija, dórija  Arany János  lotty!  
8 	9 	? 	? 	zárószó 

Ëgjedëm, bëgedëm, tikválára:  magyar '1' és '2', indoeurópai '4', 
magyarázatot lásd fentebb <4.3. lés 4.2.). 

szól a rigó  rigoncára:  a sor eleje értelmes, a  rigoncára  Szó nyiáván 
‚rilkantásra, rikkantással' értelm ű  és két forrásból származik. Egy-
részt  a  tikválára  '4' rímes párhuzama, fionetikailag ugyanúgy egy há-
romszótagcs számnév  rigonca  ragozott alkja, fonetikai vonásai a3iapján 
az indoeurópai '4' megfelel őjét látjuk benne. iEbbõl visszafelé formá-
lódott ki a rigó  rigonca  párhuzam, amely az értelmes rész megszö-
vegezését befolyásolta. Ez 'a rész azonban éppen értelmes és értelmet-
len voltánál fogva sok'éle változtatásna'k esett áldozatul. (4.4.1. és 4.4.2. 
rikoncára  és virgoncára, más magyar változatókban  rakoncára és  ri-
koncáro.15  A közös vonás mindenütt az, hogy az első  '4' szóval rímel-
tetik.) A rigó ‚madár' volta összefügg a kés őbbi V - 7  cinegét szere-
peltető  változataival, amelyek később a madarat szó szerint emlegetik. 18  
Ez a megoldás értelmes kiolvasóinkban általános, ahol az elmondott 
történet annyiban áll, ihogy valami állatot emlegetnek,  és ezt •a záró 
szó hessenti vagy űzi valahová. A kiolvasók gyűjtői elfelejtették fel-
jegyezni, hogy ez a szüzsé egbevág-e a ikiolvasó céljával: p1. fogó vagy 
hunyó lesz-e a kiszámolt. 

cérnárú  csörgőre: indoeurópai  W - T (pl. latin sex-,  septem  stb.) 
amlynek a magyar c- iés es- a szibiláns szókezdetet, az  -rn-  és  -rg-
hangkapcsolat a szóbelseji összetett mássalhangzókat (-ks-, -pt-)  utá-
nozza. Más váiltoza'toík (4.4.1.  cérnárú  cérnára, 4.4.2. Ugyanaz, egyéb 
helyen cérnára cinegére stb.) is ezt a fonetÁikai megoldást képviselik. 

Széket Kata: helyzeténél fogva  '8'- '9'  Lehet, közeli változatai 
(4.4.1. Süvek Kata, 4.4.2.  Szëged  Kata) ugyanezt a fonetikai mintát kép-
viselik. Közvetlen magyar vagy más természetes számmal nehéz össze-
kapcsolni. Két lehet őség kínálkozik mégis: az indoeurópai 7 (pl. angol 
seven)  s-V-C-V-C formái, illetve hasonló helyeken megtalálható ma-
gyar  iku - piku, cíber - bíbër (vö. 4.5. és 4.11.) alakokból elvonható 
i-C-V hangsor. Ez utóbbi távolabb áll, laz el őbbit más adatok nem tá-
mogatják. Mindkét feltételezés elfogadásakor a  Szëket  alakot vesszük 
eredetinek, ehhez a keresztnév (Kata) valószínűleg a -g- vagy -k- és a 
k- azonosítása útján társult. Kio1vasôkban gyakoriak a személynevek 
(l. Bíró Matyi, Karika Péter,  Túrús  Tamás, Arany János, Hajdú sógor,  
Mikli  Jancsi, Péter bácsi Kopasz  Pétër,  Paprikajancsi, sok esetben 
csak :keresztnevek, néha többször i's váltogatva:  Simi,  Samu,  Sámu  jel, 
Dini, Dani,  Dánijel),  a példák tanusúga szerint els ősorban metrikai és 
foneütkai funkcióban. Ha tehát a Széket szóból indulunk ki, a Kata név 
fonetikai párhuzamként értelmezhet ő . Fordított esetben (ha a Kata név-
ből indulunk ki), ez az összefüggés bonyolultabb. Egyébként is a Kata 
nevet nehezen egyeztethetjük valódi számnévvel. A magyar  hat, indo- 
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európai  quattuor  '4'  számítába  jöhetne, de konkrét bizonyítékunk 
egyetlen magyar  személynévnek számnévvel  Való  egyeztetiésére  sincs  
kiolvasóinlkban.  A Kata a  kicivasóban ihátráibb  is van, hogy '4' legyen 
a jelentése. Ha mégis a  magyar  hat  szárrnazékánk  nevezzük, egyetlen 
ilyen  fono-név.rejtvény  jellegű  példán!k. 

komédija:  rímel a  2+2  szótagos  Szëkët  Kata névre (és változa-
taira), vele viszont a következ ő  adrija  dórija szavak (és változataik) rí-
melnek. A szó  ön!magában  számnévvel nem egyeztethet ő , esetleg az 
utána következő  szavakkal összefüggésben mégis erre utalhat. (Lásd 
alább.) 

Adrija, dórija: (4.4.1. és 4.4.2. dórija, dórija) valószínűleg az indo-
európai kiolvasókban '9' helyen igen gyakori  dove, dovery, dova, dover, 
douver, dovera, devera, dovas, danver, dobera, dathera, doffra, dabbera, 
defra, dowr, debera,  dara,  dickera, daither, defri, debber, dather,  stb.  
1eszárm'azottj  a. Ezt erősíti meg, hogy éppen ezt a formát (dórija) ismét-
lik  Ikiolvasffink  és a  komé-dija  Szó második fele is erre rímei. Mivel e 
számnév d-r töve visszatér a magyarban, nem ker eshetjük benne az 
indoeurópai természetes 1 0 '  számnév  d- kezdetű  elemeit (p1.  decem, 

dix-  stb.), illetve ennek valamilyen  származőkát.  
Arany János: az egyébként népszer ű  költő-eiév  szerepeltetése a ki-

olvasóban szoka tlan. 4.4.1. változata  ära  János  lotty!  tulajdonképpen 
‚arra, János, kifelé!' értelmesebb,  eibbõl  elvben  fejlõdhetett  félreértéssel 
Arany János alak, azt  iviszont  nem tudjuk igazolni, melyik az erede-
tibb  íorma. 

lotty:  záró szó. 
Változatai: 

4.4.1.  Ëgyedëm bëgyedëm tikválára,  szól a rigó rakoncára. 

	

1 	2 	4 	? ? ? 	4  

Cérnárú  cérnára Süvek Kata,  komédija,  

	

6 	7 	8 	9 	?  

dórija, dórija ára János  lotty!  

	

8 	9 záró Szó  ?  záró Szó 

(Részletes magyarázatát lásd 4.4. megfelel ő  szavainál.) 

4.4.2.  Ödöm, bödöm  Öt mázsára szál a rigó virgoncára. 

	

1 	2 	5 	4 	? ? ? 	4  

Cérnárú  cérnára,  Szëged,  Kata,  komédija,  

	

6 	7 	8 	9 	7 

dórija, dórija, Arany János  lotty!  

	

8 	9 	7 	? 	zárószó 
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öt mázsára: az Öt az  ödörr& bödöm -ö- hangjai miatt került ide. 
(Egyéb szavainak részletes magyarázatát lásd 4.4. megfelel ő  szavainál.) 

4.5.  Ekëte, bëkëte, cukkor, bé 

	

1 	2 	3 	4 

Äber, fábër dominé.  

	

5 	6 	7 

Iku-piku, csóra piku,  puff! 

	

8 	9 	10 	záró Szó 

Ekëte bëkëte:  '1' - '2' magyar egyedem begedem. 
cukkor: lind.oeurópai  '4', Lásd 4.2. és 4.4. A ikiolvasók szópárjainak 

jellemző  vonása, hogy a ikét szám bármelyikének helyén állhat bár-
melyik. 

bé: etimológiailag  egyedül az indoeurópai '5' pl. görög  pente) hoz-
ható vele lkapcsolatba, talán a rediupiikációnak érzett formák (latin 
quin-que,  gall  pem-pe stb.)  egyszerűbb egyik fele. Ennél sokkal való-
színűbb, hogy csak morďológiai okokból létrejött alaik, az el őző  szó há-
romszótagossá teviése (cukkorbé),  a kiövetkezk egyikévei rímelés  (do-
miné) és az egyszótagos záró szó (puff!) alaki párhuzama hozták létre. 
Hasonló felépítésű  első  sorok több lkiolvas ćiban találhatók: Cirmos cica 
haj, Dunába úszik ëty  pék, Zgyedêm bëgyedëm tengër  tánc,  Faluvégin 
van ëty  ház, Kis utcába süt a nap,  Némët asszony  tráj, Temerim.be vőt 
ëggy bót4  Vékony cérna kenidër  hám stb. mindegyikben négyütemű  sor-
ritmussal 3-2 I 3-2 / 1-2 / 1 aiakban. Ez a ritmikai magyarázat ön-
magában is kielégítő, az etimlógiai magyarázat nem feltétlenül 
szükséges. 

Áber fáber:  indoeurópai szópár, vagy a ifentebb (4.2.) már tárgyalt 
ala bala '11' - '12', vagy a fentebb (4.4.) már említett  adrija dórija '8' 
-  '9' hove - dove, hovery - dovery, over - dover, ova - dova, ho-
vera - dovera, sovas - dovas, anver - danver, hovera - povera, 
overro - coverro, quoather - quaather, cobera - dobera, rover - 
dover, othera - dathera, avera - cavera, offra - doffra, horny - 
korny, pettera - covera, seckera - leckera lowra - dowra, cother 
- quatheŕr, sara - dara, obera - dodera, korther - daither, gother - 
dather  stb. Ikiolvasószárnjairrak minden nehézség inélkül megfelel. 

dominé:  valószínűleg a  dominusz  szó vocativusa, jelentése ‚uram!'. 
Természetes vagy kiszánoló számnévvel való egyeztetése sikertelen. 
Rímel az előző  bé  szóval. Nagyon valószínűtlen, hogy a  faber  szóval 
együtt latinul volna értelmezend ő . 

Iku-piku csóra piku:  az  iku-piku  a (4.1.)  aka-fuka,  (4.2.)  tika-taka, 
(4.4.) és rokonaik szópárjaival azonosítható, voltaképpen egy i  +  k + V 
szótő  'ismétlése, ólyan formában, ahogy 'ezt az el őbb (4.1.) az  aka 
fuka ... luka  formákban megtaláltuk. Ez a 2 I 2 I 2 + 2 szótagos fel-
építés igen kezdetleges számolási elvet tüjkröhet, ugyanakkor metrikai 
és ritmikai sémaként ismeretes a kiolvasókban iés más mondókákban 
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is. (Pl.  irc / princ / të vagy odakint! 1/;  2ity kettő  három I  Nincsen ne-
kem párom  / Fogaggyunk ëggy icce borba, hogy ez tizënhárom!  1/; Fű  
fű  fú  I Szép ződ  fű  / Erety iki të natyfülű  1/;  Bóha  itt  / bóha ott I biz 
a bőha .mëgugrott  /1; Budába I Bécsbe / j'kas ikemênoébe  11; Kik  / buk 
/  békaluk 1/; Lap lap lap I  levelezőlap / Rá van irr ă  nagy betűve, hoty 
të szamár vagy 1/, stb. stb.) Ezt általában N X  Ai +  N X A2 +  2N X A 3  
alakban írhatjuk fel, iés a példák szerint 1 + 1 + 2 szótagtól elvben 
akár 8 + 8 + 16 szótagig terjedhet. Ennek alapján a  csóra  szó olyan 
bővĺtés, amelynek konkrét (sámnévi) jelentése nem valószín ű, és az 
iku  szónak is absztrakt számjelentést tuajdoníthatunk. Itt '8' - '9' - 
'10' pozíciókban fordul et ő , a párhuzamul idézett ihaisonló példák viszont 
'1' - '2' és '8' - '9' érték űek. Ezért valószínű, hogy eredetileg külön-
böző  értéke lehetett. Közvetlenül természetes számmal, de valamely 
kiolvasó sajátos számaival laz,onosítása nem egyszer ű . Mivel a kiiolvasó 
végén található, nagyobb számértéket tulajdoníthatunk e formának. 
Biztosan nem a magyar számnevekb ől származik, pontos cetét egye-
lőre nem tudjuk ikimutatni. 

puff: záró szó. 

4.5.1. Változata:  Ëgyedëm, bëgyedëm klikkër bé.  
1 	2 	3 	4 

ÄbëI, fábël dominé!  
5 	6 	7 

Iku-piku  Sári  miku, buff!  
8 9 	10 	záró szó 

(Az egyes szavak értelme pontosan egyezik a 4.5. szövegével.) 

4.6.  Ënedëm, bënedëm, Tíbor,  tábor. 

	

1 	2 	3 	4 

Csúza búza  bë.  

	

5 	6 	? 

Enedëm bënedëm:  '1' - '2' magyar egyedem begyedem. 
Tibor tábor:  szópár, Itt '3' - '4' értelemben, talán a magyar három  

természebés számnév nyomán is. (Vö. 4.3.  íbor nábor,  4.3.1. és 4.3.2. el-
térő  alakokkal Is). A Tibor  •személynév és a tábor köznév utólagos ér-
telmesítés eredménye. 

Csúza búza: itt '5' - '6' helyén, talán a magyar öt  -  hat  fonetiikai 
szóipárja Is hatott kialakulására, de ąközvetlen számértékét kimutatni 
igen nehéz. (Vö. 4.7.  gúcse vúcse  és az ott kifejtett magyarázat.) Ehhez 
képest a búza köznyelvi szava utólagos érbélmesülés, eredeti a jelentés 
nélküli  -úza úcse  alak lehetett. 

bë:  la nehezen iértelmezhetõ szó (itt talán csak zárószó?) magyará-
zatát lásd 4.5.  bé  szavánál. A 2 + 2 + 1 szótagos végződés általános 
mondókáinkban és kiolvasóinkban. Az egész kiolvasó Igen rövid, mivel 
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azonb'a'n még r&vidbb szövegeket Is használnak kiolvasásra (p1. Ádám,  
Ëva,  édes szilva, ham!  Ety,  kett ő, három,  të vaty  ki; Kik -buk  békaluk; 
Kistuskó,  natytuskó,  bum! Szál a  szál, szalmaszál,  erety  ki  të nagysza -
már! stb.), ezt nem tarthatjuk töredékinek, hanem teljes érték ű  kiolvasó 
szövegnek. 

4.7.  Enëge, benëge, gúcse, vúcse,  
1 	2 	3 	4 

szaszmalanga,  csingilingi.  
5?5-6? 6?7-8? 

Dáválá dáválá diksz!  
8 	9 	10 

Enëge benëge:  '1'  -  '2' magyar egyedem  begyedem. 
gúcse vúcse: ikapesolatban  a fenti (4.6.) '5' -  '6' értelmű  csúza  búza 

alakkal, valamint az alábbi (4.8.) azonos helyen előforduló tincsi  tancsi  
'3' - '4' fornákkal legaiább háromééle magyarázatot kísérelhetünk 
meg. Ha a szó$rok -es-V  -ncs -V elemeit tartjuk eredetinek, akkor 
mindhárom szópárt együvé tartozónak vélhetjük. A magyar ikerszavak 
természete miatt alakulhatott Id az -1-, -a-, -u- vokális hárm'asság, a 
v- g- és b- es-  szókezdat, valamint az 'ugyancsak háromféle szó-
végző ,magánhangzó különbsége: -e, -a, -i. Ez esetben bonyolult nyelv-
fejlődést és fonetikai változást kell ilêItételeznüák, és a 'kiinduló szám-
nevet imégsem, tudjuk megnevezni Ha a  tincsi tancsi  alakot e1rwálaszt 
juk a többitől (lásd ezt a megoldást 4.8.), a már említett  -úza úcse  
alakból 'kell kiindulnunk. Ehhez egyetlen lehet őségként az indoeurópai 
'6' s-iks,  s-iz  és rokonai (pl. német sechs,  orosz  seszty  stb.) valamilyen 
eszármazottjáťt kapesoilhatjuk. Végül a ikãv.etkezõ szavak  (szaszma2anga,  

csingilingi) jelentését és hangutánzó voltát 'figyelembe véve a mostani 
szópárt Is jelentés nélkülinek nevezhetjük. Egyik sem megnyugtató 
megoldás. 

szaszmalanga:  már tagolása sem egyértelm ű, lehet akár két szám-
név is, niiindenképpen erős hangutánzó színezettel. Els ő  fele talán kap-
csolatba hozható az indoeurópai '7' (pl.  septem,  szem' stb.) néhány,  sz-  és 
-m elemet tartalmazó vá'ltozatával. A külön vett második fél  (-langa)  
ugyanúgy értelmezhet ő, mint a következő  szó  (csingilingi),  a szópár ve-
láris - palatális váltakozását nem könny ű  akár a  sechs - sieben  ana-
lógiájára Is magyarázni. 

csingilingi:  magyar hangutánzó szó, a -ng- nazális palatoveláris 
vonatkozásai miatt esetleg 'a magyar 'természetes szám '8' származékai-
val hozható kapcsolatba. (Vö. a 4.3. lengyel szavához fűzött megjegy-
zéseket.) Az affri żkáta is ezzel függhet Össze, bár lehet a bés őbb (4.8.) 
'értelmezendő  tincsi tancsi  analógiája. E szó is lehet egy vagy két szám 
értékű , tagolásának megfelel ően. 

dáválá dáválá diksz!:  indoeurópai kiolvasó '8' - '9' - '10' szavai, 
igen sok változatban ismert  Cv -v -VCV  alakban az első  két számra, 'a 
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'10' voltaképpen iaz indoeurópai természetes '10' szám (pl. latin  decein)  
átalakítása. Néhány példa a háilom sámra 17 : hovery dovery dik, over 
dover dik, cother quather dix, hovera dovera dick, howvas dowvas dik, 
hevera deverci dick, sowva dowva dik, anver danver dic, hovera povera 
dick, overro coverro dix %  overa covera diks, rover dover dick, evera 
cavera dicks, obhera cobbera dix, ofýra doffra dicks, hovera govera dix, 
cauvera dabbera dick, hovera covera dik, gother dather dix  stb., stb. 
A magyaitan a '9' d- forma egyszerű  megismétlésével adják az első  
szót. A  diksz! felkiáltásszerű  hangalakjával  egyszersmind a záró szó 
szerepét is betölti. 

4.8.  Enëge, benëge,  tincsi,  tancsi  
1 	2 	3 	4 

Hajdú sógor  Mikli  Jancsi.  
? 	 ? 	 ? 	 ? 

Kum kum  Péter bácsi,  kukurijá vász. 
? 	? 	? 	 ? 	?zárószó 

Enëge benëge:  '1'  -  '2' magyar egyedem  begyedem.  
tincsi  tancsi: .ikerszóként képzett szópár, kapcsolatait más fortnúk-

kal lásd (4.8.)  gúcse vúcse.  Ha önálló szópárnak tekintjük, egyedül az 
indoeurópai természetes 'szám '5' C-i-m-CV alakjából (pl. német  fünf,  
kelta  pempe,  latin  quincjue  stb.)  ma:gyarázhatju. Ez esetben a magyar-
ban 'az -i- forma az eredetibb. Ehhez a legközelebb jáIl a román cinci 
'5' természetes számnév. A kiolvasó szópárja az említett párhuzamok 
alapján is lehetett eredetileg '5' - ' 6'  je1enté ű, a jelen szövegben 
előbbre került a '3'  -  '4' helyére. A tincsi  tancsi asszonáneot alkot a 
következ ő  sor két szavával (Mikli  Jancsi), és  iaz amúgy nehezen értel-
mezhető  'személynév fonetiikai kialakításához Is hozzájárult. 

Hajdú sógor  Mikli  Jancsi: voltaképpen értelmezhető  szöveg, nem 
számneveket tartalmaz. Az egyes szarvak idekerülésekor talán figye-
lemibe veendő  a '6' pozíciójú sógor  szókezdő  s- hangjának az indoeuró-
pai természetes számnévvel ('6' sex) való közelsége. A fentebb (4.3.) már 
említett 7 - '8' szópáiiban el őforduló nazális + aďfrikáta (vö. magyar 
nyolc) valamilyen mértékben befolyásolhatta a '8' pozícióban szerepl ő  
Jancsi kiválasztását. 

Kum kum  Péter bácsi,  kukurijá vász:  voltaképpen értelmezhet ő  
szöveg, nem ťkizárt, hogy bennük szeiibhorvát szavak  (kum  ‚koma',  ku-
kurekati kukorékol',  vesz 'többes szám 2. személyű  személyes névmás 
genitivusza'), illetve az azonos jelentés ű  magyar szavak (koma, kukoré-
kol) szerbhorvátos hargala1kjánaik nyoma is megtalálható. Az egyes sza-
vak külön nem egyeztethet ők természetes vagy ikiolvasó számnevekkel. 
Ez számításba jöhetne a Péter névnél (lásd a  cother quather  '8' - '9' 
alakékat fentebb, a 4.7.  dáválá dáválá  szavainak párhuzamai között), 
de voltaképpen legfeljebb másodlagos egyezésre gondolhatunk. A  ku-
kurijá vász  ra kiolvasó áró részeként is megáll, (Ehhez v ő . a 4.2. hám-
buszká  szavához fűzött magyarázatot.) 
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4.8.1. Változata:  Egyedëm, bëgedëm, tincsi, tancsi, 
1 	2 	3 	4 

Rag lë sógor Mitli Jancsi. 
? ? 	 ? 	 ? 	 ? 

Kum, kt4m, kukv.rá, vász! 
? 	 ? 	 ? 	 ?  

Megegyezik a (4.8.) Lwövegénelk szavaival. Egyéb megjegyzések: 
Rag lë:  a fenti Hajdú helyett, valószínüleg egy pozíció. 
Mitli:  fenti  Mikli  a szóközépi hangtorlódás  -ki-, -ti- nem valószínű , 

hogy összfüggésbe hozható az indoeurópai természetes számnevek ha-
sonló hangtorlódásaival (pl. latin  quattuor = -ttv-, quinque = -nkv-, 
amelyek éppen a '4' - '5' piozícióban ‚vannak). 

kum kum kukurá vász:  az eltérés a Ifenti (4.8.) formától abban áh, 
hogy az ott a rím  (tancsi - Jancsi - bácsi) által is erősített betoldás 
(Péter bácsi) itt ikiesett. Ez a körülmény is bizonyítja, hogy aligha volt 
következetes számértéke. A  kuktLrá kukurijá t aliakok különbsége nyel-
vi  tény, nem a 'kiszámolás fuikciójáJból magyarázható. 

4.9.  Hirgi, birgi, harga, narga 
1 	2 	3 	4 

Szú, sza, szó, bek <  kivagy! 
5 	6 7 	 ?  zárószó 

Az első  négy szó madárnyeivi formájú, a számok els ő  szótagaihoz -rgV 
toldalék járul. 

Hirgi birgi:  magyar szópár, az '1' - '2' valamilyen egyszótagos 
kiszámolóbel:i változatához (mint amilyen az  ec - pec)  hozzáadott ma-

dárnye]v& toldalékkai:  hí  + rgi - bi + rgi.  Egyébként nemzetközi 
anyagban is előfordul az '1' - '2' ilyen r'övidftett változata (vö. 4.2. 
antan-) ipl. i - ti alakban. A magyarban ilymódon egy eredeti i  - bi 
szópárt tehetünk fI, amely a számalás igazán egyszer ű  formája. 

harga:  magyar három első  szótagja, madárnyelvi iképzésel: 
ha + rga. 

nyarga:  magyar négy kezdete, madárnyelvi képzéssel; a  harga 
alakkal szópárba állítva: ne + rga> nya + rga. 

szú sza szó: két fonetikai rendszer tükrözése. A magyarban az Öt - 
hat - hét fonetikailag összecseng (V  +  t), laz  indoeurópaiban 'viszont 
a szókezdő  s- figyelhető  meg (pl. angol  six, seven '6'  - '7'). A magyar 
számnevek egyszótagosak, több indoeur&pai nyelvben a '6'  -  '7' Is azok 
(p1. francia  six - sept),  de például a délszlávban nem  (sedam  '7'). Ezért 
valószínűbb, hogy a imagyarbâl indult ki a három számnév ilyen meg-
formálása. Arra a kérdésre, miért nem folytatják itt is a madárnyelvi 
képzést, nem tudunk magyarázatot adni. A két sor még párhuzamos 
ás lenne, ha követnék a madárnyelvi képzést. 
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bek:  pontosan értelmezhetetlen ('vö. 4.5.  bé  magyarázatát), itt is 
befejez egy sort. 

kivagy!: ‚kint vagy!' záró szó. 

4.10.  Ödödöm, bödödöm, cickon, bödödöm, 
1 	2 	3 	4 

cár, cuppá, vrnyá, luká, cibër, bíbër, bokk! 
5 	6 	? 	? 	9 	10 zárószó 

Ödödöm bödödöm:  '1' - '2' magyar egyedem begyedem. 
cickon bödödöm:  'a  bödödöm .isrnétiést '2' és '4' poziciókban lásd 

(4.2.)  antanténusz - szórakaténusz. A  cickon  indoeurópai '4' párhuza-
mait  (szóráká, cukkor, klikkër  stb.) lásd ugyanott. 

cár cuppá: ikõzvetl.en párhuzam nélkül, esetleg mégis (4.4.)  cérnárú 
csörgőre indoeurópai '6' -  '7', különös tekintettel a szókezdő  s-  " 
kapcsolatára. Esetleges egyéb kapcsoiatát lásd a ikõvetkezõ szónál. 

vrnyá luká:  közvetlen számjelentése ismeretlen. Vagy szerbhorvát 
átvétel (emellett szól 'a szókezd ő  mássalhangzó-torlódás), 'ez esetben 
talán  vrh luka  ‚magas Liget' vagy valamilyen hasonló szószerkezet lehe-
tett a kiinduló pont. Elklépzelhető  az is, hagy a fonetikai párhuzamba 
állított cár cuppá - vrnyá luká  (mindkettőben á-r  +  u-C-á fordul elő ) 
valamilyen módon összefügg az el őbbiekből már lsmert (4.1.)  akafuka, 
funda luka szavakkal. A különböz ő  szövegű  kiolvasók csakugyan köny-
nyen befolyásolhatták egymás szövegét. 

cíbër bíbër:  indoeurópai szópár, (vö. 4.5.  áber fábër,  4.6.  Tíbor 
tábor, és különösen 4.3.  íbor nábor)  az indoeurópai kiolvasókban is kü-
lönböző  'helyen, gyakran '8' - '9' pozícióban. 

bokk:  záró szó. 
5. Más kishegyesi kiolvasók śbn is efőfordulnaik értelmetlen szavak, 

szószerkezetek. Ezeket egyenként kelii magyarázni. Csupán izelít őnek 
néhány példa. 1.18 Abrakadabra  ‚varázzszó', madárnyelvi hangalakja 
miatt kerülhetett kiolvasóba (vö. 4.9.) - 5.  Äkombákom  eredeti jelen-
tése ‚firkálás', ikerszó, ezért került a kiolvasóba. - 7.  Atala-batala  szól 
a harang: hangutánzó, de az egyedem begyedem  hangalakjával való 
rokonsága is hozzájárulhatott, hogy kiolvasó kezdetén szerepel. - .14. 
Ëcc, pëcc, kimëhecc! Hóna pután bëgyühecc: metťikailag a kiolvasókhoz 
tartožik, az ëcc pëcc  az egyedem begyedem  rövid alakja. A következ ő  
sor  cérnáru cinëqére  szerkezete i's kiolvasó-részlet (vö. 4.4.) - 15.  Egë-
nye-begëriye, szész vész: tulajdonképpen '1' - '2' - '5' - '6' magyará-
zatát (4.9.) szú sza szó  al'att. - 17. A kiolvasó végén:  iber- búbor  (vö. 
legutóbb 4.10. cíbër bíbër). - 18.  Mikiimakli: vö. (4.8.)  Mikli Jancsi, 
(4.8.1.)  Mitli Jancsi.  - 23. Inc princ:  tulajdonképpen ec pec. - 33. Inc 
prin.c: lásd 23. - 34.  Ëttyem, pëttyem, pitypalára:  tulajdonképpen '1' - 
'2' - '4', magyarázatát lásd (4.4.)  Egyedëm, bëgyedëm tikválára  alatt. 

35. Inc princ: ilásd 23. - 45. 'Két kis kakas összeveszëtt Szëdegét 
bëdegét ugyanez a kiolvasó egy másik változatában: Két kis kakas össze-
veszëtt, Szëdëgél, bëdëdéi. Huntál, mintái stb.: nyilvánvalóan az els ő  
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két szó az egyedem  begyedem  hatása alatt, a harma3Lik lehet 'hunytál' 
értelmű  és a kiolvasás tényére utaló, de lehet a harmadik és negyedik 
szó '3' - '4' értelmű  kiolvasó szópár is. Az utóbbi esetben közvetlen 
párhuzamot nem taláiliunk. - 47. Kik -buk  békaluk: esetleges magyará-
zatát lásd (4.1.)  ak fuk fundaluk  alatt. - 49.  Ice  bice  cibëre, nëkëd mon-
dom mëny ki të! az eleje nyilvánvalóan az ec pec  kimehetsz nyoma. 
A  cibëre  szónak többféle magyarázata Is elképzelhet ő : ‚kimehetsz' (lásd 
14.), ‚cinege' (vö. 4.4), stb. - 53.  ... utánna a rnónár fazëkastól Stol, 
stol, stol, fazëkastól:  a szó végének ismétlése általános a mondókákban, 
hogy éppen a stol alak ismétlődik, nem lkizárt, hogy (4.9.) szú,  sza,  szó 
mintájára eredetileg számérték ű. - 55.  dí, dá, dú,  te vagy az a naty-
szájú: a kiolvasó szövege szerint ez a síp hangjának utánzása, esetleg 
számókra is utalhat (lásd 53.) - 62. Ó, Ó, Ó, tündérkaszinó: nem lehe-
tetlen, hogy a '4' kiolvasó szám fonetikai analógiájára (vö. 4.2  szóraka-
ténusz). - 66. Inc  princ:  lásd 23. Ugyanitt változatban: pi, pi, pi, të 
vagy odaki! 'ugyanaz'. - 67. Piros 1kendõ pi, pi, pi.: a szókezdet ismét-
lése általános mondâkáinkban, mindazáltal éppen ennek a hangalaknak 
az ismétlése összefügghet az Idézett (vö. 66.) kiszámoló-részlettel. - 69. 
Szál, szál, szalmaszál: a felépítés 1 / 1 I 3 szótagos, az utolsó szótag 
rímel, ez általános a mondókákiban, de van ;kiolvasó változata is (vö. 14.) 
- 71. Töve -böve,  aggyá dinnyét!: lehetséges, hogy ez nemcsak a 'diny-
nyető ' ikerszóvá való továbbképzése, hanem az  ödödöm bödödöm ( vö. 
4.10.) és az idézet  cíbër bíbër  (lásd 4.10.) kiolvasó szópárk  V-v-V köze-
pének visszfénye is. - 73. Zsipp-zsupp,  kendërzsupp:  metrikai felépí-
tését, iismétlésé ,t lásd 69. A  zsip  zsupp  fonetikai felépítése utalhat a ki
olvasók záró szavának (vö. 4.2.  bámbuszká)  több változatára pi.  huss, 
hopp, kukk, puff, bum,  bokk  stb. 

Ältalában  a következ ő  megjegyzéseket fűzhetjük anyaguk 
értelmezéséhez. 

6.1. A közzétett több mint 70 kiolvasó-szövegb ől több mint 10 
„értelmetlen" kiolvasó egészét vagy részleteit magyarázhatjuk a fenti 
elvek alapján. Olyan „értelmetlen" kiolvasót, amelyben semmi magya-
rázhatót nem találhatunk, a gy űjtött anyag nem mutatott fel. BbbőI 
arra gondolhatunk, hogy kiolvasó szövegeink általában is értelmezhet ők 
e módon. 

6.2. További mintegy 20 szövegben találtunk olyan részeket, 
amelyek a fenti módszerrel eiliemežhe't őnek látszanak. Együttvéve a 
kiolvasók mintegy ifelében találunk olyan elemeket, amelyek fonetiikája 
magyarázható e módszerrel. 

6.3. Az elemzés nélkülözhetetlen el őfeltétele, hogy a közölt anyag 
hiteles és lehetőleg teljes legyen. Példáink igazolják, hogy az egyes 
kiolvasók között vannak kapcsolatcik, ugyanakkor a fonetikai magya-
rázatok esetenként mások-mások. Ha a közl ő  csak egy-két kiolvasót 
közöl, vagy ezek bármilyen (általa értelmezhetetlennek vélt) csekély 
részét megváltoztatja, az elemzés tévessé vagy egyenesen lehetetlen-
né válik. 

Mivel nem  fogliailkoztunk a fenti elemzésben? 
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7.1. Egy-egy községben, nyelvjárásterületen a kiolvasók történeti 
(folklórtörténeti, nyelvtörténeti, metrikatörténeti) módon is Wzsgálha-
tók. Ezen kívül kutathatjuk az egyes kiolvasók típait% ezek lterje-
dését. Ezt egyetlen község még teljes anyaga alapján sem végezhetjük 
el: erre a magyar nyelvterület egészére ikiterj.edõ, archívumszer ű  ada-
tárral ikellene rendelkeznünik. 

7.2. A kiolvasók nyelvjárási formáit, az idegen nyelvb ől (jelen 
esetben szerbhorvát, német) való esetleges kölcsönzéseket csak akkor 
tudjuk érdemben vizsgálni, ha rendekezésre áll a magyar és nem ma-
gyar kiolvasók ilegãlább antológiaszerű  adattára. Számunkra els ősorban 
a magyar ladatok számának növelése fontos feladat. Mint példáán mu-
tatták, már egyetlen község teljes anyagának elemzése is igen sok ta-
nulsággal járhat. Egy nagyobb terület kiolvasÓinak legalább áttekint ő  
ismerete további kérdések 'felvetéséhez, esetleg megoldásához vezethet. 

7.3. A kiolvasók metrikája (ideértve a rímeket, asszonáncokat, 
alliterációt) és poétikája bizonyos 'fokig Önálló témakör csupán. Amint 
erre elégszer utalnunk kellett, ia mondókákban, és általában a strófikus 
lírai dalnál egyszer űbb formájú néköltési alkotásokban jelentkeznek 
az olyan törvényszer űségek, amelyeknek az egyes m űfaji sajátosságok 
csak mintegy konkretizálása. Ha imerjük például egy község teljes 
mondóka-anyagát, vagy gyermekj'áték&al szövegkészletét, az már olyan 
egység, amelyen ibelül érdemben 'elvége żhető  metrikai és poétikai elem-
zés. Ehhez ismét több gy űjtött anyagra van szükségünk. 

8. 'Milyen további  itanulságeklcal járhat ez az elemzés? 
8.1. Elemzésmódunk csak látszólag Újszerű . Éppen hasonló műfajok 

(gy'ermekjá.tákdailok) homályosnaik t űnő  szövegeinek vizsgálatában folk-
lorisztikánk már élt ehhez hasonló módszerrel. 19  Ügy látszik, ez a mód-
szer általában rögtönzött verses alkotások, játékszövegek elemzésére 
a]ikailmas, távolabbról rítusdalok, 'találós ik ,érclések, de akár mesei sze-
replők nevei, hiedelemlények elnevezése is elemezhet ő  ilyen módszer-
rel - 'természetesen m űfajonként 'eltér ő  módon alkalmazva a îonorejt-
vény kibogozásának imódszerét. 

8.2. Közvetlenül kiolvasóinkban azt a tanulságot láthattuk, hogy 
az egyek szavak, részk ugyanazon elv alapján (természetes számok, 
ritkábban más kiolvasók számjainak fonetikai átalakítása) keletkeznek 
és magyarázhatók, de esetenként igen különböz ő  módon. Egyazon kiol-
vasóban is a legkülönfélébb módon magyarázhatjuk laz egyes elemeket. 
Mindez azonban nem önkényeskedés, a megszokott etimológiai módsze-
rek félretevése. Kiolvasóink szavai szándékosan fonorejtvények, ezzel 
szenben a köznyelv legtöbb szavának meghatározott jelentése és hang-
alakja van, amelyen nem lehet önkényesen változtatni. A kiolvasóban 
a Pozíció a fontos, bármilyen szó előfordulhat, gyakori ezek szótago-
lása, 'a gyerekek olyan korban is játszanak kiolvasóval, amikor a valódi 
számolásról még nincs kialakult ismeretük. A ikiolvasó rögtönzött 'm ű-
faj, változtatások (éppen a jelentés sajátos volta következtében) gyor-
san kialakulhatnak 'és elterjedhetnek. A fenti szómagyarázatek egyi-
ke-más:ika sosem volt tudatos a kiolvasót használók körében, már ké-
szen vették át 'a rejtjelezett hangalakot. Másokat maguk a játszók tor- 
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zitottak.  Mindezt  'büzebes, helyi vizsgálattal legalább részben fel tudjk 
deríteni. Mo$tazonban nem ez volt feladatunk. Általános összefüggé-
sekre kivántunk utalni, ezzel téve lhet ővé hasonló további vizsgáiato& 
elvégzését. Hogy itt nem egyes szövegek õsszehasoffiltása, hanem sző-
v'egek csoportjainak egybevetése a célszer ű  módszer, (könnyen igazol-
hatjuk. Aléibb hozzuk az „iérbelmelilen" kezdet ű  kinhegyesi kiolvasók 
'1' - '2' - '3' - '4' pozloióinak néhány példáját, mel'iéállíbva Barry 
115 tadatából néhány angliai példát. Nem az egyes szövegek, hanem a 
rendszerek hasonlósága íeltűnő : 

Kishegyes 
	

Angliai példák 

/Természetes m'agyair számnevek 
egy - kettő  - három - négy! 
(egyszerűsített helyesírással) 

Abrakadabra  ügyelj a szavamra 
Ádám va édes szilva 
Akalfuka fundaluka  
Ákombákom szalmazsákom 
Ántánté;nusz szórákáténusz 
Atala-batala szól :a harang 
Cirmos cica haj 
Duna Tisza Dráva Száva 
Eec peoc  kimehetsz 
Egenye begenye szész  vész 
Egyedem hegyedem i(bor náhor 
Egyem kettem hábor német 
Egyedem ibegyedem keszkenőbe 
Egyedem begyedem tenger tánc 
Egyedem ibegyedem tikválára 
Ödöm hödöm öt mázsára 
Ekete bekete eulkkor bé 
Eneidem benedem Tíbor  tábor 
Enege benege gúcsé vúcsé 
Enege henege tincsi tancsi 
Egyedem begyedem tincsi tancsi 

n te ő  mi ti ők 
Egy (kettő  három (négy) 
Ettyem pettem pittypalára  
Fű  fű  fű  szép zöld  lű  
Héja héja vaslapát 
Hirgi birgi harga nyarga  
Kik buk békaluk 
Kissámli nagysámli  kiskecske 

nagykecske 

!Természetes  angol számnevek: 
one - two - three - four; 
kelta számnevek: un - dau/dwy 
- tri/tair - pedwar/pedair ĺ  
(egyszerűsített helyesírással) 

zid dkI pamlfI Iif/lid 
zitery ditery pamfery 1eetery 
yinty itinty,tethery methery 
zeendi teendi tathery rnoothery 
yan tyan tethra letlhra 
eën tean tether mether 
eän teän thethera methera 
hyna tyna  para pępra 
yan te.in edderim piderim 
yan tean teither  /ma/ mether írna/ 
yaan tyaan tetherum etherum 
iny tiny tethery fethery 
haynil paynil  para farthera 
hayna payna para farthera 
y.ant tant tideri mideri 
yian tean titber mither 
ean/yan been pearer pepperer 
ineĺeen itineíteen tetihera feathera 
yain tain eddero peddero  
ín dai taí pedewel 
ín dal taí pebere 
arn tarn tethera methera 
eina peina .para!paira pattera 
ee/nal tee/deena tethera fethera 
onn  ion tethera methera 
ena tena tethra pethra 
heria tena beihera fethera 
aii  tan tethery fethery 
yaan daan anitha aditha 
yen taen tudder anudder 
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Kistuskó natybuskó 'bum 
Lap lap lap levelezőlap 
Ó ó ó 'tündérkaszinó 
Ödödöm bödödöm eiIűon 

bödödöin  
Piros kendő  pi pi pi 
Szál szál szalmaszál 
Töve4böve aggyál dinnyét  
Vékony cérna kender hám 
Zsipp-zsupp(kenderzsupp 
stb. 

yan taen tedderte medderte 
ei'na!ain'a peina  para peddera 
eina/'einer d'eina/deiiner  para 

pepera 
iny 'tiny tethery fethery  
unna tina tetiher wether 
cia 'teitn tuthera futhera 
eina mina/niei'na pera peddera 
to an-ton taen  peder 
non ton pan pedar 
cmi beirti bara batri  
stb. 

A két sorozat jellege inem azonos, 'mivel az langol kutató csak a 
„nem4erraószetes" számokat állította össze, különböz ő  forrásokból 
(kiolvasók, kötésnél szemek számolása, juhk és más áálatok megszá-
rnolása stb.), az értelmes kezdet ű  kiszámolókat, mon'dókákt nem kö-
zölte. Mégis ugyanazt a jelenséget láthatjuk a két példasorban: felis-
merhető  fonetikai szabályosságokat, amelyeket nem magyarázhatunk a 
véletlennel. Ugyanakkor az egymáshoz képest iigen sokféle eltérés, vál-
tozat arra utal, hogy az egyes alakok ez általános szabályszerüségen 
kívül még sokféle alaktani, hangtani változásnak voltak kitéve. Mivel 
a magyar kiolvasókban ez  utôbbi vonások vizsgálata már megkezd ő -. 
dött20  és amúgy is csak nagyobb anyag alapján lenne folytatható), ezzel 
a felismeréssel zárjuk 2' értelmezésünket. 

JEGYZETEK 

A kérdésről áttekintést ad a készül ő  Magyar Néprajzi és Fodkiór Lexikon 
kiszámotó,  valamint a nemzetközi párhuzamokról a Világirodalmi Lexikon  k.számotó 
és kiolvasó címszava. (Bp. 1976, sajtó alatt). 

Még mindig a legteljesebb anyag Kiss Áron klasszikus kiadványában (Magyar 
gyermekjáték-gyűjtensány, Bp., 1891.) található. A Magyar Népzene Társ I. kotete. 
(Gyermekjátékok sajtó alá rendezte Kerényi György. Bp. 1951.) elszórtan t&bb kiol-
vasót kzöl, természetesen Csak a dallammal renuelkez&ket. Mivel a kötetnek m űfaji 
mumtoja nincs, a „Szavak ás kiitejezéek magyarázata" (879. laptól) ás a „Dalszövegek 
mutatója" (911. laptól) című  részekben a kezdőszavak alapján találhatók meg egyes 
szövegek. NémI további tájékoztatót ad tudománytörténeti kérdésekben,: Kresz Mária: 
A magyar gyermekjátékkutatás. Bp. 1946. Gy űjtési útmutató  Bakos József—Kerényl 
György: lOtrnutató a népi énekes-táncos gyermekjátékok gyüjtéséhez. Bp.  1953. Csak 
nenany metrikai, stiLisztikai, poétikai kerdesre utai: Katona imre—Stmon Zoltán—varga 
LmrS: A rigmusköltészet. }$p. 1955. 75. és 153. Katona ]lmre—Ortutay Gyula: Magyar 
Népdalok.  I. Bp. 1970. 140-144. (második, bővített kiadása sajtó  alatt) antológiájában 
néhány példa található. Az idézett m űvekben további irodalom található, voltaképpeni 
összegezés azonban eddig nem készült. 

Kelemen József: Egyedem-begyedem. Folklorisztikai és nyelvészeti tanulmány 
a kiolvasó gyermekversek kezdetéről. Szeged, 1937. (Nyelvészeti Tanulmányok: VIII.) 
I'ulajdonképpen kü1nnyosnat a Népünk ás Nyelvünk 1951. évi 4. és 5-6. számaiból. 
Adataira a következ őkben gyakran külön forrásmegjelölés nélkül hivatkozunk. 

nWi1y urLu5uoii: inc ç.;outiting-uuL n.iyi1kes  ot Cliiiclren. LondOn, 1888. 
arry, lvLiC  cl IradillOrlal WuaraUuii lii mc  1  Country. Fo]k Ljfe 7 

(ls&)  i —ci. i.auag tOvcoos lOuaLoiflfllai. A kovemaczoieoen adataira es táoláataira 
gyaKraz kucin torrassnegleiolés neikul 1lvaKOzLmnK. 

Matĺjevics  Lajos: A kishegyesi kiszámolók. In: Az ujvidéki Egyetem Bölcsé-
szetmuoumIuiyl a.arau.aK Magyar cyeivi es iroaaini JallsLcKc. - 'iailutmanyolç. Ujvi-
dék, 1959. 187-222. és lcülómiyomat. A következ őkben e munkára természetesen külön 
forrásmegjelölés nélkül hvatkozunk. itt köszönöm meg Matijevies Lajos segítségét, 
amellyel még publikál.atlan egyéb gy űjtéséből további kiolvasókat Is rendelkezésemre 
bocsátott. Ezeket itt nem elemeztem. 
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Fonetika és fonológia egy folkiór műfajban. Nyeivtiudoznányi Közlemények 88 
(1976) 2. szám. (sajtó alatt). 

Lásd például: Leont'ev, A. A.: Papuaszszkie jazyki. Moszkva, 1974. 68. 
Vasmer,  Max: Russisehes etymoéogisches Wörterbudh. Az O. N. Trubaosov által 

kiegészített orosz kiadást használtasn: Fasamer. Maksz: 9timo1ogicseszkij sziovar' 
russzkogo jazyka. UI. Moszkva, 1971. 72-723. A ..szorok" szóval az oroszban és egyebütt 
felbukkanó fonettk,ai különbségek éppen az Ilyen, a kiolvasókra és mondókákra álta-
tában jellemző  etimológiai ,rendhagyásokra" utalnak. 

10  Barry, 1. zsi. 
11  Például Matijevies 1973-as kéziratos moholi gy űjtésében  „Ajér  bajér  buff"  alak 

található. 
10 W. Barry 1. m. 

Kelemen i.  M.  28-30. összegezés. 
" Matijevies M.  Lap, 17. szöveghez f űzött megjegyzés. 

Kelemen 8. 
‚  Idézi p1. Kelemen 8. V/A, sőt Kelemen 10. VI. is. 
07  Barry i m. 
11  A továbbiakban Matijevios közlésének számozási sorrendjében haladunk és erre 

utalunk. 
10  Lásd p1. Vikár Béla tanulmányait az .‚ispiláng" kezdet ű  játékról, amelyet Ő  

németből eredeztet. (Irodalmat lásd TESz. II. 300.) Melldh János a hidasjátékkal fog-
lalkozott, legkivált a „haja gyöngyöm haja" kezdet ű  résszel. (A kérdés mai ö3szefog-
Lalását lásd: Ujváry Zoltán.: Varia folkloristica. Debrecen, 1975. 5-13.) A „Fehér liliom-
szál" kezdetű  gyermekdal szövegvizsgálatát lásd: Hoppél Mihály—Voigt Vilmos: Struk-
turális folklorisztika. I—él. Budapest—'Szolnok, M. I. 124-128. 

00  Matljevics 219-222. 
01  Az utóbbi években a remzetközi folklorlsatika rendkívül felfokozott figyelem-

mel fordult a mai gyermekfolklór felé. Els ősorban a városi folklór mai formáit vtzs-
gálták. A kutatásokból Igen Sok tanulságos következtetést vonhatunk le a kiolvasók 
értelmezését illet ően Is. Mivel azonban a most vizsgált anyag hagyományos közössg 
hagyományos módon gyűjtött folklórja, ezekre a szempontokra nem volt szükséges 
Külön kitérni. 

SUMMARY 

SPINNER PUZZLES IN  MALI IDOS 

The counting out folklore genre often appears at the beginning of child-
ren's play. The counting is done syflable by syllable or word by word, the 
last linguistie unit determining a leading actor in the play. The author 
makes an effort to explain the „non-understandable" texts. His investigation 
has resulted in discovering some phonetieal rules. At bhe same time the 
different variances have pointed to tihe fact that some forms are exposed 
to other morphological and phonological changes, too. 

REZIME 

ZAGONETKE SA PRELA  U MALOM IDOŠU 

Izbrojavanje, folkiorna književna vrsta, javija  se često kao poČetak 
dečje igre. Izbrojavanje se vrši  P0  siogovima iii  p0  reČima, a poslednjom 
jezičkom jedinicom odreduje se neki istaknuti u česnik u igri (vija, žmura 
itd.). Autor pokušava da protuma Či ove „nerazumljive" tekstove. Rezultat 
njegovog ispitivanja je otkrivanje nekih fonetskih zakonitosti. Isto tako razna 
odstupanja i varijante ukazuju na to da su pojedini oblici bili izloženi i raz-
nim drugim morfološkim i fonološkim promenama. 
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Veselinoei ć-Šulc Magdalena  

A MAGYAR ES  DELSZLAV 
NEPMESE MOTIVUMAI  
ES ELEMEI A  BACSKAI  
RUSZINOK  NÉPMESEIBEN  

A valószínű leg Kárpát-Ukrajnából idetelepült báokai ruszinok, 
egyes feltevések szerint a zaiporozsj'ei ukrán-kozákok leszármazottai 
(akik a 18. század derekán települtek erre a vidékre, s innen rajzottak 
szét később a Szeréinségbe és a Szlavóniába is) jellegzetességeiket na-
gyobbára Keresztúron ás Kujourán őrizték meg. Volodimir Hnatjuk a 
19. század végén ás a 20. század elején ifolytatott közöittük néprajzi gy űj-
tést, ennek eredményét Lwowban (mai Lavov) adta ki, mint a magyar-
oroszokról szóló néprajzi anyagot'. Az anyag zömét - többségikben 
népmeséket és népdalokat - Kucurán ás Keresztúron gy űjtötte, ahol 
nagyszerű  közlűkre talált: Joszip Kulicsra, Imre Farkasra ás Mitro Pa-
lanesajra. Másktál is jegyzett fel értékes anyagot, f őleg népmeséket, 
kisebb terjedelemben. 

Az  Etnografiesni  Zbirnik XXIX.  'kötetében tette közzé a  Kazki  z  
Bácski  c. gyűjtését (Lwow, 1910, V) amely Összesen 50 lejegyzett nép-
mesét tartalmaz, ideszámítva a variánisokat is. A gy űjteményben fog(talt 
népmesékben Európa-szerte ismert motívumok keverednek: orosz nép-
mondákból, ukrán, nyugati- és délszláv, magyar, szicíliai, német, albán, 
görög, 'om'án ás litván népmesékből. A kucurai és ik.eresztúri mesemon-
dĆĂk a jelek szerint a velük szomszédi közösségben é15 népekt ől, a ma-
gyaroktól, szerbektől, szlovákoktól ás németekt ől kölesönözték e motí-
vumokat. Valószínű, hogy egyes, inkább áltaáános témákat 'és moti'vu-
mokat előző  hiazájukból hozták magukkal, ahonnan a Bácskába teleped-
tek. A bácskai Új kölcsönzések viszont többnyire a magyar és a szerb 
népmesekincsből származhatnak. 

A ruszinok a 11. századtól kezdve ikõzõs területen éltek a magyac-
sággal és kapcsolatba kerültek a zempléni és mármarosi Kárpátalján 
élő  tiakossággal, de a szomszédos (a mai Kelet-Szlová'kia területén él ő) 
szlovákokkal is. A hosszú évszázadok 'során átvh'ették a magyar száj-
hagyománból ismert témákat és motívumcikat, s minden bizonnyal 
hatással volt rájuk a,-szlovák folklór Is; a Bácskába már sok ilyen mo-
tívum és téma birtokában érkeztek. 'Ezt igyekszik 'bizonyítani M. Mu-
šinka is, aki a bácskai ruszinok fóiklórjiát leginkább az eperjesi (Prešov) 
'körzet lakóinak folklórjával rokonítja, megállapítva, hogy a két évszá-
zados 'területi különélés sem ihomályosította el a 'közös vonásokat. Mu- 
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inka mindkét terület lakóinak népi prózájában nagyon sok és er ősen 
érezhető  magyar vonást fedez fel. iEzeket kimutatja egész mesékre vo-
natkoztatva is (Tri brata, Tindir Szejp Ilona i Cservonn1 Vitjasz, Car 
Szilveszter, Varga leginj), továbbá a magyar szavak és kifejezések tö-
rnegében. Mušiinka 250-né1 több „magyarizmust" talál Hnatju'k bácskai 
gyűjtésében. Ezeknek csaknem fele az leperjesi körzet ruszinjainál is 
ismert, amit a magyar nyelv ű  iskoláknak és kózigazgatásnak, továbbá 
annak tulajdonít, hogy a ruszinok magyarokinái dolgoztak, s természe-
tesen a szomszédi együttlétn'ek. 2  

A Bácsk'ába kerüt ruszinok megismerkedtek a szerb nyelvvel és 
folklórral, az Eperjes skõrnyékén maradtakra pedig a szlovák nyelv és 
folklór hatot továbbra is. Ám 'a magyar hatás egyaránt érezhet ő  mind 
a bácskai, mind az Eperjes ikõrnyékii ruszinokn,ál azzal, hogy a Bács-
kában ez a hatás folytatódott. 

Hnatjuk  szerint a 'bácskai ruszinok szerettek olvasni és f őleg a szerb 
nyelvű  könyveket forgatták, ide feltételezzük, hogy ugyanúgy a magya-
rokat is. A ruszin nyelven Budapesten megjelent NEDJELJA c. folyó-
iratukat azonos tartalonijmal az akkori Magyarország népeinek még né-
hány nyelvén is kiadták. 

A bácskai ruszinok egyaránt jól ismerték a velük közösen vagy 
jószomszédi 'viszonyban 'él ő  iszeiibek és magyarok néprneséit. Hnatjuk 
męgállapította a kölcsönhatást is a bácskai ruszin'ok és a velük együtt 
élő  népek között: a magyar és a német ihatást a viselet űkre, a magyar 
és szerb hatást dalaikra és táncaikra 3, a szeiib hatást népi prózájukra; 
de hihető, hogy ugyanígy a ruszinok is hatást gyakoroltak a velük egy 
településen iélt németekre és magyarokra. Ő  mutat rá 'els ő  ízben arra, 
hogy a 'bácskai ruszinok népmetséiJben igen er ős a szerb hatás is. Nép-
rajzi szempontból ez 'a legszembet űnőbb a Marko Királyfiról (Kraljevi ć  
Marko) és a szerb népeposz más h őseiről szóló népmesék sorozatában, 
amivel M. Radovanović  is kimerítően foglalkozik nemrég megjelent 
tanuámányáiban. 4  Ám világosan kimutatható a más szomszédnépek népi 
prózájából való témák és elemek átvétele is, ami - M. Radovianovi ć  
szerint - anyagul szolgálhat az egyik 'folkiór-közegb ől a másikba való 
átmenet elméleti-módszertani vizsgálatához. Ezért a jelen dolgozatban 
csak a 'bácskai ruszinok és a szomszédnépek népmeséinek közös és el-
térő  vonásaival 'kívánunk foglalkozni. 

A  Kazki  z  Bácski  c. gyűjteményben 'egyes népmesék több variáns-
bari fordulnak elő . Ilyen mind'ennekel őtt a kar nélküli királylány mo-
tívuma, amely három változatban is megtalálható. Legrészletesebb laz 
Imre Faťkas közlésében. 'való feldolgozás, melynek címe:  Brat zi misz-
jacem, szesztra zi zvizdami  na  grudjah  i  Tindir-Szejp Ilona 5 .  Ez a mese 
a legközelebb áll a délsziávhoz, de a benne el őforduló nevet (Tündér 
Szép Ilona) a magyarból kölcsönözték. A többi imesében is, mint kés őbb 
Látni fogjuk, a ruszin mesemondák nemcsak magyar motívumokat, ha-
nem imagyar neveket és kifej ezésekiet is átvesznek. 

E mese másik ikét változata sokkal rövidobb, lkõzlésmódja sokkal 
egyszerűbb, 'a Farkas-.ďéle közlésben található epizód-elemek és részle-
tek nélkül. A másik két változatot Hnatjuk a keresztúri Juli Molnár 

190 



(Bezruka carivna,  A)7  és a kucurai Juli Levenjszká '(Bezruka carivna, 
B)8  közlése alapján jegyezte le. Mindkét ikõzlõ, de különösen Juli Mol-
nár, más népmesék nagyon szép változatait is elmondta. Megtaláljuk 
a mostohalányát almával mérgező  imostoha általánosan ismert motí-
vumát, akit azonban ezúttal nem királyfi ment meg, hanem egy „úr", 
aki megvásárolja és végül is kieségül veszi, míg a mostohát lovak tépik 
szét (Juli Molnar ikõzlése alapján). A Hamupipőke motívuma két va-
riánsban fordul elő  (Jak carevics &zseniv szja zi szluzsnicejo, 1A 9, Dziv-
csina Pepel)uskcL, B'°); mind a kettő  Júli M&na•r közlése alapján, ám 
mindkettőnél a lány az őt férjhez kényszeríteni akaró apa el ől mene-
kül. A másodikban pedig :a felismerés nem a cip ő, hanem a ruha alap-
ján történik. A szerencsétlen lány ezekben a mesékben is az édesanyja 
sírján talál vigasztalást és segítséget. 

A Lenora-motívum jelentkezik a  Kohanok-merlec c.  mesében 1 ' (Juh 
Levenjszka közlése). A történet rövid, tömör, részletek nélküli, A halál-
v őlegény magyar motívumára emlékeztet. 

Az elvarázslás motívuma igen gyakori, csaknem minden mesében 
előfordul: a boszorkányok elvarázsolják az ifjakat, lányokat; madáriiá, 
hallá, más állatokká változtatják őket. Végül, akárcsak más népek 
meséiben is, a szeretett személy (ifjú, leány) hosszú bolyongás és nehéz 
akadályok leküzdése után megtalálja szíve választottját és megszabadítja 
a varázslat alól. 

A Babszem Jankó magyar népmesei motívumot tabb variánsban is 
megtaláljuk, a délszláv  Cardak ni na nebu ni na zemli  (Palota sem az 
égen sem ta földön) és  Baš Čelik (Bas Cselik) hasonló niotívum'aival egy -
befonódva. Csaknem valamennyi kucurai és keresztúri mesemondónál 
előfordul ia sárkány fabulája, különböz ő  változatokban, mint ia n ővi&, 
az egyetlen leánygyermek elrablója. Kiemeln ők közülük Imre Farkas 
közlését (Jak Jancsi vizvoli.v vid szmoka szesztru i brativ ta provcsjv 
Lakcibradu12) és  JUli  Molnárét (Jak jrnak vidobrav szvoju szesz'tru vid 
szmoka, A13), de Mitro Palancsa'j és Petar Hornjak is gyakran emlegeti 
a sárkány-témát. Valamennyi sárkány-témájú ruszin népmesében el ő-
fordul ta sárkány által fogva Ťartott 'lány királylány) és az ifjú (fivér 
vagy jegyes) között folyó tárgyalás motívuma, hogy a sárkány foglyul 
ejti a lány fivéreit, kiket rvégülis ia Legkisbb öccs ment meg, akit a 
bátyjai nem is ismernek. A lkucurai és keresztúri meseközl ők meséik-
hez gyakran hozzáf űznek még valamilyen cigánnyal vagy ördöggel 
megtörtént eseményt. Jull Molnar a imeséjét teljesen ia magyarb ől ;köl-
es5nözte'4 . Még a név is maradt: Bobik Jancsi (Babszem Jancsi); ám 
a nővérének neve itt Hanjcsa. Az eltérések lényegtelenek; a magyar-
ban ta sárkány „kapja a fejszét, szétvágja a fejét, besózza, fölteszi a 
pincében egy poácra", a ruszin változatban pedig besózza a fejeket, akár 
a káposztát és hordóba rakja őket (naszoljel tak, jak kapusztu i szkladol 
do hordova). Még néhány részletben van eltérés, ismét az étkezési és 
más szokásoktól függően. Babszem Jankó anyja a fiának útravalóul 
törött lenesét ad, a ruszin változatban Jancsi az anyjától „tizenkét oldal 
szalonnát, tizenkét cipót és költ őpénzt" kér útravalóul (dvanac boki 
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szianjini  I dvanac hijebi i penjezsi za trosak). A ruszin mesében vannak 
köszöntést tartalmazó pár ťbeszédék Is, tehát olyan részletek, amelyek 
nem feltétlenül szükségesek •a történet csele'kmiényónek megértéséhez, 
viszont tükrözik a mindennapi paraszti életet: 

Daj Bozse, dobri dzen. 	Adj' Isten, jó napot. 
Daj Bozse  i vam. 	 Adj' Isten magának is. 
Vita jce u nasz 	 Isten hozta, 
Zdravi bucce 	 Jó egészséget, 
Ta coszce nam prinjeszW 15 	Mi jót hozott nekünk? 

A magyarban viszont csak a fbu1a f ő  cselekményével szorosan össze-
függő  részietek vannak. 

Hnatjuk JrUli Molnártól  feljegyezte a  Carevics i joho zsinka Pavu-
nicja16  (A királyfi és felesége, a Pávakisasszony) c. mesét, amely teljes 
e(gészében imegegyezik a délszláv  Zlatna jabuka i devet paunica (Az 
aranyalma és a kilenc páva) c. mesével, de megtalál}uk a magyar mese-
kincs több változatában is; Csillag királyfi és Tündér Ilona17  címmel, 
ahol a páva helyett két ga1amb iés fehéregér szerepel. Az egyik ga żlamib 
Tündér Ilona. Amíg a legkisbb királyfi mellett fekszik, Tündér Ilona 
hosszú szőke hajából a királyfi dajkája levág egy fürtöt, emiatt el kell 
repülnie. Csillag királyfi hosszú évken át keresi, miközben gyakran 
áthidalhatatlannak ilátszó nehézségekkel kénytelen megküzdeni. 

A délszláv és a ruszin változattal összehasonlítva a magyar mese-
szöveg ia legbonyolultabb, ez tartalmazza a legtöbb varázslatot (p1. a 
királyfi ifjúvá válását), bonyodalmakat és más részleteket. A magyar 
néprajz lazt a változatot is ismeri, amelyben 'a királyifinak alma helyett 
körtét őriznek, páva helyett pedig bika szerepel (A feneketlen kút 18). 
A ruszin változat a délszlávhoz án a ]ieközelebb: itt is pávák szere-
pelnek,  5 a történet is úgy zajlik, mint a délszlávban. De - és ez jelleg-
zetes - a ruszin változatban a meseszövés egészen leegyszer űsített, a 
délsžiávban található részletek nélkül, mint (Pl. „a páva ráhull az ágyra, 
nálánál szebb nincs az egész ikirályságban s ők ketten ölelkeztek, csó-
kolóztak éjfélutánig. . .". A magyailban „lett bel őle egy szép aranyhajú 
szőke leány. De olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reá 
nem. Lefeküdtek a irézdeszka hosszú székre és a leányinak Olyan hosszú 
arany ihaja volt, hogy mind a ketten bé tudtak takarózni véle. Ügy a leg-
boldogabb álmukat aludták ott... "  A ruszinban nincsennek ilyen és 
ehhez hasonló részletek. 

A kígyóvőlegény ikedvelt iés a délszláv népköltészetben is közis-
mert motívuma a ruszin antológiából sem ihiányzik. A magyar és a dél-
szláv változatk nagyon lhiasonlítanak egymáshoz: ia gyermektelen há-
zaspár (király és királyné, vagy pedig a nép fiai), a leánykérés, a kígyó-
bőr felgyújtása, a Ifiatal férj világgá menetele, a menyecske évekig tartó 
keserves bolyongása, hányattatása, lamíg a férjét ikeresi, végül a férj jel 
való tiálkozás, az utolsó akadálydk - és befejezésül a szerenosés 
kifejlet. 
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Vannak eltérések is: ia idélszlámban az anya szoptatja a kígyót, a 
magyarban lkosárban, viszi neki az élelmet; a magyar mesében az anya 
megy leánykérőbe, de nem a kiráilyiányt 'kéri meg, hanem a kfgyó ki-
vánsáigára egy egyszerű  leányt, aki hetekig sír, ellenkezik, végül bele-
nyugszik a sorsába, és megengedi a kígyónak hogy mellé feküdjön. 
A magyar változatiban egy idegen öregasszony adja a tanácsot a kígyó-
bőr elégetésére, a délszlávban az anya tanácsolja a lánynak, hogy égesse 
el ia kígyóbőrt, vagy maga gyújtsa fel. 

A  Csolovik-vuzs  c. ruszin mesének, melyet Mitro Palancsaj lkõzlése 
alapján jegyeztek le, íő  motívuma azonos a magyar és a délszláv vál-
tozattal, de a részletekben eltér és elé,g sok benne a kiegészít ő  motívum. 
A ruszin mesében három lánya van a cárnak (királynak), akinek a lá-
nyát a kígyó-vőlegény imeg akarja kérni. Fekete lovon megy lánké-
röbe, de egyik lány sem aikarja. Ekkor anyjától fehér lovat ikér. ŁA leg-
ki'selbik királytlány véletlenül megpillantja, amikor leveti magáról a 
kígyőbőrt, sbeleszeret,és hajlandó hozzámenni. 

A ruszin változat áll legközelebb a való lélethez. A magyarban és 
a délszlávban az ifjú sorsszer űen, s nem önszántábôl távozik otthonából 
a  1k1gy6b6r elégetése után, otthagyva szüleit és a t őle gyermeket váró 
fiatal feleségét, a iiuszirban viszont azért hagyja el otthonát, mert meg-
haragudott, elmegy a tengeren túlra, egy gazdag n őre talál, s nála ma-
rad nidindaddig, amíg első  ďel'esége érte nem jön. Ezenkívül a ruszin 
változatban megtalálhatók a falusi lólet korszer ű  elemei is, melyeket 
a mesemondó ,a valóságnak megfelel ően mond el: amikor eljön az isko-
lákor, a többi gyerekhez hasonlóan a kígyáfiú Is tanlni akar, s anyja 
„kupila knjisku, tablijou, sicko co mu trba, da hodzi do sko&i" (vett neki 
könyvet, palatáblát, mindent ami kell, hogy iskolába jáiihasson.). A kí-
gyófiú jól tanul, s amikor ifjúvá serdül, ő  is eljár a kocsmába, minta 
többi falusi ifjú.' 9  

A szeretőjéért a fiát feláldozni képes h űtlen anya témáját ikét ru-
szin változatban Is megtaláljuk:  Zradljiva mati, ii kohanok  i  szin.  A. 20  
Mi.tro PaJancsaj köziéise nyomán lés Mati - zrjadnica vlasznoho szina.  
B.2' Imre Faakas nyomán. 

A Palancsaj-féie változat tömörbh, noha központi magva szét-
folyóbb s megjelenik benne a Turok (török), aki mindent elvenne a ki-
rálytól. Itt az anya szeret ője 'a Cserveni vitisz (Vörös Vitéz); az anya 
forró vízzel vakítja meg a fiát, az világgá megy, megn ősül, visszanyeri 
a 1  á,tását, megöli anyját is tés a Vörös Vitézt Is. A Farkas-féle mese sok-
kal bonyolultabb, nagyon hosszú, számos bonyodalommal; sárkányok-
kal, amelyek foglyul ejtik a moskvai, a török és az anglius király lá-
nyalt. Az Ifjú az ang]áus király lányát veszi feleségül, visszanyeri a lá-
tását és bosszút áll az anyján. A mesemondó ebben a nies&ben nagyon 
éles kifejezéseket használ a h űtlen anyára, a gonosz asszonyra. Meg-
találjuk a meseközlő  személyes jellegű  böprengéseit is: „Apa és anya na-
gyon örül, amikor a lányuk hazatért. Hogyne örültek volna a saját gyer-
meküknek? Minden apa és anya örül, ha csak a másik faluba férjhez 
ment lányuk hazajön. Hát hogyne iõrülnének 5k, amikor a lányuk olyan 
távolra került a világba? 1112  A ruszin változatokban megleljük a gonosz 
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n&ér  motívumát is a gonosz anya helyett:  Zradljiva szesztra, Csereonii 
vitjaz i Jancsi23 ; Hnatjuk ezt Joif Kjulics kö żlése alapján jegyezte fel. 
A motívum azonos 'a Kis Sándor c. magyar mese első  részével .24  Itt van 
a Vörös Mnok Vitéz is, akit a ruszin mesemondó ia nevével együtt 't-
vett (Cservonii Vitjaz), Sándornak viszont a Jancsi nevet adta. Még né-
hány részletben találhatók eltérések. 

A ruszin meseközlők is beleszőnek a meséikbe cigányokat, ördögö-
ket, sátánt, gonosz asszonyt (Jezsi-1baba), 'akik végül is életükkel fizet-
nek gonosztetteikért. Leiirskáhb lovak tépik szét őket. 

Ani'int  láttuk, a ruszin népi mesemondók a magyar és a délszláv 
mesék révén ismerik az általános motívumokat és témákat. Egyes me-
sék azonosak délszláv, illetve magyar megfelelőikkel, leginkább azon-
ban keverednek a fabulák, ęgymába fonódnak, Új elemekkel b ővül-
nek, magának a mesemondónak az elgondolása és kpzclete szerint. 
A nevket leginkább a magyar mesékb ől rveszi'k át (Tündér ISzép Ilona, 
néha Ruszal.ka Kraszna Olena, akire Hnatjúk azt mondja, hogy »mi-
tologicsna oszoba mnadjaTskilh kazdk", Vagyis a magyar népniesék mi-
tológikus alakja, aki ‚peresla do Ruszinav", átkerült 'a ruszinokhoz; a 
Cservonii Vitisz - a magyarban Vörös Álnok Vitéz; Jancsi Bobik vagy 
csak Jancsi a magyar Babszem Jankó, továbbá Lakcibrada és Varga 
leginj). A ruszin mesében találjuk azt is, hogy ‚;a királyné magyar mód-
ra öltözött fel." 

Jancsi, akár a Csevonü Vitisz is, igen gyakori szerepl ője a ruszin 
népmeséknek, melyeknek a hősei „na hiintov'u", azaz hintón utaznak, 
forinttal és krajcárral fizetnek; általában nagyon gyakoriak a magyar 
szavak: buzogvanj '(buzogány), sarkanj (sáilkány), falat, hordó, pajtas, 
nadrag, rejtes (rétes), kocsis, engeduje (enged), hat (hát, mint mondat-
szó) stb. 

A számoknak is meghatározott szerep űk van ,a ruszin népmesékben. 
Leggyakoribb a hármas szám, mint hogy a legkisebb lánynak és a Jog-
kisebb fiúnak is sorsdöntő  a iszerepe. A menekülés közben molnárrá, 
pászborrá, kacsává, tavacskává, táltossá való átVáitozás a ruszin nép-
meséknek is általános elemeik. 

A il mesemondók köziéselben összekeverednek a helyi és ön-
életrajzi elemek a lszarnszédnépek népmeséib ől vett elemekkel. Egyes 
mesék cseiekrnénye (Mati-.zrjadnica vlasnoho szina. B.)  Kuouťán, Ke-
resztúron és Torzsán j átsz ćdlk le, s a mesemondó a mesét első  személy-
ben kezdi, mintha saját iélményét mondaná cl. Itt Torzsa a királyi város, 
benne a királyi palotával. 

„Ked  ja bul mali hlapec, posijiszme do Keresztúr-a na MLko]aja. 
Ked sme se naivecserali, ja se posol bavic gu idzivesatam ... Prid-
zem do Torzsi, Torzsa varos, ta szebe dumam: O Bozse, 'ta dze szom 
teraz? Poidzem gu iednei 'kafani, escsik svica. Otvorim dzveri, poid-
zem nuka. Hat znam, jaki zakon 'u karosmi... Ta pitam ot karcs-
mara za dva graioari paljenki, za dva igraicari leden zsemlik. Popil 
som paijenku, zsedol szom zsemiliik, ta se pitam karcsmarovi, zse csi 
mozsem tam szpac? 
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Ą  von se me ital, zse otkaij szem. 
Sz 'Kocura. 
A dze poidzes? 
Ta dornu.  
A dze si buil? 
U Kereszture. . ." 	(73. oldal) 

(Amikor kisfiú voltam, Mtklós.-napkor Keresztúrra indultunk. 
Amikor megvacsoráztunk, elmentem a leánykákkal játszani... Tor-
zsása érek, Torzsa vároba, ás gondolom magam śban: Istenem, hol 
vagyok én most? Egy kávéház 'felé indulok, még világosság van ott. 
Kinyitom az ajtót, bemegyek. Hát tudom, milyen a törvény a  ikocs-
mában... A kocsmárostól pálinkát kérek két krajcárért, két kraj-
cárért meg egy zsemlét. Megittam a pálinkát, megettem 'a zsemlét 
és utána megkérdeztem a 'kocsmárost, alhatnék-e ott? 

O meg megkérdezett, hová való vagyok. 
Kucorai.  

s hová mégy? 
Haza. 

s hl voltál? 
Keresztúron ...  

A mesemondókat áldatlan szociális helyzetük, szegény sorsuk, nehéz 
és sanyarú életük, a betev ő  falatért ďolytaitott harcuk tudat alatt tarra 
késztette, hogy a leginkább dúsan terített asztal b őségéről meséljenek, 
amilyen a jómódú ruszin paraszt ebédl őasztala. A sárkány reggelije: 
„olovj ani pogacsi, prosanii galuski I kukuriesni rejtesi" (ólmos pogácsa,  
kéJes galuska ás kukoricás rétes), s az asztalon mindig ott a bor Is. ĺMitro 
Palanesaj, a királyfi és a ikirálylány lakocLaimáról mesélvén von5sban-
dáról (gudaci, banda) beszél. A pérbeszédek néha azonosak az utcán ta-
lálkozó kucurai parasztok ás parasztasszonyok párbeszédével, készön-
tésükkel, szokványos kérdéseikkel és válaszaikkad. 

A ruszin mesemondók korszerű  elemeket Is ibelevjsznek meséiikibe; 
a sárkány anyja orvoshoz (dohtor) megy, a kígyófiú iskolába jár, füzet-
be ĺr, és akárcsak minden más gyerék, könyvb ől tanul, amellett jó 
tanuló. 

Végül még magjegyezhetnénk, hogy a Hnatjuk által értékelt fér-
fi-meseközlőkön kívül (Kulics, Farkas és Palancsaj), 'élénken ás érdeke-
sen mesélnek a női mesemondók is. Elsősorban a ikeresztúri Juh Molnárt 
emelnénk ki, aki jól ismeri a magyar iés a délszláv népmeséket is, t őle 
jegyzett fel Hnatju.k 124 népdalt ás 35 mesét. Kit űná5en tudott szerbiil 
is,  ,a jelek szerint Ismerte a szerb népdalokat és népmeséket,, 'akár halio-
másból, akár könyvibői. Meséjébe sok élénkséget, változatosságot 
vitt bele. 

Rajta kívül megemlítenénk még Juli Levenjszkát Is, a másik kiváló 
mese(közlőt, Kueurárói. 

Amint láttuk, a bácskai ruszinok népmeséiben az általános, a többi 
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európai. népnél is ismert s  ia  magyar és  szetib  népmesék által közvetített  
fabulák  és  motívumok  keverednek a helyi  hagyománykka1,  szokásokkal, 
a ruszin paraszt ízlésével, az egyéni elemek belevegyítése  èilênkebibé,  
frissebbé teszi meséiket. 

JEGYZETEK 

1  Etnograficsni Zbirnik, Etnograficsni matemjaU z ugorszkoj Ruszz, Zibrav Volo-
cUmir Hnatjuk T.V. Kazki z Bacsk ĺ, u Ljvovi, 1910. 

'M. Mušinlca, Zajeclntčko I raztičito u folk.Loru Rusina BaČke  I. Prešovske oblastt, 
Zbornik radova sa savetovanja o tradicionalnoj kulturi Rusina, Novi Sad 1910. 

1971. V. 7-én volt száz éve, hogy Ukrajna ternopilji körzetében. Veszenjov hely-
ségen megszületett Volodiniir Hnatjuđc, neves folklorista, etnográfus, tudós, az egy-
kori Pétervárj Akadémia és az Ukrán Tudományos Akadémia levelez ő  tagja. Hnatjuk 
1895 és 1903 között hat ízben járt az egykori Osztrák-Magyar Monarchia ruszin-lakta 
területein Hat könyvet Írt ezekr ől a tanulanányútjairól, gyűjteményetben mintegy 840 
népi prózai mű  És mintegy 600 népdal, legenda, anekdota, közmondás stb. látott nap-
világot. 

Hnatjuk  nagy érdezne. hogy felébresztette a bácskai és szerémségi ruszinok nem-
zeti öntuciatát. Tudományos munkáiban nemcsak lejegyezte ás tudományosan megvi-
lágította a ruszinok múltját, a ruszin nyelv eredetét ás fejl ődését, hanem egyben 
erkölcsileg támogatta Is Havililáj Koszteinikot, a mai ruszin irodalmiság megteremt őjét. 

A V. Hnatjuk szülőhelyén létesült múzeumban, az egykori Monarchia térképén 
még ma Is látható Keresztúr, Kucuea és O-Ver'bász, aláhúzva. Maga Hnatjuk húzta alá 
e helységneveket vatészín Ĺtleg 1897 táján, amikor idelátogatott. Bgy helyütt ezeket Írja 
keresztúri ás Jeucurai látogatásáról: „Ę  helységekben olyan nagyszer ű  közlőkre talál-
taim, mint sehol máshol ás nem Is  e€oda, hogy két ás fél hónapig maradtam ott, 5  
összegyüjtöttem számos népdalt, népmesét, legendát, novellát, anekdotát és más 
etnográfiai anyagot." 

1969. május 31-én nyf Ii imeg Hnatjuk szülóhelyén az említett emlékmúzeum, 
amelyben közszemlére tették a ruszinok s7,empontjáó1 oly jelent ős tudósnak a tevé-
kenységérő l szóló anyagot. 

'Dr.  Miljana Radovanovió, Srps ĺcohrvatska epska tradicija u narodnoj proZl 
baČkih Rustna, Glasnik Etnografakog instituta, Beograd, 1971. 

' Ua.  
1  Etnograflcsni materijaLl 39. sz. 
'VI. ArdaIiĆ , Narodne prlpovjetks,  37-40, 8. 

Etnograficeni materijali,  40. sz. 
Ua.  41. sz. 
Ua.  43. s. 

' Ua.  44. sz. 
Ua.  45. sz. 

II  Ua. 20. sz. 
Ua.  17. sz. 

14 Magyar néprnesék, szerk. Ortutay Gyula, Budapest 1960. I. kötet 140, Bab-
szem Jankó. 

‚' Etnografiesni materijali  100 sz. 
Ua.  16 sz. 

17  Magyar-népmesék I., 496, 06. sz. mese. 
11  Ua.  82, 2. sz. mese. 
17  Etnografiesni materijali 246, 34. sz. 
‚° Ua.  65, 8. sz. 
" Ua.  73, 9. sz. 

Ua.  90. 
" Ua.  91., 10. sz. 
„  Magyar népmesék I., 354, 16. sz. 

RE S  UMË 

MOTIFS ET ELEMENTS DES CONTES POPULAIRES HONGROIS 
ET  SERBE  DANS  LES  CONTES POPULAIRES 

DES ROUTHENES  A  BATSCHKA  

Les  Routhénes, domiciliés il  y a  deux siécies  ă  Batschka,  ont  conservé 
ses marques caracteristiques surtout dans  les  viilages Kuczura et Keresztour.  
Ici,  VI. Hnatjuk  a  noté  ă  la fin  du  XIX-érne  et  le  commencement du  XX-érne 
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siě le  les meilleurs contes populaires routhénes avec les variantes, dans les-
quels on trouve par l'infiuence des contes serbes et hongrois les élémente 
et niotifs connus partout. 

Dans ce traité on examine  les éléments comrnuns avec les contes hong-
rois et sud-slaves en constatant que quelques contes sont prises en son entier 
oü partiellement. On y trouve, aussi, le mélange des éiéments hongrois-sud-
-alave. Les noms sont prises des Hongrois (Tündér Szép Ilona, Vörös Alnok 
Vitéz atc.), aussi quelques expressions oú mots (sárkány-dragon, hordó-ton-
neau etc.). 

Les diseurs de ces contes y mettent aussi dés éléments personneis et 
loca]s, en faisant la narration plus vive. 

A cőté des trois diseurs (Farkas, Kulies, Palancsaj) appréciés par Hnat-
juk, on doit mentionner aussi les diseuses, parmi lesquelles s' excell ě  Juh 
Molnar par la vivacité de la narration et par le nombre des contes. Elle con-
naissait également la conte hongroise aussi comme la conte sud-alave. 
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Tripolszky  Géza 

A TISZA-VIDÉK 
NÉPÉLETE MOHA ISTVÁN  
IRASAI TUKRÉBEN  

A Móra családdal való kapcsolatom Móra Ferenccel kezd ő-

dött. Megkapott sokirányú érdekl ődése, élményeinek leírása. A Szo-
rosabb kapcsolat kialakulásában bizonyára közrejátszott a hasonló fog-
lalkozás is. Mennyire megkapó volt az a megállapítása, hogy a Múzeum-
igazgató nndenre jó, mint a szalonriaíölső . Egyszóval Móra Ferenc vi-
lága közel áll hozzám, :s ezért olvastam el minden megjelent kását. 
Ezekből rajzolódott aztán ki a élegyházi ház és a bennelwkók képe. 
Megjelent a negyvennyolcas sz űcs és a tkenyérsütöget ő  feleség. A Daru 
utcába az ör&m Is eUátogatott olykor, de gyakoribb vendég volt a nél-
külözés és a halál, mely a tíz jkõzül mindössze három gyereket kímélt 
meg. S min-t ,a szegény családok általában, Móráék is a képzelettel pó-
tolták azt, amit az élet nem adott meg. István a b űbájos Hajnainé me-
séit halgatta, Ferenc meg Messzi Gyurka történeteit. 

A megritkult család tagjai szerették és 'becsülték egymást. Meghitt 
kapcsolat volt a ikét testvér, István és a tizenöt évvel fiatalabb Ferenc 
között. Az ifjabbik testvér még gyerek volt, amikor iaz idősebbik már 
verseket Irt és jelentetett meg. Ferenc az irodalom iránti érdekl ődést 
bizonyára Istvántól kapta, ő  volt számára a példakép. A tanítvány azon-
ban túlszárnyalta a mesterét, testv śéiIbájtyát. Egy ideig csak István neve 
volt ismert, aztán mindkett őjüké, s ahogy a fiatalabb testvér emelke-
dett, az idősebbről lassan megfeledkeztek. Gyakran Össze is tJévesztették 
őket. Erről tanúskodik Móra Ferenc levele, amelyet a Pálma cím ű  íďjú-
sági folyóirat szerkesztőségének írt Zentára 1922. január 2-án. idézzünk 
belőle! 

• 	„Igen tisztelt Szerkeszt őség! 
Szíves soraikra, amelyeket ma vettem, mindenek el őtt bemutatko-

zom, mert részükr ől error in persona, helyesebben error in siomine esete 
forog fenn. ‚Móra István tanár Úr" a bátyám, - hajdani zentai tanító, 
most utolsó évét szolgáló polgárikolai tanár Budapesten. Zentai korá-
ban írta akkor országos feltűnést keltett verseskötetét, •a Pöldszint-et 
- s egészen természetesnek tartom, ha Zentán még imindig ismer ősen 
Cseng az ő  neve. Egyébként iis sokszor tévesztenek össze bennünket, de 
nem haj, nincs mit szégyellnünk egymáson s különben is a családban 
marad." 
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Egy 1931. február 16—.17-én keltezett levélben így vall Móra Ferenc: 
Azért vagyunk mink egy diónak a két félhaja. Vagy ahogy 

te írtad egyszer az emlékkänyvembe: a mi életünk összetartozó két k ő-
tet írás. . 

Bennürket  most az első  ikõtet loglalkoztat, abból is elsősorban az 
a fejezet, amely vidékünkön íródott. 

Móra István 1864. ioktóber 24-én született Kiskunfélegyházán, és 
1957. imáj ,us 23án halt meg Budapesten. Tanítói dklevelet szü1övárosá-
bari szerzett. Pályáját mint tanyai tanító 1886. iszeptember l-én kezdte 
meg Horgoson. Itt vette feleségül Üjalussy vát. 1889. szeptember 15461 
1895. június 22-ig a Zenthoz tartozó Gyenes Iskolában, Keviben majd a 
városban tanított. Hét gyermekük közül kett ő  Zentán született. Az ęgyik 
László volt, szintén tanító és ikõltõ. A rnáfk Mária, tanítón ő, az egyet-
len élő  családtag. Egyébként mind a hét gyermek a pedagógus pályát 
választotta. Az apát csak Mária Ilánya élte túl. Neki köszönhetem, hogy 
megbízható és értékes adatokhoz jutottam. 1973. februárjiában látogat-
tam meg budai ikásán, ahol Móra István is lakott élete végéig. 

Zentáról  1895-ben került föl Móra Budapestre. Három évig a  Rökk  
Szilárd utcai iskolában itanítatt, majd 1898ban a Lajos utcai polgári 
iskolához rválasztották meg tanárnk. 1925-ben vonult nyugalomba. 

Irodalmi munkássága nagyon szerteágazó: írt verseket, elbeszélé-
seket, néprajzi tanulmányt, színdarabokat. Önálló m űvei: a Földszint 
című  verseskötet, az  Atyámfiai  című  elbeszéiékötet és a Jeles napok, az 
Ethnogra'phia melléklete. Versei és elbeszélései lapokban és f1yóirato łk 
bari jelentek meg évtizedeken ikeres ,ztül. 

Móra Istvánnal az irodalomtörténet nem sokat foglalkozik. Véle-
ményem szerint a mellőzés túlzott. Ennek a hiánynak a pótlására nem 
váilialkozhatom. Foglalkozom az írások ibegyújtésével, s minden való-
színűség szerint terjedelmesebb írában tudom majd bemutatni Mórát. 
Most azonban csak szerény vállalkozásról van szó. Szeretném egy kissé 
megvilágítani a hor'g<si ás zentai évéket. Nyolc esztend őnél többet azon-
ban ölelek föl, mert a vtdékünkön szerzett élmények ott élnek a  ké-
sõbbi  írásokban is. A néprajzi tanulmánya 1913ban jelent meg, ezzel 
az évvel zárom tehát a bemutatásra kerül ő  időszakot. De még itt is 
szűkíteni kell. Megkísérlem azt az írót közelebb hozni, aki a népélet 
ismerője. A nép anyagi és iszelilemi kultúrájával foglalkozó Mórát kí-
vánom bemutatni. Itt is elsősoiban két témakört ölelek föl: a pásztor-
életet és a jeles napkat. 

Móra István még  Zentán  tanított, amikor Budapesten 1894-ben 
megjelent a Földszint című  verseskötet. Neve egyszeriben ismertté vált. 
A Vasárnapi Újság 1894. november 25-i számában a következ őt olvas-
hatjuk: „Körülbelül két éve lehet, hogy Zenta-száliásról egy egyszer ű  
pusztai tanító néhány ik ,õlteményt küldött be hozzánk. Meglepett ben-
nünket a hang frissessége, a természeti lképek eleven, színgazdag fes-
tése s az iérzelmeknek az a finomsága, imelege, mely nyári ver&ény 
gyanánt ömlött el e költeményekben." Haso.náó hangot üt meg a Magyar-
ország 1895. március 3-i számában Zempléni P. 'Gyula: „Valami üde, 
éltető  levegőt érzék közelemben, mintha hallanám a szell ő  csevegését, 
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mely az alföldi róniákon száll végig, az aranykalászos föid'ekr&l, a csen-
des tanyákról hozva hírt egyszer ű  igénytelen emberekről, kiket önző  
vágyak nem z'arvarnaik, kik - mint a természet romlatlan fiai - való-
ságos imádói a természetnek.. 

A Fővárosi Lapok-4ban (1895. jan. 16.) Prém József mond véleményt: 
„Szolkatlanul friss minden nála, akár csak a madáré, mely bizony ismert 
futamkat zeng, de olyan biztosan és olyan öntudatosan, mintha íme 
most rögtönözné." S még Benedek Elek elismer ő  szavaiból idéznék 
(Nemzeti Iskola, 1894. dec. 29.): „Olvassuk Újra meg újra nagy lelki gyö-
nyörűséggel ennek a szegényes sorsával megelégedett poéta tanítónak 
Aranyra és Petőfire emlékeztető , de egyiket sem utánzó költeniényeit, 
melyek inemes egysžerűségükkel ellenáUhatatlanui ragadják az olvasót." 
A Hét kritikusa (1894. dec. 30.) azonban másként vélekedik: „s nem 
győznek meg, meg nem kapnak s el nem bájolnak azok a versek, ame-
lyek az arany középszer dicséretét zengik s a kevéssel való megelége-
dését, nem hiszek annak a boldogságában, akinek száraz kenyér az 
ebédje, de ezt a ikenyeret becsületes munkával szerezte. S vÝégre nem 
hiszek annak a hitnek a megnyugtató voltában, amelyre a nyomorúság 
tanítja meg az embert.. 

A kortársi kritika csaknem egyértelm ű  elismerését ől csak A Hét 
hangja üt el. Nem kívánunk Móra kötetével b ővebben foglalkozni. Min-
denesetre jó a véleményelket így szembeállítani. Az élményanyag két-
ségtelenül az egyszerű  nép életéb ől táplálkozik, abból a világból, amely 
Móra István elbeszéléseit és Móra Ferenc írásait ihlette. Az elesettséget 
is látta a költő, de mindent problémamentesen, a beáenyugvés, s őt, a 
megszépítés hangján mond el. Móra anikor verset Ír, ünnepl őbe öltözik, 
s inem tud hű  iképet adni a hétköznapokról. Az uralkodó nép-nemzeti 
költészetbe illeszkedik bele, de itt is inkább Arany-, mint Pet őďi-követő . 

A  Földszintnelk  külön helyi jelentősége, hogy a kötetet Dr. Huszágh 
Nándornak, a zentai ügyvédnek ajánlotta a szerz ő . Az ügyvéd fia, Hu-
szágli László gyógyszerész szerint aj ának a kiadás körüli érdemeit kí-
vánta megháiájlni a költ ő . 

A nép életének ikõzvetlenebb, reálisabb ábrázolásával találkozunk 
az •e1beséiéskötetben, az Atyámfiaiban. Ez szintén Budapesten jelent 
meg, 1898-ban. A huszonegy elbeszélést tartalmazó könyvb ől kilencet 
választott ki közl'ésre Bori Imre a Föld ás mag ikõt,efiben (Forum, Űjvi-
dék, 1971.). A válogatásról azt mondhatjuk, hogy sikeres volt, Móra 
értékesebb írásai kerültek nyomdába. A kötet elbeszélései egyébként 
a Magyarországban és a Szegedi Naplóban jelentek meg 1895 ás 1897 
között. A horgosi és zentai élményanyag 'tehát még meglehet ősen friss. 

Az elbeszélések, úgy látszik, kevesebb elismerést hoztak Mórának. 
A kötetr ől megjelent lértêkelések száma mindenesetre nem nagy. Hosz-
szabb értékelést a kortársak közül Sebestyén Károly adott a Magyar-
ország hasábjain, melynek M5ra állandó tárcaírója volt. A legnagyobb 
figyelmet azonban Osvát Ern ő  írása érdemli (Magyar Kritika, 1898. 
július 1.) Ez utóbbi útmutatásként szolgál majd az egyes írások bemu-
tatásakor. Sebestyén szerint Móra prózája nem áll mögötte verseinek. 
o tehát még a versekhez hasonlítja, s éppen csak hasonló értéknek 
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nyilvánítja  az  elbeéléseket.  Felveti a tájnyelv használatának jogos-
ságát, s európai  példákkal  igazolja,  ihogy  az  hIyénva1ó.  A téma meg-
választásában ugyancsak helyes álláspontot  képvisel. Inie,  mit mond 
erről: „De még jobban rászolgál  csodál.atukra  'tárgyadnak gazdagsága. 
Az a  szükreszabott,  egyhangúnak tetsző  falusi, sőt pusztai élet ennyi 
eseményt szolgáltat? S milyen események! Nem kis  lélki  mozzanatok  
elhalványodó,  ingadozó belső  változások, hanem az élet komoly, nagy 
tragédiái!  Embeihai'ál,  koldusbotra jutás, szegény ártatlan gyerek lelke 
elköltözése. A paraszti gőg és szívtelenség él ő  példái, majd az önkén-
telenül  meginduló emberi jóság nyilatkozása: mindez kerek, gyors le-
folyású meséken szemlélhet ő. Nagyon gazdagnak  keLl  e nép világának 
lennie, hogy ennyi  itárgyat  nyújt szeret ő  szívű  szemlélőjének." 

Móra István maga is vallott megjelent kötetér ől a Szegedi  Na1p1ó-
ban  (1898.  ápr.  2.),  „ ...  Rövidebb-hosszabb történetek ezek, írott, fara-
gott  tk.épek, jobbnyira  a  hazárn(bul,  a  tisza-dursaközi  parasztság életéből. 
Véréből születtem ennek a népnek, kenyerén  nevelkedtem, bújia-bajá-
ban emberkoromig részese voltam.  Eszemjárása  lett ez emberek eszük-
járása, szívem szándékává a szívük szándéka,  nyelvemimé  a nyelvük 

Ellenben az a  ikõt,eliesség,  hogy a hanyagul, vagy hamisan  föstött  
népéletre némely igaz világot vessek,  -  hogy sok meg sok  tövirül  vá-
gott helyszót, hasonlatot, kifejezést, szokásmondást forgandóvá tegyek, 
vagy az  elkallódástul  megmentsek: azon  Lbizonyoznak,  hogy Írott betűm 
megérdemli a nyomtatott formát." 

A nép fia a népélet jelenetein keresztül megkísérli a  népjeŁllem  
megrajzolását. Mórát érdekli a népélet  lés  annak alakjai, s ezeken ke-
resztül a  népjellemet  és annak megnyilvánulásait igyekszik (bemutatni.  

Közélítsük  azonban meg néhány elbeszélését a már említett sz em-
pont, a  foliklór  felöl. Ezért is maradunk a pásztoréletnél, illetve egész 
pontosan: a  juhászoknál.  

Egyik legismertebb és legtöbbet emlegetett elbeszélése, a Párbaj  

szintere  a  „horgosi  ürüjárás", ahol  Bóczán  Simon, az idősebb juhász 
agyonütötte a  „martonosi székekrül"  jött fiatalabb  Mező  Jóskát. A mo-
tiváció indokolt:  Bóczán  elszerette Mez ő  feleségét, 5 a sértett juhász 
leszámolni megy, de maga esik  áldozabil.  Az elbeszélés  folkloriszbikus  
vonásait Péter László mutatta be  (Ebinograph'ia,  1968, 2. szám), Szeli 
István tanulmánya (Az újvidéki Egyetem Bölcsésztudományi Karának 
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, Tanulmányok, 1969) viszont Móra  
támáát  Móricz lehetséges modelljének tartja (Barbárok). 

Móra kiváló ismerője lehetett a  juhúszéletndk.  Néprajzi kép tárul 
elénk  imi.ndein  kellékével: ott van a szárnyék, a sz űrszárító ágashoz kö-
tött szamár, az ő rző  és terel ő  ikutyák.  Az  isztrongaszéken  ülő  juhász 
figyelmét a kutyák hívják föl az idegen érkezésére. Azaz, hogy nem 
egészen idegen ember jöttét jelzik, mert csak  csahinbanak.  „Mit  is  ugas-
sanak világos nappal,  juhászemberen".  A  pásztorember  ismerője mu-
tatja be a szerepl őket, a szűkszavú juhászokat. Móra a maga stílusában 
készíti elő  a drámát. A szombat este idillikus képében megjelenik Mez ő  
Jóska, akinek forradások vannak a homlok án, foltok a haja közt. 
A kampóval és kaszaorral ütött sebek arra emlékeztetnek, hogy bot- 
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bíróval vian dolga az öreg juhásznak. De Bóczánnál is érezzük a bels ő  
feszültséget, amint látszólag nyugodtan veri ki a pipáját. Ezek után 
természetesen csap be •a Jkampó és vágódik fejhez a szilfaszék. Mindez 
pillanatokig tart csak, még vonítanak a 1kutyák, aztán ismét nyugalom, 
látszólagos nyugalom telepszik a tájra. 

A Pásztortűznél című  elbeszélésnek tulajdonképpen nincs is ese-
ménye. Fero Illés, ragadványnevén Bicebóca szárnyékjához szinte csak 
azért látogat el a Pestr ől visszatért író, hagy a nagyváros után egy ki-
esit a pásztortűznél nieliegedjék. A juhász maga sem érti a látogatás 
okát. A jiállásosztás kerül szóba - csak azért, ihogy a szegény juhász-
embert pártfogásába vev ő  Mátyás királyra tudja az író terelni a beszél-
gebést. Az ismert Mátyás-mondáról van szó, a három kérdésr ől: „Mesz-
sze-e még a messze? Hány a harmindkett ő? Megfejne-e még 'három bak-
kecskét?" A juhász meséje tűnik központi témának. 

A Vén gazember  Bartos Ërámr ćsl fest portrét, az &eg juhászról, aki 
mesterségének a huncutja, de juhásztársához emberséges. Az a két tu-
lajdonság mutatkozik itt meg, amely a nép és az író szerint - a pász-
torembert ás a betyárt jLIemzi: elveszi az urakét, de tisztességes a sze-
génnyel szemben. A jegy ő  tanyájáról eltűnik két nagyfajta birka, egy 
kos meg egy canga. A tanyáról tűnik el, öt-hat béres és Ikilenic kutya 
mellől. Nyilvánvaló, hogy a tettes csak a Vén gazember lehet.  Tudják,  
ezt a cseindőrök is, de bizonyítani nem lehet. Bartos rám viszont maga 
vall, amikor kisírt szem ű  gyerek jelenti neki, hogy verik az apját a 
csendőrök az ellopott birkák imiatt. Másként nem vállalta volna a lopást. 
„Se verés, se éhség, se szomjúság, se semmi neme annak a raffinált 
testi ikínásnak, melynek annyi jegyét láttam pásztoremberek, cs]éd-
képek tetemén: nem birita Ërámot vallomásra." Az öreg juhász félre-
vezette ta jegyőt ás a nyomozókat. Csak egy csend őr tudta, hogy hol 
kell keresni az elveszett  birkálkat: Bardócz, akinek az apja juhász volt. 

Móra írásaiból kitűnik, hogy Horgosra kerülésének napjától érdek-
lődött; a népélet iránt. Nem csoda, hiszen kint élt 'a természetben, a pász-
torok szomszédságában. Az iskolája a járáson volt. Nem szelíd termé-
szet és  szelki  emberiek fogadták a fiatal tanítót. Ime, ihogyan emlékszik 
vissza megérkezésére: 

.,Akkor  Ősz volt, lucskos, csúnya ősz, - sár, hideg, köd. Mikor 
beállítottam a falu házához, hogy •én volnék az a bizonyos, 'a kit a ta-
nára megtettek tanítónak, s ha alásan kérném: vigyenek iki, Ugyan-
ezen, maii Makk Simon bíró uram volt az, a ki avval igazított el hogy: 

-  Jó lába van még magának, öcsém... 
Ahogy a hidat elhagyom, kétfelé ágazik az út. Az egyik ága, a bal, 

hamarébb kivisz a tanyára, ia másik szebb; bibicz nevel ő  morotva mel-
lett visz egész a birgenevel ő, árvalányhajterm ő  száraz Jaitóig 

S ez ;a fkietlen vidék mégis kedves volt számára, hiszen tizenkét 
esztendő  után Pestről is ellátogatott a Jatóra, az „ ősi juhiegelőre" - 
csak iazért, hogy megnézze, „kik most a juhászok" (Paraszti példa, Ma-
gyarország, 1898. ápr. 5.). 

A Sivár vidék embere a tanyai kocsmába járt bút felejteni. Ide 
vonzotta a szép kocsmárosné, az öreg Dócsi felesége is. 
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Az a nagy kebehajú asszony valóságos lépvessz ő . Mellette 
a taniburásoknak is úgy föl vitte az Isten ia dolgúkat, hogy a nyáron 
máx egy se ment részesnek. 

Különösen meg a ji.hászk vannak idebolondulva. A beláthatatlan 
szélességű  homok gyepen, mint szakadozó, meg összeverődő , nagy ifelhiSk 
íehiérlenek a falkk. Azokat a buta czangákat lopva Dócinénak fejik; 
azcknak a gömbölyű  itoklyóknak, ürükndk a gyapjábóą , kiből-kihői egy 
marék: neki van efoglalózva... 

Egyetlen ember van, a kinek több szabad körülötte, mint másnak, 
az öreg Otott Máté, - a pedig a vén Dóczinál is vénebb. Igaz, hogy 
most is h'asadina belüle olyan három, mint Dóczi. 

Akkor is öreg Ötottnak hítták már, amikor Dócziné ölbeli kislány 
volt. Odajárt az apja kocsm'ájába. Azóta mindig ösmeri. Azaz, hogy 
néha alig ösmert rá, mert négy-öt izroniban két-három esztend ő  is el-
telt, imég megint látta. Olyankor tudiniii Ĺllik az öreg Otott be volt csukva 
Tövinfakadt igazi jiulhászvér volt. Lopott ős lopott. Lehet, hogy ártat-
lanul is ült olykor, mert vallani sohase vallott. Más húzta be mindig. 
Egyébiránt a Ráday iskoláját is kijárta." (Gavalérosan, Magyarország, 
1896. május 21.). 

Mórának a horgosi járás kétségtelenül nagy iskola volt juhászatból. 
Már itt megismerte az életmódot, a szdkásdkat, figyelte a juhászember 
jellemét. Láthatta, hogy mésszel pirosítják a ju ĺhásżbotot, s tudta, hogy 
mekkorát lehet ütni a „nagy ohadta szilvaibottal". A  vidékünkön vég-
zett néprajzi kutatásaim eredményeit igazolják a Móra-írások. A juhá-
szok és betyárok 'kapcsolataira gondoldk, amelyek olyan szorosak vol-
tak, hogy sok esetben egy személyben egyesült a két foglalkozás. Rá-
daynóil valóban többen megfordultaik. 

A zentai haltárban hasonló emberekkd találkozott :az író, mint Hor-
goson. A már bemutatott elbeszélések ibizonyítj ,ák, hogy itt is a juhász-
élet iránt tanúsított nagy érdekl ődést. 

A Fortély című  ebeszélében (Szegedi Napló, 1900. november 25.) 
a sivár legelőn delel ő  nyájat Írja le szemléletesen. 

Az Isten emez engedelmes jószága: a birge még ez is sokallja 
már a ikegyetlen szárazságot; aLig van féldél; összedukodja a fejét kari-
kába, azzal csinálva egymásnak egy kis meleg árnyékot és liheg, szu-
szőkol kér&dzetlen nyeli ia nyál,-át. A mez ő  Ikisült, csak a mélytövű  mar-
hatüsök küszködik még az élettel; a kaszálón nem fakadt sarju, a 
fiatalján megöregedett tarló poros kélésién kínlódik a szegény pára állat. 
De mondom, az se köll neki, bár éhes, csak estóli itatás után fanyalo-
dik rá megint, mikor a Ikánikulai Nap a szemit lehunyja. Az éjszakai 
legeltetés tengeti őket." 

Az alföldi meleg nyár tétlenségre kényszeríttte a pásztorembert. 
A nyáj és őrzője éjszakai életre rendezkedett be, s ilyenkor nem a tar-
lőn legeltetett a juhász, hanem a tilosban. 

A juhász csinytevései is az iéjszakai órákra esnek. Csendes beszél-
getéssel kezdődik, Akasztó Ádám és a bojtárgyerk között folyik 'a szó. 
A gyerk dinnyét enne, de a juhász nem engedi a dinnyeföldre. Nem 
a gazda iránti tisztességb ől teszi ezt, egészen más az indíték: a dinnye- 
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csősz a hajdani híres juhász: Bodon Balog Érám. Változik rosszabbodik 
a világ „Csőszségre szorul a java pásztorember, puskával őrzi a haszon-
talan veteményt, a kinek Ötszáz juh mellé sohase kellett más, csak szép 
szó, kutya, meg 'bot." Az Öreg juhász csak akkor enged, amikor a boj-
tár iarra 'céloz, hogy a juhászból lett cs ősznek is van annyi tudoniiánya, 
mint az Ő  gazdájának. Bizonyítani kell ennek az ellenkez őjét, juhász 
fortéllyail. Szűzposztót köt a gyerek kezére, lábára, s a 1kukoricásba kül-
di, mintha birka járna ott. A juháLszból lett cs ősz nem bírja ki, utána 
megy, az Öreg meg addig teleszedi a zsidózáikot. A bojtárgyereket 
Iannytira fölbátorítja a siker, hogy másnap reggel el akar menni a cs ősz-
h'öz megkérdezni, hogy hallott-e az éjszaka birgét szöszmötölni a kuko-
ricásban. De utánaszól Akasztó Ádám: 

„Oktalan ember kend, hé, csaik térüljön kend vissza... úgy l őne 
bele ia kend vastagába az én tavalyi .nászom, hogy meg se nyekkenne 
kend, mihelyt a mondókáát kisírná kend... Tán nem eszelte az azóta, 
hogy egy szem birgenyom nem sok, annyi sincs abban a kukoricásban, 
csak ibolonddá tették... Adjon kend annak Ia kutyának savót, jobb lesz." 
(Fortély, Szegedi Napló, 1900. nov. 25.). 

A juthászjeflem ilyen ábrázolását csak aJapos folklór ismeretekkel 
rendelkező  író adhatja. A századvég juhászát ábilázolja Móra. BÜske-
ség és ravaszság annak a fő  tuubajdonsága. S együtt szomorkodik az író 
a 'juhászával iaz egyre szűkülő  legelők miatt. Nehéz a juhásznak ott-
hagyni a nyájat, s haszontalan nijuikával, cs őskÖdéssel foglalkozni. 
Az író sem sokra becsüli ezt a mesterséget - hacsak nem a kényszer 
viszi rá az embert. A nem juhászból lett cs őszt már Így mutatja be: 
„Náderesznek szalajtott ragyáis képe volt a cs ősznek." De a legelőtől 
megváló juhászt szinte elsiratja: 

„Só se volt az én lkezemfbe négye Łllő ! Se kasza-kapa, se aljazó lapút 
nyele... Or voltam, megkövetem az urat, magamnak is volt fiélazáz 
fej ős czangám, házacskám a fülöpkei szélen, asszonyom, gyerekem, min-
den. Mert lássa az Úr, a jószágom egyszer csak legel ő  nélkül maradt. Nya-
kamba vettem iaz alvidéket, hogy szolgálatot keressek, de birgéstül, - 
elmúlt az uram, nincs már se birge, se legel ő  odalent se... Hacsak még 
egy-két uraságnál, tudja, a híreért. . ." '(Az új cs ősz, Vásárhely és Vidé-
ke, 1901. dkt. 20.). 

A juihászélet búcsúztatásáként hat a Fölmondás című  elbeszélés 
(Szegedi Napló, 1903. márc. 8.). A já'rásoszbást a szegényparaszt ős ju- 
hászember egyaránt megsiratta. Az eL9 ő  azért, mert a földet a módosabb 
gazdák kapták (Zentán dalt is szerzettek a járásosztásról), a másik meg 
a birkák számának rohamos apadása mIatt. Kipusztul a juhásznemzet- 
ség, s közben megszépül a hajdani juhászélet. A húsz-huszonöt ibi&kát 
őrző  ember már nem juhász, hanem „birkapásztor". S él az emlékekb ől. 
Eszébe jut, hogy fagyos őszén levette a vezérürü nyaikáról a kolompot, 
és úgy legeltetett a búzán. Még az öreg Biczebóczát is meglopta, ős meg- 
kínálta a saját birkájából. De most szembe kell nézni a valósággal. MJeZ Ő  
János fölmond, és új mezőt, Új nyáj'at keres. Ügy hallotta, hogy a bá- 
náti részen „van még aki ibirkát tart, aztán mez őt is tud néki adni". 

Már említettem, hogy Móra szívesen foglalkozott a juhászkutyával. 
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De szólt a juhász másik hűséges állatjáról, a szamárról is. A Fáni (Ma-
gyarország, 1906. aug. 2.) éppen az értelmes osacsit mutatja be. A ju-
hász eiadta a kosbárányokat, ás betért a Szomorú Kallára kocsmájába. 
Mező  János volt a kocsmázó juhász, s Biczebócza, aki szintén ide tért 
be. Ő t iaztán a félszem ű  Danyi dudás követte. Megszóla ĺlt az ismert 
j uilásznóta: 

Három ürü nem nagy falka, 
Három juhászlegény hajtja, - 
Mind a három ci frasubas: 
Nem is Legény, ha nem kocsmás... 

A juhászok danoltak, aztán meg táncoltak - ahogy a bárányok 
eladása után szokott lenni. Ez szinte kötélez ő  volt. Gyűjtésem ebben is 
megegyezik Móra elbeszélésével. A Fáni nevezet ű  szamár a ház mögött 
várba a gazdáját, aki így szólt a juihászbáiisnak: „Komám! Egyet még 
iszunk. Az a 'szamár meg legyen a kedé ingyen - barátságbu'l. . 
(Előbb pénzért se adta oda). Az új tulajdonos aztán fölült rá, de az el-
kezdett forogni, mint a motolla, és oldalt vetette magát. .Danyi d'udiás 
vonta le a következtetést: „Ez még szamár... Ez még juhászszaniár... 
Ez még a Tiszán dîri,nen termett... Ebben még van emberség is, tudo-
mány is! 

Móra azoiban r)Jemcsk a juhászt, hanem a többi pásztornépet is 
ismerte, megörökítetite. Elbeszé1:éseiben ott van a kanász is, de termé-
szetesen rangosabb helyet kap a gulyás. Egy róla szóló elbeszélést mu-
tatunk be, A csordajáráson  címűt (Magyarország, 1896. ápr. 19.). A régi 
Zenta, illetve a város határa ‚a színhely. Már az els ő  sorok is iezt idézik: 

„Ahogy a tanyárutl jövet az Oromra iér az ember, rengeteg iapcs 
ködúlilik elő tte. Ez a magoLat, az Orom ívelt a Tisza partja valaha;  is ez 
a kékellő  lapááy, ez az istenáldott, ma selyemüvet nevel ő  messzeség, ná-
dat ha termett akkor, és piócát, vízicsigát, súlymot, hideglelést, 
dúvadat". 

Itt is a járásosztást emlegeti az író. A Tiszátôl elvett hajdani árte-
rületre került a barom. Jahoda János gulyás is idekerült. Arra kérte 
eak ia birtokosságot, hogy ásasson kutahat. Ezek imin ,d nevet kaptak, 
amit az író felsorol: Síróvíz, Iszapos, Kávátlati, Békás, Feneketlen, Áris-
tom. Móra szerint mindnek volt története is. Amíg a jószág ejtőzött, 
Jahoda nekitámaszkodott a kútágasnak, és számba vette a barmot. 
Ilyeiikor még az is megesett vele, hogy la imeggyúj ,batlan pipát szívta. 
Az örökbe tartott fia meg így szólt rá: „Nene, tán nincs kennek tap-
lója, hogy gyalog pipál kend?" 

A gulyás személyében az író a hagyományokhoz ragaszkodó, a hi-
tetlen $sztoriember alakját rajzolta meg. Az történt ugyanis, hogy a 
városban ártézi kutat fúrtak (közel a Tisza-parthoz, a zsidó temet ő  mel-
lett, az ailvégen, a szénapiacon). A lódoktor taztán meggy őzte ia képvi-
selő-testületet, hogy a 'baromnak is kell ártézi kút. A Kávátlan közelé-
ben iis fölállították a kútfúráshoz vailó ágast! Jahoda bizalmatlanul nézte 
a munkát, s nem hitt az új vízben, mert iszapos volt, amikor megeredt. 
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Szerinte azt még a disznó se isza meg. A víz azonban letisztult, s a 
gulyás most már csak abban reménkedett, hogy eláIhl a vize. Nem igy 
történt, de Jahoda sose kóstolta meg az Új kút vizét, az Áristomból ivott 
ő  Is meg Talpas is, az öreg kutya. Az öreg ember és .az öreg állat nem 
vállalta az Újat. 

Móra István egyik bírálója azt kifogásolta, hogy nincs érzéke a hu-
moilhoz. Kétségbélen, hogy öccse humorérzékát meg nem közelítette. 
De a nép életének ábrázolásakor gyakran vidám történetek kerülték 
ki •a itdlla alól. Már találkoztunk ilyenekkel a juhászoknál. Pxdemes lesz 
azonban olyan elbeszélésébe is beleolvasni, amely a dohánytermel őkről, 
illetve -értékesítőkről szól. Kedves témája ez az írónak, s  bennünket 
a folklór szempontjából is érdekél. 

A dohányos cím ű  elbeszélés (Magyarország, 1896. nov. 30.) szerep-
lőjie a ‚kukás" (termel ő), a finánc ás a dohányos (dohánykereked ő). 
A „kuás" ás a finánc kiegyezkedtdk, mindkett őjük hasznára. A ter-
melő  ugyan nem áruita el a dohányosok nevét, csak iéppen a külső  tu-
lajdonságait, úgy hogy: „a verhenyes széntai, a görbe kanizsai, a fél-
szemű  martonosi". A fináncnk persze ez elég volt. Agár Jóska való-
színűleg Ador$non tömte meg a zsákot. Szanádnál megtalálta a ladi-
kot, ás Zentán, a népkert sailkánál lkõtõtt ki. Megkezd ődött aztán a küz-
del!em a dohányos És a tináneok Ikõzõtt, illetve az ugratás a két finánc 
között. A fiatalabbik ugyanis nem értette, hogy miért nem esapnaJc le 
a asempészre, az idősebb viszont tuąjla, hogy az fkésõbb viszi csak cl a 
zsákot. A dohányost elfogták, imé& túljárt a tapasztalt fináne esén 
is, meglépett dohányostól. Az író a földhözragadt embert vette párt-
fo(g&sába a törvény iképviselõivel szemben. 

Adorján  régi dohánytermelő  falu. A finánccal mindig bajban volt. 
Jómagam több esztendőt töltöttem ott, mist ikoésigazgató, és szám-
talan történetetet haLkttam a dohánycsempésésr ől. Az adorjániak állí-
tották, hogy a Ikét háború között kevés olyan család volt a fahJban, 
amelyikak egy tagjia legalább fél évet nem ült a deliiânyért. Hát ebbe 
a a]uba vezet el bennünket ‚A kárment ő . Szeles Péter molnár sárga 
dohánnyal kínálja az embereket, s arra biztatja Őket, hogy vegyék meg 
az adiorjáni „kuikástól" az eladó tizerhat kötelet. Kellene mindenkinek, 
de senki nem mer telmenni érte. Végre Szeles választja ki a katonaivéseit 
Pál Jakab Istvánt. A molnár a falu alatt egy zsák kukoricahajjal fogatta 
el magát, s mire ez kiderült, az öreg békességgel fuvarozta be a ma-
lonba a tizenhat kötél dohányt. 

A vidékünkön lejátszódó Móra-clbeszéiéselben úgyszólván kivétel 
nélkül találunk néprajzi vonatkozáscÉkat. A nép fia leír, jellemez, föl-
csillantja a nép észjárását, í:zes beszédjét. Fofkilórral átsz őtt irodalom 
ez. Átmeneti műfajnak tekinthet ő  a Szent-Lvián tüze. Folklór tanufmánya 
viszont egy van, az Ethnogra'pbia mje]tlékileteként megjelent Jeles napok. 

A népélet figyel ője tehát nemcsak irodalmi m űvékben hinti el a foikl&t, 
hanem tanulmányban is összeslti ismereteit. 

A Jeles napok, mai szemmel nézve, nem alapos fcslklór munka. 
Móra „az 1912-ik1 naptár menetét" követve sorra szedi iaz év jelesebb 
napjait, s röviden beszámol a hozzájuk f űződő  szakásokról. Többet Is 
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adhatot  volna. Hiszen éppen a szépirodalmi munkásságban láthatjuk, 
hogy az író j ćl ismeťte a népköltészetet. Ľppen a szentiváni tűzugrás-
nál láthatjuk, hogy a tanulmány csak a szokát mondjia el néhány sor-
bari, a horgosi lelibeszélés viszont érdeikes szövegeket rögzít. Menteni 
akar, sürgőssié válik neki a lejegyzés, a bizonyára éppen ezért rövidül 
meg az utókor. Különösen mi ifájilalj ,uk ezt, mert a gyűjtés helye Félegy-
háza, Horgos és Zenta. A bevezet őben a következőket Írja: 

„A miket én itt régi jegyzetekb ő l, emi]kezetemJből és Isten után 
ma Is élő  'apám-anyám igazításával összeáilít'ok, kicsiny köit ől való 
gyűjtemény. Félegházáról, Horgosról, Zentáról három megyénk csak 
három helyéről. Bízvást veszem, hogy értékes gy űjtést indítok meg. 
A találkozások, elkülönbözések gazdag gyűjteményét". 

A gyűjtés fontosságára hívja föl a figyeIiinet a befejezében is: 
„A gyűjtés ideje sür ős. A csöngälei juhász ezigarettapapirost, Új-

ságot hozat asszonyával a városból; a hortobágyi csikós gulyás anzikczot 
árul, - szedjük össze a mit imég összeszedhetürk, - mert olyan id őket 
élünk, hogy maholnap összeszednivalónk se lesz olyan, ami még 
magyar". 

Hiába kutatjuk most a szándékot; tudjuk, hogy mit hagyott ránk 
az író, s azzal rendelkezünk. A napok fölsorolása a kalendárium szerint 
történik, Igy a téli ünnepkör két zészre oszlik, 5 a második felévl, Üj 
évvel kezdődik. Kövessük mi is az író sorrendjét, s említsünk meg né-
hány fontosabb napot. 

Január 1., az Uj év, a KIskarácsony a béresfogadás napja. „Kivel 
mi esik újesztend ő  napján kicsiben, abból (tréfásan) jövenddlndk az 
egész évre. Ha a gyerek kikap: "kap egész eszbend őn át mindennap; 
ha az ember idején tél elmaradt: jobb szeret másutt". 

Január  6., Vízkereszt, Háromkirályok napja.  A vizet ötöikén dél-
után szentelték a „Bánatos kép" el őtt (a töviskoszorús Jézus). A szen-
telt vizet orvosságnak tartották. Móra szemét is azzal kenték. A ház-
szenteléskor az autóra kiírt G + M + B bet űknek több értelmezését 
ismeite a szerző . EbW1 kettőt közöl: „Gazda Menj Borért", „Gazsi Mar-
csa Megbabádzott". Móra értékes fóljogyzésnek tartja a zentai magyar 
és szerb versengését abban, hogy melyikük karácsonya a szebb (hide-
gebb, nem lucskos). 

Január 25., Pál forduláisa. „Minden istenteremtése, aki az ősszel 
a földbe vette magát, •a seggit tartotta eddig kifelé. Most megfordul: 
fejjel kifelé! Igy magyarázzák a fordulást Horgoson. 

Fbruár  19., Zsuzsánna. Terrnészetmegfigyel ő, ma már teljesen ki-
halt mondásokat ikõzõl ia szerz ő : „Zsuzsánna piáája el a havat", Zsu-
zsánna napján, akármilyen idő  van, „megszćéal a pacsírta". 

Február 21., ihamvazó szerda, b őjtfogadó szerda, szárazszerda. 
A horgosi szokás leírása érdekes: „Végig a járásszé{len, végig a Körös-
oldalon, keresztül-kasul a járáson kenetlen kocsi nyitkorog, vagy olda-
latlan szánkó dülédez, - egyik elé is, másik elé lis végedelem rossz lo-
vat fognak vagy vén szamarat. Annak a nyakában kolomp. A szerszám 
körül gyászoló bőg&vihánczoló csapat, szerszámon subába takart halott, 
a ki minden ösmer ős háznál föltámad és ibort kér a kulacsába szent 
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Péter részére. . ." Külön szól a szerz ő  a „negyvenölésrő1", a negyven-
napos bőjtr&l. 

„'Mátyás piszkálja kii a kiutyasza'rt a 'h ćbi.l" (ďebriiár 25.), „Gergő  
a szakállát rázza" márc. 12.). 

Részletesen leírja Mára a virágvasárnapi szokáskat, a nagypénteki 
és "agyszombati étkezést. Tanuimásiyáik érti(kes része 'ez. Beszámol 
aztán a húsvét másnapjáin történ ő  locsolikodásrál és a tej ásf estésrői. 
Vidékünkön nem voit ,ékesített" tojás csak ,berzsennyel, veres(hagy-
ma-zöldjivel, vere agyna-hajáival" festett. 

'Szent György napjához ápr. 24.) érdekes szokások f űződnek, s azo-
kat le is jegyzi a szerző . 

Pünkösd n'apjáról is szó vasi a tanu'lmánban. Kár, hogy a „mmi-
mainás Lányok" énekén.e śk csak az első  sorát IkUli a szerz ő : „Mimimama, 
minÉnama, piros pünkösd napja..."  

A Medárd-napi hiedelem '(jún. 8.), miszerint ha akkor megered az 
eső , negyven napig esik, ma is él. 

Kissé részletesebben szóLhatuiilk június 24-r61, szent Iván napjáról. 
Mára megemítii, 'hogy PéIogyházán csak a „szentiványi alma" neve f ű-
ződik hozzá, Horgoson és Zentán viszont még ugrálják a „Szentiván-
tüzit". „Az öregek csak Úgy a lábukat ikanyarítjiáik el a t űz széle fölött, 
hanem a suiianezár gyerekek ábugrá( ł ák a szá'riékből, kukoi,ijcaosumá-
ból rakott 'tüzet végig a járásszéleiken, szomszédságtól szomszédságig. 
Verset nem mondanak, csak sikkantanak és 'szaladnak tovább, másik 
tűzig. Kezükben a Szentivánsõprújèb61 kötött vtrágnya]áb, a mit haa-
viszndk; mert ha açvval a hevnyós (káposztát megcsapkodják majd, min-
den kernyó elipusztul 'tőle". lgy szól a tanulmány, amelyik 113-ban 
jelent meg. Érdekes, de egyben rejté(Iyes kérdés viszont, hogy miért 
szűkítette le a szerz ő  a naphoz kötött isrnereteilt. Az 1898. jú(lius 7-ién 
(közöit Szent-Iván tüze című  Lbeszéiés (Vásárheily és Vidéke) ugytanis 
azt bizonyítja, hogy Mára a „horgasi jásiás-szélen" értékes énekszöve-
g~ jegyzett le. 

A meglett emberek mondták, mikor féiláiblbai kanyaritotta(k egyet 
a tűz fölött: 

-  Kelés ne  ilégy  a (testemen, 
Törés ne légy  a4alpamon  

A fiatalság szövege: 

-  Ritka rendet vágtam, 
Sűrű  boglyát raktam, 
Hopp! Rózsám (gyere velem... 

Aztán két nyolcvanesztend ős, Sullyiok András meg Hatala Jánosné 
adjia Össze a tudományát, s mondogatjáik a régi verseket: 

Tüzet  imegrakoljuk,  
Négyszögre  rakoljuk,  
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Egyik  szö gén ülnek 
Szép Öreg emberek... 
Másik szögén ülnek 
Szép Öreg asszonyok, 
Harmadikán ülnek 
Szép ifjú legények, 
Negyedikén ülnek 
Szép hajadon lányok..  

Kigyuladt ta,faluban  
Kerék Kati háza 
Oltsuk, oltsuk! 
Kigyulladt :a faluban 
Páka Péter háza... 
Oltsuk, oltsuk! 

A két Öreg fÖiakad, pedig még volna to ąvóbb is. Aztán mégis 
eszükbe jut: 

Ha  ci  dió megérik, 
A levele lehullik, 
Rózsám, 
Rózsám, 
Hajtsad rózsám  h.ajtsad  
Rózsa szép virágát, 
A cseresznye ágát... 
Hadd szakajtsak  szépibül,  
A  'rószámnak szépibül,  
Magamnak  javábul  

Ismét fönnakadás ikõ ,vetkezik, majd együtt mondják a csúfolódóját: 

Renddel ülnek szép leányok, 
Renddel néznek  ka  tükörbe,  -  
Ha  ci  tükör nem hazudna: 
Náladnál szebb ki lehetne? 

Nem tudni, hogy az írói megformálás kívánta-e Úgy, hogy az Öregek 
ndiezen emlékeztek a szövegre, Vagy a szerz ő  valóban nem tudott töb-
bet Lejegyezni. Egy azonban bábos: az dlbeszêlésben közült versek igen 
évtâlesek. 

Augusztus 10., Lőrinaz, aki „belefosott, belekakálit, belefingott, be-
letett a dinnyébe". 

Szeptember 1., Egyed. Ilyenkor hangák cl a találós kérdés: „Mikor 
van a sar rievenapja?" „Aki nem hiszi, hogy a szarnak is van neve-
napja, avval megnézetik a szeptember elsejét a naptárban". 

Kisaszany n'ąpjáihoz,  szeptember 8-hoz a fecskék költözése és a dió 
szürctelése kötődik. 
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Szent Mihiáűy (szept. 29.) a „váiltokodás" napja (cselédek). Mind 
a három helyen Ismert mondás volt: „Ha  Szemmiihál elő tt volt már dér: 
nem QcunA rihesek a zsidók". 

Október 28., Simon é.s Júdás. Érndemes pontosan idézni Móra szö-
vegét: „Mind a kettő  a juĺhászogadás tersninusa. A juhászság Is veszen-
dőbe mnt  már, mint a puszták, járások és ezekkel együtt a juh. Régi 
juhászokból csőszök lettek. Ha eleve beszeg ődött a juhász, ha se, Dömö-
törkor, SiLmonjudáskor szabadsága volt, mint az esztend ős béresnk 
Sziéresztertüll Hárokirá1yok1g. Horgoson három juhászt ösmertem; az 
öreg Mezőt, az öreg Sajtost, meg Sávait. A iMezõ asszonya harmadnapig 
airáxkozott, hogy ugyan hoz-e az ma a (szegedi) sinionjudási vásárról az 
ürük árából? Biz az nem hozott, hanem azért nem lett belöle semmii 
lélekveszedelem." 

November 1., Mindenszentek. Móra lejegyzése szerint Féiegyházán 
még élt ia szokás, hogy a koldusoknak cipót, kalácsot sütöttek. Zenbán 
azt figyelte meg, hogy a temet ő  kapujánál sütik a marónit. Városunk-
ban ez ‚a szokás még mindig megvan. 

December 13., Luca. Erdekes, lhogy Móra szerint Luca-széke csak 
á közmondásban van meg. A század elején pedig biztosan élhetett a 
babona, hiszen én jóval később, a harmincas évkben Is láttam még az 
éjďéłli misén Luca-széken álló öregasszonyt. Mára a varrás-tilalmat em-
líti meg. ‚A ki Luca napján varr: bevarrja a tyúk seggit" (nem tojik), 
.‚elvarrja a szerencéjIét" (nem veszik el az eladó lányt). Megemlíti a 
karácsonyi búza elvetését is. 

Az ádventi betleheimeziésrÔ1 szólva Móra azt mondja, hogy „legÎöl-
lebb gyerekek" járnak. Nem érthető  ez a megállapítás, hiszen Horgoson 
még a múlt esztendőben iis volt felnőtt betiichemes csoport. Betlehemes 
játékukat' a nyári Mlklór szeminárium halilgatómnak is bemutattuk. 

A ikajnácsonyi szdkások köréb ől nagyon érdekes adatokat közöl a 
szerző. Idézzük Ismét az ő  szövegét: „Karácsonyfát én még csak a ka-
lendárium dezenberi lcéYir ől ismertem. (Félegháza). Hanem Horgoson 
(1886) láttam olyan ikarácsony.lüt - gondlom most iis van még, mert 
a Oiaiezon is árulták azidétt - a melyiknek a szlm ĺbólikus jelentősége 
tisztáiblb, könnyebb, miint a fenyőágé. Ott a koronafa, gédics (Gleditsc(hia 
triacaathos) ágait,:t&vi'seit beavargatjáik czijlllapapirossa łl, összekötnek 
kettőt-hármat, vagy átfonnak kett őt-hármajt egy negyedikkel, az egészet 
vdrágcserépbe ültetik s a tiiskö4kre szurkódnajk aranyozott diót, aranyo-
zatI'an almát. Mellette van a sublaton kétfelül két csészében vagy két 
kis tányérban a Luczakor vetett, azóta kizöldült karácsonyi búza. Ez 
utóbbit Zrentáin is látni. Horgason, Zentán a ház földjét karácsonyra 
behintik szalmával s úgy hagyják nyo1czadn ą ig. Az asztalról semmi 
hulladékot ki nem visznek, honem az brosz egyik sarika alá gy űjtik 
össze. Hanem, hogy ennek a karácsonyi morzsának most is volna még 
valami bűbájos czélja, legalább Is: nem itapasztialtam. Palócané, (Zenta) 
tudom, hogy a tyúkoknak, kutyáknak adta oda". 

(Az aprószentekk'el (dec. 28.) be Is fejez ődnełk az év szokásai, mert 
Sziilveszter a nép számára csendesebb Ünnep volt. Aprószentiek napján 
a gyerekeket virágmagiért küldik. Ott aztán megkérdezik t őle, hogy 
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„Hányan is voil'taik az Aprószentek?" A felelet: „Minden sarokba egy 
füsbösfazékkal". Aki nem tudja, a feleletet, azt megesakodjáik vessz ővel. 

A tanulmányból tetszés szerint ragadtam ki OéÉdákat, amelyeket 
érdekesebbnek tartottam. Ez persze önkényes eljárás, s a  megoddáa az 
lenne, begy Móra munkáját ismét megjelentessük, a Zentai ?üzetek 
sorozatban. Mindn fogyaltékossága ellenére Is megérdemelné az Új 
kiadást. Lehetne persze enné łl többet Is tenni: gyutjtéssel ellenőrizni, 
hogy a felsorolt szokások közül melyik él még, illetve azokat a szoká-
sokat Is közölni, amelyek elkerülték a szerz ő  figyelmét. 

Végezetül még egyszer haritgsúlyozn'om kell, hogy Móra István né-
pünk életének ismei(uje volt, s értékes anyagot köriölt vidékünk életé-
ből mlind elbeszéléseiben, mtnd a tanulmányában. 
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Nagy Dezs ő  

NÉPRAJZI ÉS NYELVI 
ADATOK 19. SZ.-! 
KORZOLEVELEKBEN 

I. RÉSZ 

A történeti-néprajzi forrásfeltárások Új tehet őséget teremtenek egy-
egy néprajzi-nyelvi jelenség megiközelítéséhez. Eddig kevesen foglail-
koztak a múlt század köröz őleivelein'ek ainyagaiíval. Pedig az ezkben 
rejlő  ás iedidig szunna$dó adatok reáttis fényben láttabjiák a múlt század 
életmódbeli különösségeit. 

Kutatásaim során nagymennyiség ű  19. századi körözőlevjeĺlet tallátt-
tam egyik fővárosi könyvbárunkban, az 1852-1855 közötti idöszakból: 
Pezisons-Besohreibungen und Zibationen címmel.' Az évk során mirt ęgy 
15 000 körözőievel•et olvastam át, s ebb ől 1500-at jegyzeteltem. Ebből  a 
hatalmas ainyabó1, mely lkülünbõzõ csoportosíbásdkat tesz lelhet ővé 
emeltem ki az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén élt diétisziláv 
nemzetiségek anyagát, kiegészítve •levé ł}tára'kbain felkutatott, erre a vi-
dékre vonatkozó egyéb köröz őlevelekkel (1790-1819 közötti  évekb51. 2). 

Az anyag tetemjes nésze az 1852-55 közti id őkből való, a nehéz 
emlékű  Bach-ĄkorszakbĆd, amikor a pest-budai rend őrigazgatóság Prot-
mann ilov.ag  vezetése altit áJtiott. Ennek a hiiihedt rend őrkopónak az 
emléke máig fennmaradt egy korabeli anekdota aakjájban: Az 50-es 
évek e(lején Ferenc Józsefet és hitvesét várták a pest-budai itanács urai, 
s azon töprengtek, hogy mivel lepjék meg 5felégeiket, ami nem kerül 
sokba és a nép is örülne. Az egyik tanácsnok végül kiviágta az adut: 
Akasszuk fel Protnia:nn't! - Ez bizonyára megfiepi majd öfelségeiket, 
nem lkerül semmi łbe és a nép nagyon fog öriikli. 

A körözőlevelek tanuiiságaira kés őbb rátiérelk: II. rész; a UI. részben 
pedig a nyelvi adatok értelmezését adom. A jelenlegi részben pedig 
kevéssé ismert források alapján megrajzolom a dôlsláv nemzetiségek 
elhelyezkedését ás korabeli viseleti jellemz őlket. Számításba jönnek 
nevezetesen: a szesbek, bunyevácok, sokácok, vendek, bolgárok, szlové-
nek, uskók, krassoivánok, montenegróiak, clementinusok, Bosznia-Her-
cegovina, Delmácia és Szlovénia népei. 

Forrásaink szinte koraibelisk, s a viseleti anyag és rajzos ábrázolá-
sok jó kitekintést engednek a múlt századi délszláv nemzetiségi öétöz-
ködés mibenilébére. 
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Fényes Elek3  a szlávok tárgyalása során megemlíti a horvátokat, 
sokácokat, rácokat, vindusokat (vendek), bolgárokat, montenegróiakat, 
ukókat. A monar jabék szlávok létszámát 4 130 165-e teszi. ebben 
természetesen a felvidki szlovákok is bennefogIatatnak. A s2Jláv nyel-
vekkei kapcsoa'bban megjegyzi, hogy „többféle diiaileetusai közt, talán 
a ([engyel.t kivéve, a rález a legszebb hangzatú, s az ev!vel közel rokon-
ságban Üjévő  Orosz; ezkiuLtán tehetjük a horvátot, vhdust, stb. Mint 
nyellvrokoinok a ráczok, horvábok, szloviéndk egymát könnyen megér-
tik... A horvátok, tótok, vindusdk, sihoikaczok vagy is katholikus ráczok 
irásban deák bettket használnak; eJilenben az óhit ű  iiáczok" Kyil és 
Methód írásjeleit használjàk. 

Fényes, munkájában 'a korabeli isz6hamnálal szerint a tótok közé 
sorolja a dőlsžlávokajt Is, számukat 1 687 256-ra. teszi, e]ihelyeked&i kör-
letüknek pedig az alábbi megyéket jelöli, mint ahol szétszórtan élnek: 
Kraszna, Zaránd, Vas, Zala, Baranya, Pozsega, Horvátország, horvát 
végvidék, sitb. 4 

 

A horvátokról ezt írja: Három horvát váiimegyében, a tigeiipar-
ton majdnem tisztán, a horvát végvidéken a ráeokkal keverve;  Zala,  
Somogy, Vas, Sopron, Moson vármegyében számosabb, Győr és Pozsony 
megyében 1-1 helységben laknak. Viseletük: A végvidéken, a harca-
sok viseletén kívül, ia népség egyszer űbb visektea jellemző . Férfiak:  
Hoszú, bő  gatya, övön túl alJiig érő  rövid ing, lkerek kaąapo't, vagy fe-
kete süvege-.t, bocsikoxt, ritkábban bakancsot. Télen sz űk fejér nadrá-
got, barna felöltőt, s köpenyneik egy nagy darab fejér házi posztót vi's1. 
Az asszonyok: hajukat befonva vagy felfelé ikõtik s török módra haj-
togatott vörös kendővel fediiik. Rendesen csupán ingben járnak, mely 
ezer îieg ezer ráncokba téve, 'deréjkhoz övvel szor!íttatilk, az arany pénz-
darabokkal ékesített nyaktól ilefele egy gyolcs zarándokgaliérral fedetik 
be. 'Kötényt gyolcs szövetből viselnek, de az óbittű  rácok gyapjůszövt-
ből. Ujja'ikra érc és ci.n gyűrűket dugdosnak. A Sopron,  Moson  és Vas 
vármegyei horvátok öltözetje inem saikkal különbözik a szomszéd nômáe-
tekétől, csakhogy a tarikább színt inkább szeretik; nem ritkaság nálunk 
több színből varrt nadrágot látni. .A fejérnépnek nagy cip őben, szok-
nyán 'a sok ikülõinãs szabású ráncokban, sok és széles szalagban van a 
gyönyörűsége. A félgyapjú zöld szoknyát és a piros színt különösen 
kedvelik. 

A  likkai  vég őrök  asszonyai:  a hajukat szinte fonják, s fejüket é-
szint lapos, részint hegyes formájú lfõk ,6tõvel fedik, imelyrM 'elül- łhátu 
lepea formában gyolesszövet csüng Ile. A nyakat gombfüzér ékesíti. 
A minden haj'lásnál, varrásnál kicifrázott ingre jön ia roIko1ya, melyet 
egy elül hátul egy keskeny gyapjúszövetből IkiészüIt különféle szín ű  
rojtos kötény fed. A harisnya jóval felül ér a Itérdnél, s lábbeqiinek to-
pánka használtatik. A lábkend őt, ha fejér - hajadont, ha vörös - asz-
szanyt, ha kék - özvegyet jdlen•t. Az  uskók öltözetjükre legközelebb 
j,áTnak a likkai•akhoz. Ezek is vörös sapkát, vörös köpönyeget, mellényt, 
eifra inget, szűk magyar, de fejér nadrágot vislnk. 5  

Sokácok:a  katolikus vallást követ ő  szerbusok sokácoknak vagy 
bunyeviácoknak is neveztetnek, megkülönböztetésül a nem egyesült 
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görög áhtű  szerbusoktól, (kiik rácokna&,  s mind a lkét 'hiten levő  szerbu-
sok közéletben ilyreknOk Is ihávatnak. Sdkáco(k teszik ia többséget Ve-
rőce És Pozsega vártmegyében, felét a népességnk a sz,erémti égvidé-
ken, egyharmadát Szerlém vármegyében, 'többet agy ötödnél Bácsban. 
Ezenkívül laknak: Baranya, Somogy, Fejér, Pest, Krassó, Temes, To-
rontál vásimegyékben, s a né et-(báiiisági végezredben; A rácikt Ć&  nem  
annytira nyelvben,  LS aa'relkterben, aniint inkább vallásban, nemzett szo-
káskban, eledelben s némileg öltözetben küIUinbözn'ek. 561 sokác hely-
ségben 429 268 léLek számláltaitik. 8  

Rácok: az 1840-es években 884 lhelységben 828 365 lélek lakott. Több-
ségtk Szerém vérrnegy$ében; ia  horvát- És szer&n végvidéken a népesség 
fele irác volt; 1/3-a ia népnek Pozsega, Torontáil, Ver őce, vm.-ben s a 
bánsági végvidéken élt Bácsban a lakosság 1/5-e rác. Ezen)kivüf Bara-
nya, Tolna, Fejér, Pest, Temes és Arad megyében néhány 'helysgbien. 
Viseletük: a fiatal legények solkat tartanák a finom 'gyoles ingre És ga-
tyára, (kerek kaáapra, topánkára; ikõzõnséges lábbeli a bocelcor, s láb-
kendő , s itarka zsebkendőre, amelyet a kezökben hordanak. A  vagyono-
sabb asszonyokon, leányo(kon se1yenitruh&t lástinLi inem. ri,tikaság. A főkö-
tőre (SeliaLmia) fe1il haLmJ żs aranyrojtokkal szegett fátyotit borítaiiak, 
amely szemeiket el nem takarja; fülönfügg őik vörös  ikaiáitsok, vörössel 
szegett ,fekete vagy cifra sárga cip ők igen csábító ajándékok, s a növé-
nyek" készült 'pirosíttó nagy Ikedvességben van. 7  

A  vindusok (rendek):  1iaaán,knaik egy ikis délnyugati csúcsában lak-
nak, többek előtt még ismeretlenek. Jelenleg Vas megyének tótsági 
járását, Zala megye Liüvői jár&sá.niak Ikis részét, Somogy megyében 8 
falut 'lalkn'aik. 145 helységben, 40 864 vendjuis lakik (1842). 

Ruházatjuk eredeti nixies, hanem vagy magyar, vagy német, vagy 
stájer szabású, 'amint egyik, vagy másik nemzethez közelebb esnek. 8  
Más, később enlitendő  források ezt ia sommás megállapítást jelenté-
kenyen Jvibővítiik,  s viseletképeket is bemutatunk a vendek(kel 'kap-
csolatban. 

Bolgárok (krassovánok): Csak ikét privilegizált városban Vingáin 
(Theresiapo&i.$) Temes megyében és 0-Beany5n (Torontál m.) laknak, s 
még egy-két helységben elszórva. Számuk kb. 12.000-ďe tehető . 8  

Monatenegrinusok  vagy Czernogorczok: Ezek Is csak a hajdani Bán-
ságban, Temes ni. 1ippai 'járásában élnek: egy 'tiszta és négy dbátbvai 
kevert helységben, 2830 (Lelket szâmiálinaik. 9  

Clementinusok:  nevezetes népecske, kik a Végvid'ôkeii, a pétervá- 
radi ezredben és 'két faiktiban élnek és 1600 f őre niemieik. Aiibániáiból 
költöztek 'ide a 14. sz.-ban. Nevüket Clement vezérük nevér ől nyerték. 

Hölgyeik oly szépek, hogy ezég a rácokat is felülmúlják, emellett 
fáradhatatlan dolgozók, ügyesek, igyapjúból, gyo1ob&l különféle szö- 
veteket, Ikitünő  izléssel itudnaJk készíteni, s 'ezeket különböz ő  élénk és 

tartós színekre megfetik.  Öltözetjük felette különös: a vörös szín egyéb- 

ként főszerepet játszik Igy a férfiak vörös spkát fekete prémmel, s 
hajtôkáva(l beszegett rövid dolmányt sokszín ű  srófosan csíkozott haris- 
nyát, fejér mellényt, fekete nyaikbélit, setétszín ű  ikõpenyt visel, melyen 
felül egy másik világos szín ű  rojLtos csüng. Derekát szövetből készített 
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évvel szorítja meg, melyben pisztolyt és kést hordoz. Oldalán függ egy 
kard, s lk.ezében nyugszik a buzogány. Az asszonyoknál a szép fekete 
haj tekercsek'be van fonva, elől a vállakon fekszik, hátul ia fejhez van 
kapcsdl'va ia sza'lagkkal iékesíitet't s ělyemfátyol,  s a nagy lépést is gátló 
szűk ingen felül pénzeikkell kicifrázott mellényt viselnek, s •a taka övr ől 
osüng le a sókszínű  kötény,  s mellette réziáncon 'egy tál. A  fels őruha 
általában egy pinznel, rojtkkal varrásokkal cijfrázott vörös felölt ő-
bćil, melynek ujjai csak könykig érnk. A tailka 'harisnya a iférfilakhoz 
hasoná'ó. 17  

Egy másik forrásunkban" gazdag telepü]iétörténe'ti, s béneti-
néprajzi adatdka't taliááunk a Délvidéken élt nemzetiségei!n'kr ől: a Bács-
kábó1 12, a BáinságbóP 3 , ia Déividékről,  mely történeti-politikai 'bájfoga-
lom, lkoronként változó tartalommal, ina: Vajdaság néven smerte& 4 ; 

a Drávaközről 15 ; 'a Dráva mentér ő lt 6 ;  a Drávaszögről17 ;  a dunántúli hor-
vátkról' 8 ; a Hegyaljáról, mely Baranya megye déli terül'eténk él ő  
népi táj neve 19 ; a Hegyföl'd'r51 20 ; a Sárközrő1 21 ; a Muraközről"-, az Őr-
ségről23 ; a Pobákról 24 ; Somogyró1 25 ; a Szerémségről26 ; Szlavóniá-
rő1 27 ; a Temesközr51 28 ; a Tisza mentér51 29 ; a Vajdia'ságró130; ia Vendvi-
dék'r51 31 ; 'és a Zselicségrő1 32 ,  amely tájken és tájegységeken a mo-
narchiabáli délszláv népek 'él'bk. 

A monarchiabéli nemzetiségek szép és színes komplex leírását 
találjuk 'egy, a ikorabelá (1850-es évek) népéletre vonatkozó forrásunk-
ban, amelyből a közlendő  képanyagot is rnerítettük. 33  Tgy, továbbme-
gyünk a 'délszláv nemzetiségek által 'lakott vidékken és röviden bemu-
tatjuk a dolgozatunk szempontjából els őrendű  érdeklődésre számot tar-
tó viseleteik főbb jellemzőit. 

A bunyevácok viselete: ez a n'áptörzs Hercegovináb ől a Buua fo-
lyócka vi'd ćlkéről jött a Bá'ckába ia 17. sz.-ban. - ‚A férfiak ruházata 
egyszerű  s egyező  a  magyarságéval.  Csak a legények viselnek sdlyeei 
vagy bársony mellényt, imint a szeibk. A n ők azoiban annál ékeseb-
ben, pazarabbul öltözködnek. Az iiingvâllak arannyal hímzettek, arany-
virágokkal lkivarrt 'a selyem derék is; fels őruhájuk szintén drága szö-
vet; az ünnepl ő  pedig rendesen virágos, nehéz tselyem. Fejüket a  ple-
tenićának  nevezett haj-ék, lábukat pillangós papues vagy cip ő  díszíti. 
Ha imenyasszonnyá lesz a lány, aikkor kap még 'egy  tyurdiát,  egy egy 
olyan magyar menteforma, táliikab'át; régebben vörös volt ina (1891) 
rendesen sötiétkék posztóból, rókatorokkal prémezve és bélelve, vagy 
ezüst gombokkal s gazdag jarany zsiinórzat'tail ellátva, megrakva úgy, 
hogy egy-egy ilyen ruha 5-600 Ft-ba is belekerül." 34  

A sokácok viselete:  „Monosstrorszeg, Szánta és Vajszka községek-
ben laknak a legtömeges'ebben a bunyeváccJkkal rokon sokácok, kik 
szintén a ikaitolikus szláv törzs, mint a bunyeváeoik. A férfiak úgy mint 

a nők télen-nyáron csak egyetlen fehérruhát hordanak, mely ifõllé az 

öregebb férfiak 'bélelt báránybőr mellényt (prnyák);  a nők pedig sző-

vött  kötényt (piegácsa)  vesznek; télen fels őruhául valamennyien bá-

ránybőr ködmönt viselnek. •A férfiak fején ugyanilyen süveg, lábukat 
bocko'r födi, melyet térdig bef űznek. A leányok haja d ől tenyérnyire 

föl van konkorítva, hátul pedig két tenyérnyi széles s űrű  fonattá kötve; 
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ezt az asszonyok abroncsos főkötő  (ubrada.cs)  alá szorítják, melyet soha-
sem tesznk le. Ha ünnepl őbe ölťt'özködnek, a eányok fehér szdkriyát, 
az asszonyok vörös, kék vagy zöldszín űt vesznek föl; kötényük úgy 
mint ingválluk aranypettyes és sdkszmn ű  iszegéllyel díszített; fejükön 
nagy virág és bodádiisz, derekukon színes csikekend ő, ikezükben szin-
tén; lábukon piros vagy zöld osizrna." 35  

A délmagyarországi szerbek viselete: Idézett forrásunk, 'amely a 
magyar századfordwló egyik ilegnagyubb váLlalkozása volt a legjobban 
értelmezett internacionalizmus szellemében járt el. A magyar részek 
szerzői a ikor legkiválóbb zakemberei ás írói voltak. A forrást elemezve 
ezt mondhatjuk él a nemzetiségek néprajzának, népéletének íróiról is. 

rdemes lenne utánanézni Jugoszláviában a jegyzetokben megjelölt 
szerb, horvát, dalmát stb. szerz őknek, hogy az itt bemutatott írásaikon 
kívül mivel gazdagították a délszláv néprajzi irodalmat. Leírásaik 

látszik, hogy 'nem lkõnnyvekbõl ihanem „testközelb ől" szerez-
ték adatailkat. 

A délmagyarországi szerbek viseletér ő l  szóló írását e szavakkal 
kezdi 'honfitársuk: „A szerbeket hazánk iegszbb népfajai közé sorol-
hatjuk... "  A szerbek ruházata vidékenként Ikül&bözík. Nyáron a fér-
fiak rendesen osIk bő  fehér vászongatyát és inget viselnek, melyet öv 
szorít a derekukhoz. Az ingre kék posztómellényt s a különböz ő  időjárás 
szerint ujjast (dolama),  vagy ködmönt öltenek. Az ujjas fekete vagy 
sötétkék posztóból készül. Fejköei kisebb-sagyobb karimájú kalapot 
vagy bőrsapkát; lábukon bocskort vagy hosszúszárú csizmát viselnek. 
Fe1ső  ültönyük báránbőrből készült suba vagy bunda, melyet gyakran, 
s IkÜIönõsen es őben ás szegényeknél imás időben is a fehér abaposztó-
bél készült szűr 'helyettesít, melynek inágyszögletű  gallérja veres vagy 
sötétkék posztóval van 'beszegve. A módosabb gazdák többnyire sötét-
kék vagy feketeszínű  posztóruhát 'viselnek, mely 'dolmányból, ezüst-
gombos meLlényből, szűk nadrágból álil, mely a csizma szárába nyúlik 
le. A dolmány rendesen a csípőig ér. Hasonló dolmányt bőrből Is készí-
tenek, vagy a posztódolmányt (bárányb őrrel bélelik és prémezik. 

A n ők ruházata: pazarul iêkes és a n ők általában fényűzésre haj16k. 
A ruha szabása, varrása, ákítése és sújtásozása csinos. A színek rilkítók, 
de a díszítés jó ízlésről tanúskodik. Aranyhímzéssel gazdagon ékített 
fehér ing,  Őv  és diszes rojixYkkall szegett kötény (pre gécsa, kećalją) az 
egyszerű  ás leggyakoribb öltözet; a fejdísz az öltözetnek kiegészít ő  ré-
sze, s virággal, :gyöngyökkel iékítik. A nyakék fényes és gazdag, csupa 
aranypénzdkből és gyöngyökből áll. Hakat ia leányok simára fésülve 
kontyba kötik; a fiatal asszonyok ünnepnapon aranycsipkéb ől készített 
fejkät őt (ubradacs)  tesznek föl, hétköznap ellenben fekete selyemken-
dővel kötik be a íejükt. 36  

A Zala és Vas megyei vendek (szlovének) viselete: „Az 50-es 60-as 
évekig a két ven'd megye lakói között ruházatukat tekintve nem nagy 
eltérés volt. Csizmájuk rövid, préseltszárú ás a legtöbbször piros 'ás zöld 
cérnával kivarrott díszítés ű . A n ők ruházata: inkább alá van vetve a 
diva'tnak. Ná'luk régen jellemz ő  volt ünnepnapon az abrosz-féle leped ő , 

nagykendőnek használva. Hétköznapi viseletük sokkal egyszer űbb az 
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iinnepiinéL  Ügy az iasszonyok, mint a (Leányúknak hosszú, egyszer űen 
tarkázott, felül ránebaszedett, s i.gyianesak felül 12-15 cm széles  kollér-
ban végződő  szoknyájuk Van, melyet hétköznpon ilci szoktak fordí-
tani. 'A gallért 7 jhdlyen, félköralakban bemetsz* és halcsonttal feszes 
á1fásúvá teszik. Köznapon fehér ţvászoniból vagy színes kelméb ől készült 
s a mellen kicsipkézett, ikivarrott inget viselnk; a vasárnapi gyolcs. 
Télen eďölött fekete szövetből vagy bársonból varrt rövid, hátul sza-
dagcscfkorral ellátott kabátkát hordanak. Fejkend őjüket nem az álluk 
alatt, hanem hátul kötiik imeg. Lábbelijük csizma, de gyakrabban enos 
cirfa dipő . 

A vend nők, ha férjhez mentek hajukat t őből Ilevágták  s a  poli.ćát  
(régebben  poćin)  agy rvör&s-tazka ezalaku ~át húztak rá. Ma sár 
ez a idivatból kivesző, ritkuló viselet. Télen a nők éS a férfiak a hideg 
ellen térdigérő  s itesthez iámuló fekete báránbőr bundáit a (kožit)  hasz-
náltak, imefty ma már iaz olcsóbb posztónalk 'adott helyet. Katonaviselt 
férfiak hazatérve nagyon szeretik katonastkáju1kat és kabátjukat 
vísélni. 1137 

 

A  délmagyarországi  bolgárok  (krassovánok)  viselete: Területi elhe-
lyezkedésüket és kb. létszámukat már é1intettük. Itt viseleti sajátossá-
gaikat mutatjuk be. A síkföldi bolgár férfiak nyáron iktivarrott galléros 
inget, pitkés mellényt, s gyolcs gatyát, vagy vitézkötéses kékposztó 
nadrágot viselnek, fejükön pedig kerEkformájú kalapot. Néhol a kalap 
karimáját fölhasítják, mint bolgárországi 'törzsrokonaik. A  legények 
eljegyzésük alkalmával sipkaformájú ezüstö szalagdíszt tesznek a kal?ap-
jukra s a zsebkendő t a karima hátsó részébe dugják. Télen testhezálló 
s térdigérő  fekete juhb őr ködmönt viselnek. A  krassován  (hegyvidéki) 
férfiak  viselete hasonlít a síkföldiekhez, azzal a különbséggel, dereku-
kon rendszerint még b őröv is vang  melyben a szerbekhez hasonlóan 
csontnyelű  kést hordanak. Télen ibárányb6r kucsmát, nyáron pedig ke-
rek nemez kalapot viselnek. Vasárnapokon és ünnepeken a ik~õnt 
félvállra vetve hordják. A n ői viselet: kicsipkézett ujjú, ráncoshátú s 
ékesen kivarrott vállú ingből áll, melyre fényes gonibokkaJl  s aranyos 
sujtással díszített világoskép mellényt vesznek. A szoknya hosszú és 
sűrű  ráncokban van szedve, piros vagy vörös alapszíne barnán van 
sávozva s elől nincs összevarrva, mert oda a ibolgár öltözet legékesebb 
darabját, a kötényt kötik. A kötényt a lányok maguk szövik, pirosra 
festik, aranyos és ezüstös paszománttal szegik be, szivekkel, virágokkal 
kivarrják és szalagokkal cicomázzák föl. E kötények, mint a bclgár 
háziipar termékei újabb id őkben nagyon keresettek s az ismeretes bol-
gár szőnyeggel egyetemben jó kereseti forrásul szolgálnak. Az asszo-

nyok turbánformára kötött fehér fejkend ő t viselnek. ‚A leányok a haju-
kat hullámosra fodorított varkocsba lfonjàk, melynek végébe földigér ő  
színes szalagot fonnak. Általában cip őt vagy piros csizmát viselnek. 

Télen a  vingai  asszonyok  asztrakánnaí iprémezett mentét, a be-

senny őiek  pedig zsinóros bőrdolmányt vetnek vállaikra. A krasiován 

nők viselete egészen romános. Hosszú, fodros ingbe járnak, melyet a 
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csipőnél  felgyűrnek, hogy benne a szükséges apróságokat: bicskát, ollót, 
stb. elhelyezzék. Lábszáraikat térdigér ő, durva s többnyire barna vagy 
sávos darócba burkolják, de a burkolatot bal fel ől nyitva hagyják; uj-
jatlan ködmönt vagy virágosan beszegett s a vállaknál fekete bárány-
bőrrel prémezett és tulipánokkal kivarrott juhb őr mellényt viselnek. 
A Leányok hajadon fővel járnak, az asszonyok pedig hajfonatukat 
kon'tyba csavarják, s abba  féJjholdalaku  fésűt tesznek, s rá hátul lelógó 
kendőt borítanak. Olykor tűkkel és színes gombokkal is felcifrázzák ezt 
a különös alakú fejdíszt." 88  

Gazdag néprajzi viseletanyagun'k van a vendek (szlovének) lakta 
Karinthiából  és  Krajnából, temes képanyagga1 89 ,  s az egykori  mb-
nardhiabéli tengermellékr ő l  és  Dalmáciár6140;  Bosznia és Hercegovina  
népéletéről és viseleteir61 41 , de itt most nem tárgyalhatjuk, mert e vidé-
kekről kevés az előkerült körözőlevél, amivel összehasonlítani törek-
sztink a fentebbi viseletanyagot; mindez egy kés őbbi dolgozat témája 
lesz. De nem mulaszthatjuk el a mai Magyarország területéhez szoro-
san kapcsolódó Horvát és  Sziavónország  viseleteinek és képanyagának 
bemutatását. 

A szerző  elmondja, hogy „sajátszerű  népvisletet 1900 táján Hor-
vátország és Szlavóniának csak kevés vidékén találni." Ennek egyik 
eredőjeként megemlíti •a házközösségek „zadrugák" nagyrészt megtör-
tért ileloaztását, amely megváltoztatta a parasztság gazdasági !helyzetét, 
s hogy az asszonyok és leányok már nem érnek rá dús hímzés ű  ruhák 
fáradságos készítésére. tgy ő  is az 1850-es évek viseleti anyagát tárja 
fel. Pl. „Zágráb környékén a piros és fehér színeivel oly fest ői és taka-
ros viseletet szalagokkal és a kelmére fülvarrt hirnmel ékesítik, csupán 
a kötényeken látni még egyszer ű  és durva, de stilszerű  hmzést. Cse-
kély eltéréssel ugyanaz a  zágráb  ér  varascl-megyei 'viselet is a K.ulpa 
és a Dráva 'közelében.  Zumberokban  az  uskókok  őseredeti viseletét is 
láthatni, melynek fekete és barna az uralkodó  ;színei.Sziszek  környé-
kén szép régi selyemhímzésekkel is taláilkozunk, amelyeknek száma és 
jósága csökkenőben van. A Lika vidékén és  Modrus-Fiume megyében 
csupán a Dalmáciában és  Montanegróban  is honos piros sapka nevez-
hető  sajátszerű  viseleti darabnak, míg sz ujjatlan báránybőr ködmön 
és a idlszítetlen vászonnem ű  már nem nevehet ő  ilyennek. Az  opanka  
(bocskor) ez a célszer ű  lábbeli változatos s csak az a hibája, hogy a láb 
nem kecses benne. A Tengerparton a férfiak viselete egyáltalán nem 
jellegzetes; a nők fekete és fhérszín ű  ruhát hordanak, ami a hagyo-
mány szerint a Zrínyiek és Frangepánokért öltött 'közgyásznak az 
eniléke. 

A Száva mentén az egykori határőrvidék némely falvaiban még 
megvan a Szép, döshímzésű  és sűrűráncos női viselet, mely a termet da-
liságát kitünteti. A férfiak ruházatában még a vászonnem ű  az uralkodó, 
de híjával a régi gazdag díszítésnek, s mér világosan látni, mint lép 
helyébe a kisvárosi polgárság egyszerűbb viselete. Új  Gradiska  és  Brod  
körül még akadnak tarkahímzés ű  női ruhák, de, a hímzést mindinkább 
pótolja a már tarka szövet, amely hacsak lehet - selyem. Általában 
megvan még a régi'ből a nők fejdísze:  faz igen széles számos ágba osztott 
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lapos  hajíonat,  melyet fejkötőhöz  ihasonlóan  tornyosítanak föl. Ennek 
a fejdísznek a befonása igen fáradságos és többórai munkába kerül. 
Rendesen úgy csinálják, hogy 5-6 lány vagy asszony alacsony zsá-
molyokon sorban egymás mögé ül, s mindenik az el ő tte ülőnek fonja 
be a haját.  Županje táján a tarka hímzést kiszorította az aranyos, s ez 
a divat a vidék más  ifalvaiba  is 'behatolt. Ahol a viselet még megvan, 
ott az ünnep nagyságát a hímzés gazdagságán kívül még a szövet ( će-
nar) fonomsága  is mutatja minek folytán a parasztn ők sokszor a legcsi-
korgóbb hidegben, p1. karácsonykor is egy szét vékonyka inget viselnek 
alsóruhául, mert a nagy Ünnep dísze Így kívánja. Az ilyen átlátszó ing-
hez természetesen még egy vastagabb szövés ű  kötény járul, a derekukra 
pedig bőrpikkelyekkel dúsan cifrázott,  ujjatlan ködsnönt  öltenek. Furcsa 
látvány némely falvakban a falu szépeinek ünnepl ője, akik fűzős lakk-
topánkákban, az említett  vászoningben  és e fölött városias bársony kö-
penyben páváskodnak. Az ilyen átmeneti viselet nem ritka. Az ünneplőt 
„álló  ruihának" (štajá ča hajiina)  is  hijják,  mivel az ilyenben a parasztn ő  
a világért se Ülne le, 'hogy össze ne gy űrje ruhájának finoman rakott 
sűrű  ráncait. Az ország többi vidékén már  feltünő  közeledést látni a  
ném'et  parasztság dísztelen, de olcsó és célszer ű  viseletéhez. Az egyes 
helységek  emelett  az időről-időre lassacskán változó divatnak is hódol-
nak, s így nemzeti viseletr ől a századfordulón már szó sem lehet. 

A házközösségek már említett felbomlása kiszorította a  házimunka  
egyéb termékeit is. Még csak a sz őnyegek és a hímzett  fehérneműk  
terén munkálkodnak nagyobb mennyiségben; a  fafaragást  már alig mű-
velik, s a lopótökre karcolt cifrázatok is ritkulnak  már. 1142  

Zágráb és vidéke viselte: az  ittlakók ruházatában  is 'különböznek 
egymástól. A termetes  'hegyilakó  szereti a  magasszárú  csizmát s bár 
mindig gyalog jár, ezért télen is csak könny ű  kabátot vesz magára. 
A fürgébb 'bocskort  (opanka)  és gyakori  szkerezése  közben hosszú bun-
dával védekezik a hideg  ellen.43  

A Turmez ő  / Turupolje (- Horvátorszég egykori nemesi kerülete) 
viselete: E vidéken különösen szeretik a vörös hímzéssel díszített fehér 
ruházatot és a vörös  'korallfüzéreket,  A férfiak szeretik a  bőrmeHénye-
ket  nyáron meg a sárga vagy zöld otthon font  szalmakalapokat. 44  

A zagorjei viselet: Ez a vidék egykor Horvátország legs űrűbben 
lakott területe volt. „'E nép  ruházata  épp oly egyszerű, mint  tápláléka,  
Durva 'szürke vásznát a  szorgoskezű  ifehérnép  fonja odahaza; az ing 
fölött sötét posztókabátot visel, de a mezei munkánál Csupán ingben, 
gatyában  (gaćé) dolgozik. 1145  

A Dráva-mellék (Podravina) viselete: „A ruházat 'valamennyi völgy-
ben meglehet ősen egyforma. A nemzeti  motívumokat  a nők jobban 
megtartották, mint a férfiak. Ezek rendszerint kerek kalapot,  isõítét  kel-
méjű  ujjast és  csizmaszásba  húzott nadrágot viselnek, mit a  váilszíj  jön  
viselt torba  egészít ki. A torba, egy feneketlennek mondható  bőrtarisz-
nya, melybe!1  bőr dohányzacskó, pipa, kés,  koVa,  tapló, egy  fallat  ke-
nyér,  iszalonna,  gyakran  lfohérnemú,  pénz és más egyéb szükséges dolgok 
vannak. A  torba  a férfinak elválaszthatatlan 'társa, melyet még a  ternp-
lombamenet  sem vesz le. 
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A nyári viselet: mindössze egy fehér vászonruhából és mel1énb ő l 
áll. Az asszonynép ruházata:  magukszőtte vászonból készül és ráncos 
szolonyából (rubaća-iing)  és „roné"-hól áh, mely utóbbi 'mellényként bo-
rítja ‚a 'test fe]isőrészét. A  roné  alatt bűujju, színes himzések'kel diszített 
oplećákot - rövid ingfélét - viselnek. Hiinzett kötény,  fekeri4 ő  v. 
peća, gyakran még csizma is egészítik ki a ruházatot. Rossz id őben a 
nagykendőféle  polićet  vagy a már ritkává lett  surkát (köpeny) viselik. 
Ékszer nem sok látható; néhány sor 'korall vagy hamisgyöngy, egy-két 
csecse-4becse az ékességök e vidék asszonyainak azonban ami a ruháza-
hoz tartozik, a kendermagtól kezdve egész a ihlmzések megfestéséig, s ő t 
még a csipkék is, minden de minden a szorgos háziasszony keze 
niunkája. 1146  

A Szlavóniai síkság viselete: „A ruházat f ő  része a férfinál és n ő-
nél egyaránt a finom honi gyolcsbál kerül ki, melynek átlátszó szövete 
a régi görög vászonhoz hasonlít. De bársony és selyem, fhér ás arany 
valamint különiéle ihimzés is dúsan díszíti a e szép, szinekben gazdag 
viseletet, melyben a falu, leányai és 'asszonyai vasárnapokon és Ünnep-
napokon templomba mennek. 

Fő  ékszerük láncokká f űzött aranypénzekből áll,<  melyet  nemze-
dékx ől-nemzedékre szállnak örökségül a családban. A n ők gondosan 
fésült hajzatukban fejékül a nyakukon, mellükön, a selyem f űződere-
kukon és az övükön sokszor egész vagyont viselnek, s rnentüil módosabb 
az illető , annál nagyobbak az aranypénzei. 

Mint a ruha, úgy ia ha'jviseletre is Igen nagy gondot fordítanak; 
mesteri fonatodba rendezik, s majdnem minden rfai}wi'alk más a kedvelt 
iajviseiete. 1147  

A moslavina (monoszlói) gránithegység horvát népeinek viselete: 
„A férfiak nyári ruházata lebegő, bő  fehér vászongaitya, melynek roj-
tozata bokáig ér; ia 1kurta ing ő  ujjait a csuklón szalaggal kötik össze; 
az .ingujj'alkon nincsen vagy csak 'kevés a színes huimzés. Az ifjak büsz-
kesége a tarka selyem mellény és a fényes hosszúszárú csizma. Szép 
látvány, amint a magas, szélesvállú férfiak hófehér ruhájukban, pörge 
kałlapjuka't 'félrecsapva lkõnnyed6n lépdelnek ...  s merész tekintetet vet-
nek a templomba menet a lányokra, akik nehéz arany és ikoralláncokból 
álló iõsszes örökölt családi ékszereiket imagukra a ţggatjáik. Az ing fölött 
fekete alapon élénk szín ű  rózsákhal hímzett atlasz vagy selyem mel-
lényt 'viselnek. Gondosan fésült vagy rövidre nyírt fejükre gömböly ű  
'kalapot itesznok, mdlynk keskeny Ikarimáj;a mellé pávatollat vagy csi-
nált virágbokrétát t űznek; a kalapról nemzeti háromszín ű  iszalag lóg alá. 

Télen ezt az öltözetet vastagabb vászonból készült sz űk nadrág 
(čokire)  és fekete posztóködmön 'egészíti ki. Csak az id ősebb korukná) 
fogva 'melegebb ri.th'ázatot szükségl ő  emberek viselnek térdügérő  felső-
kabátot. Ezek a szorosan feszül ő  ujjas mándlik (čurći)  bárány vagy 
juhbőrből készülnek. A ikí.vül viselt sárgás b őralapra színes bőrdara-
bdkból gondosan összáflított hagyományos 'díszîtntényeket varrnak. 
A Latal asszonynépségnek egykor szép ruházata a külföldi divat hatása 
ala'tt sokat vesztett eredeti tisztaságágól; csaik az éltesebb n ők ragasz-
kodnak Szigorúan, úgy szabásban, mint kelmében a régi módihoz. Ez a 
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viselete a következő : a mellen keskeny ráncokba szedett, bdkáig érő , 
hosszú ing. Enndk csikés szegélye alól vörös vagy fehér harisnya, a 
legfinomabb bőrből készült csinos félcipő  vagy színes és hízmett papucs 
kandikál ki. A kel-ne, mint az Összes fehérnemű  otthon szőtt, igen finom 
fehér vagy sáfránnal árgásfehjérre fäsbtt vászon, mely gyakran Oly 
finom és áttetsz ő , minta Koss sziget hajdan híres könny ű  selyem sző -. 
vetei. Minden hímzés nélkül omlik, könnyedén és szell ősen, de ezer 
ráneban, úgy hogy áttetsző  volta mellett tökéletesen eltwkarj a a testet. 
Annál dúsabb hímzésű  a fodros és csipkés széles kötény  (žastor)  mely 
az övön lul csaknem az egész inget elifödi. A karosu derekat a lányok-
nál selyem pántliikiábâl, asszony<knál vörös posztôból készült öv szo-
rítja össze lés tartja szorosan a jszintén ráncos fIs ő  inget (opleČe), mely 
a derekat takarja. 'Csak a csuklón szalaggal összekötött ingujjakat dí-
szítik színes hímzéssel, amelyet különös gonddal készítenek, Úgy hogy 
olykor a selyem sem elég jó hozzá, hanem a 'rózsáikat És füzéreket 
aranyszáilaikíkal szövik be. 

Az elválasztva hordott hajzaton vörös, szögletes  „počuljića",  arany-
nyal hímzett, csipkével beszegett kis sa-pka ül, amely csak a fejtet őt 
Midi. Nyakékül vörös kiora1il (kraljuži)  és pénzfüzéreket  (džerdane)  hasz-
nálnak. Ezek a füzérek nemzedékr ől-nemzeclćłkre örŁildődneik; ezek a 
tulajdonosnő  büszkeségei, gazdagságának tanújelei és mennél több, oly-
kor 40-50 sor nagyzemű  korall van a nyakában, annál büszkébben 
,lépeget. 

Ez öltözthez télen virágos selyemb ől vagy kék posztóból készült 
mélyen Ikivágott mellényke járull; fölé még  surkát,  rendszerint fehér, 
kék, ritkábban fehérzöld és sárga zsinórzatú Vörös posztókabátot ölte-
nek. Ez a lányok És a fiatal asszonyok viselete. Az id ősebb nők szere-
tik a sötét színeket, s rulháikat sem díszítik olyan dúsan tarka hímzés-
sel; azonfeliül a kis felkete sipkát imég 1,peča"-va'l,  fehér lejkendővel 
födiik le. Körülményesen van megszabva a  „žalba",  a gyászviselet, mely 
egészen fehér, csak az öv fekete. Ezt a fehér ruházatot az özvegyek 
egész hahskig megtartják; a fiata1 asszonyck sem csak egy évig hord-
ják a gyászruhát, mert a drága halott elvesztése után csak újabb sze-
rencse esetén hordják a közönséges ruházatot. 

Télen az éltesebb n ők még  4,mentené"-t,  'rókamállal bélelt kék vagy 
zöld bundát is hordanak. Az értéikesebb ruhadarabok anyáról-leányra 
szállanak, de sajnos újabban, olcsóbbak által kiszorítva, mind ritkábbá 
válik."48  

A Száva mellék  (Posavina)  viselete: A környékbeli lakosság, külö-
nösen a Belovártól délre És nyugatra cs ő  vidéiké szép és erős faj, mely 
szépségének tudatában ízléses, olykor színgazdag viseletére nagy gon-
dot fordít. A ruh.áza'tban maradt fenn az egykori határ őrségre való em-
ékezés a legszívósaibiban  s még ma is, amikor már ia katonai élet szo-

kásaival és külsőségeivel Úgy a társaságból, imint a családi életb ől el-
tűnt, volt határőrség 'területén mindenütt láthatni némely katonai ru-
hadarabokat. Azelőtt a nők is férjük katonaköpenyét öltötték föl'. Ügy 
látszik a ikatonai szellem mélyen begyiókerezett a nép lelkületébe, úgy 
hogy imég a nyelvben Is meglátszik a nyoima. 49  
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A tárgyalt vidékek népeinek hagyományos viselete a múlt sz&zad 
közepén még a helyi eltérésekkel is számolva meglehetősen meghatá-
rozó jellegű  volt, ezt a mellékelt 'képanyag Is bizonyítja. Összevetve a 
közölt 'körözésekikel elmond'hatk, hogy ezekben megtaláljuk az áJta-
lános, jellemző  viseleti darabokat. A örZött személyek természetesen 
nem voltak mind bűnözők, hanem a szegényebb néposztályhoz tartoz-
tak és eltűnés, katonai szolgálaól való szökés és más egyéb okok miatt 
keresték őket. A városok közelsége és a lassú, de feltartóhataUan tár-
sadalmi fejlődés a körözöttek viseletét a városi kispolgárság viseletéhez 
közelíti. Feltűnik a sapka, mely a mesterlegényk viseletének válik 
meghatározó darabjává. Legtovább a FábbO1ik maradtak hagyományo-
sak. A gyáripari termékek elterjedésével a iházila.g IkészüIt ke łlmék ki-
szorilltak, s a viseleti idarabok a gyári keimnékb ői készültek s leginkább 
a vásározó kereked ők révén váltak általánossá. A levéltárak anyagá-
nak szorgos átnézésével, újabb (köröz ő  levelek feilkutatásával betekintést 
nyerhetünk a 19. sz. viseleti anyagába: foglalkozá& Ăk, 'társadalmi réte-
gek, osztályok hiteles ruházati darabjait ragadIha'tjik meg ‚történelmi 
tanulságképpen. 

II. RÉSZ 

A körözőlevelek anyaga a helységnevek 'bet űsorrendjében követ-
kezik. 

ADA: Szabóinas,  13 é.: Hosszú szürke posztóka'bát, kockás nyári 
nadrág, csizma, ikerek kiskailap.  1855 cng. 1884 sz. 

BÁCS  MEGYE, de közelebbr ől meg nem határozott helyekr ől: 
Pásztor, 38 é. Sbába, egy fehér Lajbiiba, Kalapba, Gatyába, egy Tehén 
bőr Csizmában szökött. Társai közül Molnár Miska 25 'évesnek ruháza-
tát írja te iegrészleteseibben a körözés: Subába, Nyáron Kalapba télen 
pedig ISüv.egbe jár, egy Gatyában szökött meg. 1793. 8922 sz. 

A 26 éves Stephan Mar gittay „ibreve gausapi, indusiusn, perisomate 
more rasciano consuto, prout et perones portat". 1797. 9723 sz. 

Egy Dunából kifogott holttest  öltözete: „Caerleis caldgis, peotora]i 
ru'bro, turiica lucidlioris cearulei colioriis mnanicata, h'ungarieo indusio et 
perisomatibus indutus, nudiipes, supponitur íuisse Piscator vel Nauta." 
1796. 13.839 sz. 

Békési Ferenc, tanító 40 é.:  „habet oearuleam plicaturn palliuni, 
vi'ridem plicatam dhlaimidem, iuctdo icearuleas cailigas, potat seeum 
sdlopurn, sed malum." 1796. 8349 sz. 

Berzakovics  Lukács: „vestitus indutus erat rubris <aIigis ad auream 
Zonam, nigris Cu'turn,is aeuqe ad auream Zonam, rubro pectorali, viridi 
tunica Germanica, alias Jankldicta flavos nodos confectis,  un  capite no-
vum riigrum rotundum altusn pebasum gestans." 1796. 26.476 sz. 

BÁCSKA: Szabadságos ujonc, 20 é.: Felhajtott karimájú báekai 
fekete kaliap, fehér 'bunda és nadrág, csizma, fekete mellény. 1852 ápr. 
929 sz. 

BÄNSÁG:  Vargainas, 15 é.:  Fek'ete-szüilke kabát és nadrág, cip ő , 
alacsony fekete 'kalap. 1852 júl. 2527 sz. 
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BARANYA m.: Szolgáló, 22 é.: Kék Lej,kendõ llilaszín ruha sárga 
nyklkendő , ikékes kötény, 1853 okt. 3405 sz. 

ESZÉK: Gelley orvos 10 éves leánya:  „induta tunc vest ex Cotton, 
antipendium pariter ex Cotton rubro floscul'ato, et nigris calceis cum 
Liatis substaculis." 1797. 21 314 sz. 

HIDASMEDINA:  Gazdálkodó felesége 21 é. elt űnt:  Vegyesszinti fej-
kendő, fekete posztóujjas, 'festett ruha, festett harisnya, cip ő . Nyakán: 
lánc, amelyen 3 db. 2 p'f t-s ta]llér volt ezüstb ől. Magával vitt 12 kendőt, 
6 rulhaöl'böéket. 1852 nov. 4128 sz. 

JANKOVÁTS: K őrős  megyében ment lakni 10 éve Hajdu János, 
ki: „szokott iviseLni magyar iki tzifrázott 1kurta fekete prémmel köd-

mend Bundát, tarka detbiit tkartcxnlbôl, sötét kék posztó nadr śágot és ma-
gyar tizmát." 1814. 24.159 sz. 

KERNYAJA:  16 éves  fiu: ‚habuit unam laceram dlevam, meliorem 
brevem itunicam ex  pula vugó Szür-iKaaikó, peron,es, e quiibus dlgbt'i 
pedum prostabant, pileus ac baculus sibuJcorum simiilts." 1799. 12.182 sz. 

KULA: Baromfiáruló:  Veres koëkás ing, szürke 'hosszu nadrág, ha-
muszin nyakkendő , dettó sapka, iegy pár használt fekete bagaria csizma 
1852 ápr. 904 sz. 

LAIBACH: Földmüves,  25 'é.: Fekete nemez parasztkalap, fekete 
posztórék]t, fekete lkerek csongornbokra, feketeb őrü rövid parasztnad-
rág, fekete bőrű  Ócska csizma. 1853 'nov. 3658 sz. 

Fuvaros, 35 é.:  Pamut fuvaros sapka, rongyos sötétzöld rékli, feszes 
gallérral, rongyos rövid b őrnadrág, rongyos magas csizma. 1853 nov. 
3658 sz. 

MAGYARTELEGD:  Szökevény fiu, 12 é.: Magyar ing és gatya, sö-
tétkék meli'ény, 'magyar kalap. 1852 aug. 2858 sz. 

MOHÁCS: Kötélgyártó legény, 30 'é.: Vörös-kék-feh&rkockás spen-
cer, kék posztónadrág, fején ikis nemez, •a  horvátoknál divatos  kaiapot 
viselt, ruhája már er ősen viseltes. 1853 'okt. 3417 sz. 

NAGYKIKINDA: Kereekedősegéd.:  Zöld nyári kabát, zöld mellény, 
és nadrág, fekete alacsony magyar kalap, fekete topán. 1852 júl. 2306 sz. 

PANCSOVA: Timárlegény,  19 é.: Szürke nadrág, zöld kabát, bori-
tékkal behúzott csizma. 1852 júl. 2203 sz. 

PÉCSKA:  Napszámos, 25 é.: Fekete halina guba, vászonnadrág, egy 
pár bocrkoi, fehér s 'ka. 1852 jun. 1788 sz. 

Napszámosnő , férjezett,  19 'é.: Fehér bárányb őrrel bélelt csurák, 
virágos czicz-ruha, hasonló nyakkend ő . 1852 jún. 1788 sz. 

PÉTERVÁSÁR: C sizmadia,  30 é.: Magyar kalap, 'kurta csurapé zöld 
zsinórral. 1852 júl. 1983 sz. 

PUSZTAMODOS:  Molnár, akit 4 rabló kirabolt. Elvittek tő le: 5 
hosszu nőiing, 4 pár ďehérruiha, 4 damasztsávolyos abrosz, 4 párnaciha, 
1 lepedő , 3 kisebb és nagyobb tarka kend ő, 8 röf toskin és karton, bar-
naposztó prérnesbekecs, 24 röf házivászon. 60 pát. értékben. 1853. febr. 
292 sz. 

ROVIGN: Volvaj,  55 é.: Szürke térdigérő  kabát, fejér-zöld (koekás-
nadrág, szürke sapka bőrernyővel. Magával vitte: Piros-fejérvirágu 
perkálszoknya, sötétzöld selyem tafota szoknya, fekete haili.e(sál)-4ken- 
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dó,  piros aljjal, sárga-pirosvrágos oha ćlie-nyakkendő, egy zá1gjegy. 
1852 ápr. 1052 sz. 

SISLAVIC:  (Horvát o.) Favágó, 50 é.: Fekete ködzn&n, kék nadrág, 
fekete kalap, egy torba, csizma, s (karján rendszerint egy fejszét hordoz. 
1852 febr. 429 sz. 

SISOK:  volt honvédtiszt, 24 €: Sötétbarna posztó atti1a, fekete nyak-
kendő , fehér rneUény és nadrág, lakkirozott topán, alacsony f€kete ka-
lap. 1852 jun. 2577 sz. 

SZABADKA:  Gimnáziumi tanuló, 11 é.: Kék kabát, vitorlavászon 
nadrág, szüiike mellény, barna saka. 1853 'okt. 3469 sz. 

SZERB-CSANÁD: Kasznár, akit rablók kiraboiitalk: Aranyékszerek, 
ezüst evőeszközök; fekete felsökabát, íkete quecker, atlaszmeHény, 
vi(1ágos szüike habos toszkin nadrág, söitétszüxke toszikin panta ňó, fekete 
atlasz ihölgyruha, 7 röf kék kásmiir, 24 db. runiburgi vászon férfiing, 
24 női ing, 6 párna fehér héjjal, 24 kreász leped ő, 12 asztalkendő, 12 
abrosz, 12 törü1köző , 12 pár eévnaiharisnya, 30 röf nyári piqu'et szövet, 
10 röf harhet, 10 röf perkál. 1852 nov. 4340 sz. 

TORONTÄL  m.: Közelebbi hely nékül: Lugosán Ignác, 25 é.: „pro-
fugit dxi Bunda et causape hunsgaricis ipestoribus comsnuni, peionibus, 
faemoralibus latis et brevibus ot rotundo, pa łrvo et atriteo pileo. 1791. 
23.261 sz. 

Müller  Miklós, 65 é.: „viselt magán egy szürke köpönyeget, hosszú 
juh bő  bundát, veres laiblit, fehér kerek gonbokra, b őr színű  posztó 
Bugyogót, bornyu i136r sarut, és kék Ik~ kapcát, fekete süveget." 1791. 
10.017 sz. 

TÖRÖKBECSE: Rbn ő, szökött.:  Fejérpettyes, kék szoknya, fejér 
kötény, piros ujjas, tarka fejkénd ő, szürke nyk-(kend ő , csizma 1852 ápr. 
1071 sz. 

ÚJ VIDÉK:  Ká1it.s Demeter szaólegény, 38 é.: „öltözete hosszu sö-
tét kék kaput, laiblija  s  nadrágjahasonló sötét kék kiss uj forma fekete 
kerek ka1apu." 1815. 34.624 sz. 

Horváth Mihály, kocsis:  „visel egy kökatona köpönyeget, kurta 
ujas ködiment, sáa'ga igombokkal ki rakott vörös laiblit, világos ikék ma-
gyar nadrágot, ďe&ete és sárga kevert Zsinórrail Ici hányva, fekete sar-
kantyus bsizmát, (kis kerek fekete kestkény Pántlikával bé szegett ka-
lapot." 1791. 1350 sz. 

Milletch Jován,  hajóslegény, 30 é.: „botskoriba, gatyában, vörös 
pruszlikban ďehér sinorra, rövid fehér ködmenybe, fekete szürbül ké-
szitett prémmel, hoszu avét birka Bundába, avét fekete magos gämbölü 
kalapban" szökött meg a pécsi börtöniből. Társa,  Bratetich Márton, mit-
roviczai  Disznó Hajtó R,átz „kék pruszlikban, fehér öreg gönibölü gom-
bckva, hoszu fehér .szüi'be, sötét kék nadrágban kordovány Csizmákban, 
magas 'fekete avét kalapban" szökött el." 1812. 11.508 sz. 

Grosszer Joannes,  kőműves, 20 é.: gestabat caiceos, tibialia, pelliceas 
braccos, ot tunáculam seu janikedi lucido, caeruleo panno tum peta-
sum." 1796. 24.147 sz. 

VARASD  m: közelebbi hely nélkül: Barbara .Benecko 41  annorum: 
„gestat Hungaricam Tupe et nigram vittam hungaricam." 1799. 18.199 sz. 
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ZÁRA, DALMÁCIA: Szabólegény, 18 é.: Tuzokszin nyárikabá4, per-
vuinen szövetből, hasonló gallér ortleánis .béléssel, ing, gatya fehér-sárga 
szegélyű  nagypettyes zsebkendő, fekete selyem nyakkend ő. 1855 aug. 
1934 sz. 

ZENTA: Irnok,  26 é.: Kávésin fels&kabát, fekete frakk vagy que-
cker fekete nadrág, fekete lakk topán, fekete selyem kalap vagy arany-
zsinóros fekete sapka. 1852 jun. 1 ,607 sz. 

ZOMBOR: Fi'tsur  másképp Sdkacz János 36 é.: „jár jobbára setét 
kék ujjas Laibliban és nadrágban, széles avit kalapban, rnkos szinü 
viselt köpönyekben." 1819. 2070 sz. 

Rongyszed ő, 33 é.: Bőrernyős sapka, zöld kabát, kék nadrág, fekete 
melłiény, vörö:scsiku ing, gombos harisnya. 1855 dec. 3318 sz. 

Tolvaj, 24 é.: Fekete magyar kis bozontos guba és magyar gatya. 
1852 jul. 27.270. 

III. RSZ 

Ërtelmező  

(A II. részben előforduló szavak, anyagéleségelk, technológiatör-
téneti fogalmak magyarázata.) 

ABROSZ:  aszta ĺiteritő, ábrás szövet, mely lenb ől ív. pamut'ból ké-
szül. A len rugalmasabb, kevéslé bolyhos s fényesebb a pamutnál; 
nem gyürődiik olyan gyorsan, tehát tetszetősebb és céLszerübb. A szö-
vésmintákat tekintve háromfélét különböztetünk meg: nyüstõs áru, da-
maszt (kamuka) áru és a jaequard árut. 

ASZTALKEND Ő :  'fr. serviette, szarvéta, szalvéta. Az a ifehérnemú, 
amelyet evés közben szájtörlésre használnak. tnneipélyes alkalmakkor 
az A. hajtogatására nagy s ĺslyt fektetnek, is a hajtogatás ikõzben több-
nyire virág v. gyümölcs iallalkot,aidnaik az A.-4nk. Rendszerint az abrosz-
szal azonos mintájú, min őségű . 

ATLASZKÖTÉS (szaténkötés): a lánc (hosszirányú) vagy vetülék 
(keresztirányú) fonalak irányában fényes határú alapkötés. Mintaeleme 
legalább 5 lánc, 5 vetülékonatlból ájlil. Jellegzetessége, hogy a kötés-
pontok a i&zõvet feiültén egyenletesen szétosztottak. 

ATTILA:  hosszuszárnyú zsinórozott dolmány, amelynek neve osak 
a 19. sz. elsó felében ikeletkezett. 18'50461 hivatalos neve lett a huszár-
ság dolmányának. 'Magyarkának is mondták. Zrínyi,—Rákóczi,—Atti.la 
dolmánynak is nevezték. 

BAGARIAB ŐR: növényi anyagokkal cserzett, kátrányszagú, ló, 
marha, borjú, kecske, de ĺLeginkább puha marhabőrből. Lábbelit, nyer-
gesmunkát, bőrdíszműárukat készítenek bel őle. Először Oroszországban 
készítették, s a készítésmódját titokban tartották. Azóta Német o., Fran-
cia o., Angliában is gyártják. A cserzésre f űzfacser, nyírfacser, nyár-
facser és vörösfenyő  kéreg szolgál. Orosz o.-iban a b őrt meszerzés után 
rozsból, zabból és sóból álló péppel, ku4yaganévaJ (kaskával) v. hígított 
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savakkal tisztítják. A bőrt cserzés után ismét rozs és zabpéppel keze-
lik, hogy puhuljon és itisztuljon. Ezután színezik és kisimítják, kiiga-
zítják és szárítják. A B. vörös színét a •vöröfát&l, brazíliai fától, uh. a 
szantálfától kapja. 

BARCHENT: (parket, velez, Jascaine, Justian): lágysodratú  pamut-
vetülékkel készült + sávolykötés ű  szövet, fonákja bolyhosítva. Már a 
középkorban fejlett volt a készítése. Nálunk Zsigmond király idejében, 
a 15. sz.-ban központja Kassa. 

BEKECS: derékba szabott, bélelt, rö'v&d férfi és n őikabátdmön) 
Bekecs Gáspár hadvezér (16. sz.) nevér ől elnevezve. Főként az 
1850-60-as években terjedt eil. Felső  (téli) kabátnak is alkalmazták. 
Kívül gazdagon zsinórozva, prémezve és sz őrös bőrrel bélelve. Lengyel 
o.-Jban még 191O-ben is divatos és elterjedt volt. 

BOCSKOR: délszláv és román vidéken ismeretes lábbeli, szíjakkal 
van megkötve, felerősítve a lábhoz. 

BUNDA: 1.) szőrmézet bélelt kabát. 2.) Pásztorok viseleteként a 
juh gyapjas bőréből készült, szőréved ibefdle és kifelé egyaránt hord-
ható ujjatlan, kabátszer ű  felső  ruhadarab. 3.) Női ködimön. 4.) Szőrmé-
ből készült (hosszú) téli (női) ruhadarãb. Szőrmével bélelt télikabát. 

CIHA:  vászoiJból készült alsó (párnahaj, amelybe a itolla.t  tették.  
CZICZ, ZIZENEN:  felső  ruhát, néha felső  kendőt jelölt. 
CSIZMA: a lábszárat is védŐ  lábbelt. Szára térdig v. combig ér. 

A magyar viseletben a puhaszárú Cs. ősidők óta a lovas felszereléséhez 
tartozott. 19. sz.-4ormája a középkorban alakult ki, ekkor terjedtek 
el a keményszárú Cs.-k. Készítésével a csizmadiák foglalkoztak. 

CSURÄK, CSURAPË:  a szűrnek egy fajtája. 1) rövid, prémes fel-
sőkabát, 2.) Ködmön, mente, 3.) durva sz őrharisnya elnevezése. 

DAMASZK, DAMASZT: Damas7Jks  város nevéből, kamuka néven 
is ismert; olyan ábrás szövet, amelynek 'ábrás részét a szövet jo5b011-
dalán a fénylő  kötés (atlasz v. szabinkötés) láncoldala által, az alapré-
szek (pedig ugyanazon lkõtés vetüléke által keletkezik. A. D. szövetek 
további jellemzője, hogy az ábra határvonajla nem folytonos görbe, de 
lépcsőzetes részekből áh, mert a mintaképzés céljából a fonalváltás csak 
minden 4. vetés után történik. 

FEHËRĂRTJ:  a fohérített len és pamutszövetek, valamint az ezek-
ből készült hfmzett és varrott áruk gy űjtőneve. Fehércseléd, fehérnép, 
fehérszemély (régiesen vászoncseléd) a ifalusi nőket hívta így a nép, 
mert akkoriban kevesebbet foglalkoztak mezei munkával, s a nap ke-
vésbé barnította őket, mint a férfiakat. 

FEHËRNEMÜ:  alatt az inget,  alsónadrágot, alsószoknyát,  törülkö-
zőt, zsebkend őt, lepedőt,  vánkushuzatot - általában a vászonnem űket 
értjük. Anyagához régebben kizárólag lent használtak, 1900 óta kizá-
rólag pamutból készítik. 

FRAKK,  FRACK:  eredetileg külb. szín ű, később fekete szövetb ől 
készített férfikabát. A 18; sz. végefelé vált divatossá; mai alakja 1840 
körül alakult ki. Idővel hátul hosszabbra (fecskefarok) el ől rövidebbre 
szabták, mély .kivágással, hogy a keményített ingmell kilássék bel őle. 
tnnepélyes alkalmakkor viselték. 
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GATYA:  lábravatló, vászon alsónadrág, a férfiöitözet része, külb. 
szabásban, melyet a köznép nyáron szabadon, télen, mint mások is, 
rendszerint a nadrág alatt viselt. 

GUBA:  füťtösre szőtt durva posztóból készült fels őkabát.  Guba-
posztó, a G. készítésére alkalmas vastag, durva gyapjúkelme. F őleg a 
köznép viselte. Gubás v. gubaszabó  az az iparos, aki a köznép által vi-
selt gubát készíti. A magyar és 'szláv vidéken volt elterjedve. Nevezetes 
gubakészítő  helyek: Hajdu, Bihar, Szatmár, Borsod és Zemplén megye. 
Számos vidéken háziipar volt. 

HALINA: durva gyapjúból készül ő  szűrposztó, Részben házilag, 
részben gyárilag készült, a'melb ől a nép számára ruhát készítettek. 
Erdélyben s a Felvidéken, kisebb mértékben Vieszpré.mben készüLt a 
szövet. Erdélyben csak  háziipari foglalkozás volt (NagydLsznód, Szeben 
M.)  ahol 300 család foglalkozott vele. A Felvidéken gyáriilag Beszterce-
bányái, házilag Szepes m.-ben: Magura vidékén és Zólyom m.-4ben. 
Rendesen tiszta fehér színben lkészül, de van szürke, zöld ás barna is. 
Egy másik neve a H.-nak az ún. DEMLE posztó, mely különösen Brassó 
megye  hétfalusi községeiben készül, ahol fontos kereseti ága az ottani 
román női laikosságnak. 

JANKLI, JANKEL: (iném.) kiskabá't.  
KABÁT: férfiak által hasznáilt ;fefs ő  ruhadarab, a 19. sz.-tóI az an-

gol divatot követi. Négy jellemz ő  formája: zakó (sac), zsakett(morffing 
coat), szalonkabát (frack coat), fra'kk (eveningdress coat). 

KALAPFORM ĂK:  hengeres, pörge, csúcsos. 
1APUT: Körgallér,  galléros 'köpeny. 
KARTON: vászonkötésű  nyers pamutszövet, amelynek szövéséhez 

16-30-as fonata-1 ,használnak. A nyomott áruk alapanyaga-ként iismeretes. 
KÁSMIR:  finom merinófésűs gyapjúfonaibói készült kettős sávoly-

kötésű  női ruhasz&vet. Olcsóbb fajtájához paniut láncfonalat használ-
nak.  Kásmiratlasz:  a kásmjrk'ecske szőréből iké.szült atlaszszövet.  Kás-
mirgyapju:  a ká'smirkecske pehelyszőre. 

KORDOVÁN: lábbeli készítésére akalmas finom kecske v. juhb őr. 
Szömörcével cserzik. Ugyanúgy készítik ki, mint a  szattányb őrt.  Ná-
lunk, különösen Erdélyben sok a kordovános (többnyire románok), ikik 
a K. cserzésére a szüm'örcén kivül a gubacsot és égerbogyót is feilhasz-
náilják. A K»t festik. Ez a 'b őr a természetes barkával jön a kereske-
delembe, bár a b őrt mesterségesen is baiikázzák újabban. A legsfinoznabb 
K. a  1keoskebőiből készül. 

KÖDMÖN: (török) gyapjas, csávázott birkab őrből készült felsőkabát. 
Rövid és 'hosszabb ujjas formája ismieretes. Gombokkal v. kapcsokkal 
bekötve viselik férfiak, n ők egyaránt. Van hímzett tulipános, szirmos, 
néhol bőr övedző , belül szőrös téli imeleg ruha v. ujjas bunda, antelyet 
rendesen bekötve, felöltve viselnek: a bundától, gubától abban külön-
bözik, hogy szorosan a 'testhez van szabva. 

KREÁSZ, CRAS,  spanyol: erős minőségű , három fonalas sávoly-
kötésű , fehérített pamutszövet. Leped őanyagnak is használják. 

LAJBI, LEIBCHEN, LEIBEL: (ném.) lajbi, mellényke, pruszlik, 
rövid flső , ruha'darb. Nők ás férfiak is használták. 
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LABBELI:  az öltözékinek az a rendszerint b őrből, ri ťkán nemezből, 
gapjúból vagy más szövetből készített része, amely a O,ábfejet, esetleg 
a lábszárat is vagy csak a talpat védi. (Cipő, bakancs, csizma, sIffi.) 

NEMEZ, FILC (ném.) gyapjú, áUati szőrök (teve, kecske, nyúl) v. 
textilgyári hulladékok elemi szálainak fonás-szövés nélköiii összekap-
csolásával előállított texti ŁIanyag. A kiinduló anyagokból kártológépen 
vékony, összefüggő  réteget ún. fátyo lt  képeznek. A ďát ťlakat több ré-
tegben nyomás, hő, vegyszerek és nedvesség egyidej ű  alkalmazásával 
összepréselik (nemezelés) miközben az elemi szálak rendezetlenül, sza-
bálytalanul összekapcsolódnak. Könnyen nemezelhet ő  a gyapjú, nehezen 
a nyúlszőr. A N.-t a kalapiparban, műszaki célokra stb. használják. 

NYAKKENDÓ:  a fi&tfkulházat része. XV; Lajos korában lett diva-
tos, amikor a széles, kemény gallér viselését az allorbge-paróka lehetet-
lenné tette. Fehér 'v. színes szövetb ől készítették, az áll alatt csokorra 
kötött végeit csipkével díszítették. Kés őbb a JABOT nevű  mellfodor 
szorította Ici. A francia forradalomban a többszörösen összehajtott szé-
les Ny. lett a divatos. Az újabb Ny. többé-kevésbé 1keskeny szalag vagy 
csokor, csupán díszül használják. 

ORLEÄNS: (fr.)  hosszú, fésĺís gyapjuból készült szövet, amely rend-
szerint sima vászonkötésű , néha azonban mintás. 

PÁRTA: régi magya viseletként hajadon leányok korona v. félhold 
alakú fejék. Kifejezésekben a leányság, szüzesség szimbóluma. 

PIQUÉ PIKĚ , fr.:  pamutszövet, atnelynek 'felszíne olyan, mintha 
varrógéppel mintásan le volna t űzve. Készítésében a lánc és vetülék-
fonalakon kívül, és egy pótléklánc is szükséges, mlyet az alapszövetbe 
csák helyenkínt kötnek bele, s ez a szövet fonákján szabadon lóg. Ez 
utóbbit néha borzosítják  (bogácsolják), mely esetben a P. bardhentet 
nyerik. 

PERKĂL:  pamutszövet, közéfinom fonalból, vászonkötéssel, szín-
nyomatos mintázattal készül. 

PERUVIENNE, fr.:  kétszínű  száiból szőtt kelmefajta. 
POSZTÓ:  kértolt gyapjufonalból szőtt, erősen kallózott és Így a 

felületén merce]izájódo łtt szövet. 
QUECKER:  úri szolgák, inasok féLfrakkja, livre  néven is ismert. 
RÉKLI, ném.:  1) Könnyű , lbõrszabású, szűk nyakú női blúz. 2.) Az 

Ing fölött rviseit mellényszerű  női fehérnemű , 3.) csecsemőknek hátul 
nyitott, kötött kabátkája. 

ROKOLYA: bő , ráncos szoknya régies elnevezése. 
RŐF, ném.: kelmék mérésére használt régi hosszmérték, kb. 78 cm. 

2.) A rnéteráruk mérésére szolgáló farudat is r őfnek nevezték. 
RUMBURGI  VÁSZON:  Rumburgban gyártott közepes finomságú 

és szövésű  lenvászon. A 19. sz. hazánk minden vidékén kedvelt ing-
anyag, amelyet f őként a középosztáilybéliek hordtak. 

SARU: egyszerű  lábbeli: szíj akkal, pántokkal a lábra csatolható 
talp. 

SĂVOLYKÖT ĚS: köpkötésnk  is mondják. Legalább 3 lánc és 
3 vetiilékfonal alkotta alapkötés, amelyben a kötéspontok átlós irány-
ban haladnak. Ha a színoldalon a láncfonalak Mt űnőek, a szövetlánc 
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S-szerű , ha a vetülékfonalak, akkor vetülék S. S-el készítik a pairnut-
köpert, a gabardint, a burberryit. A durvább sávolyszöveteket a múlt 
sz.-ban csinvat-nk, grádel-neik  is nevezték. 

SPENCER, ang.:  derékig érő  kabátfajta, zubbony. G. J. Spencer 
angol gróf nevéből. 

SUBA,  ném. ol.  arab.: pásztorok viselete, gyapjas j'uhbőrb&I készült, 
ujjatlan, hosszú käpenyféie. Rendszerint 'bokáig ért, s különösen az al-
[ödi magyarságnál volt elterjedve. A magyar S.náil a birkab őr szőré-
vel befele vart fo:rdítva. Kívül színes és fehér, régebben sárgaszín ű , 
selyemtmel és bőrrel kivarrv;a, hábán mindig ott van a lecsüngő, egz, 
fekete birkabőr. A bundától abban küilöiibözik, hegy az utóbbi px&nes 
és ujjas, a debrecen ikõmyéki  gubától pedig abban, hogy ennél a szőr 
kifelé van fordítva, s nem olyan hosszú. 

SÜVEG: magas, hengeres, osucsos, rendszerint kaxirnátlan v. fe-
hajtott peremű  fejfedő . 

SZÜR:  a népviseletben: ujjas, 'de rendszerint vállra vetve viselt, 
bő  köpenyszerű , posztó férfi felsőruha. Szűrcsapó: a szűrnek való posz-
tót gyártó iparos.  Szür1ankó:  rövid szür neve némely báj viseletében. 

TAFOTA, TAFT,  Jr.:  a T. ikõtés a vászon'kötésnek a selyemiiparban 
használatos kifejezése. A T. szövet: a hasonló elnevezés alatt ismert 
kötéssel készült seíye łmsövet. E célra hámjából tefjesen mentesített 
organtin  s  trama  fonalakat használnak. Sűrűsége igen változó. A leg-
ritkább szövésűt 'bélésárunak használják (Fiorence), a s űrűbb szövésűt 
ruhaszövetnek (Marcelline). 

TOSZKIN, DOSZKIN, DOESKIN, ang.:  atlaszposztó. Ötfonalas at-
laszkötésű, 'posztószerűen kikészített (kallózott, bogácsolt és nyírott) 
kártoLt gyapjuszövet. 

TUZOKSZIN: drapp  színű . 
VITORLA VÁSZON: erős minőségű  len, kender v. pamutszövet. 

A len és ikende.r V. ilugozott fonalbál készül, lánofonala kett ős fonalve-
tüléke egyszerű  fonal. A pamut V. 'er ős cérnából készül •paxnutkótéssel. 

ZSINÓR,  ném.:  sodrott, font vagy vert zsinegszerű , de annál rend-
szerint vastagabb és finombb készítmény. Ruha díszítésére is hasz-
nálták. 
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A fényképeket készítette Bardócz Endre. 

RESUMÉ  

LES DONNES THNOGRAPHIQUES ET LINGUISTIQUES DANS LES 
CIRCULAIRES DU 19-ËME SICLE 

L'auteur nous informe sur  le matériaux original jusqu'á présent a peine 
connu, aux circulaires qui se sont formés au cours du siécle passé et qui 
a conservé aux explorations présents des riches données ethnographiques 
et linguistiques. 

Dans  la 1-ére partie ă  la base sources contemporaines on desaine 
le placement des nationalité sud-slaves et leur état, en faisant connaître les 
couturnes nationaux des Siaves du Sud vivant sur le territoire de la Monarchie 
en les authentiquant par les reproductio;ns contemporains, nomniément les 
costumes des: Croates, des Serbes de la Hongrie du Sud, des Siovénes, des 
gardiens de Lika, des Chokatz, des Ratz, des Vendes, des Krassoviens, des 
Montenegrins, des Ciementines et des Bounyevatz. 

Dans  la II-érne partie 43 ci:rculaires communiquent le materiau sur les 
costumes qui se rapportent au territoire sud slave de la Monarchie d'autre-
fois, en le complétant par les suppléments de ce territoire restés du 18-érne 
siécie. 

La III-érne partie contient quelques materiaux des circulaires de A-Zs, 
aujord' hui déjá oubliées et disparues, qui interprétent les faits de I histoire 
de la technologie. 

Pour  le resumé l'auteur fajt la comparaison des descriptions sur les 
costumes nationaux qui dérivent des sources hongroises mais issues des plu- 
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mes des Siaves du Sud, avec  les faits des circulaires et donne la conciusion 
que les descriptions - mérne avec les divegences locales - sont en concor-
dance avec Les données trouvées dans les circulaires. Tout de mérne on peut 
constater les changements aussi, arrivés par les produits des usines, qui ont 
lentement déplacé des étoffes fajta jusqu l ă  dans la famille. 

L' oeuvre est compiété par les riches remarques, par la bibliographie 
et les images. 
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Kovács Endre  

DOROSZLÓI  
KENDERMUNKA  

Doroszló  határában valamikor nagy területen termesztették a fo-
nalnak való kendert. 

Az 1770. évi összeírás alkalmával, amikor kirányi hiztoso4k jiárták 
a vármegyéket és ikilenc kérdést intézték a falu j ť .tbbágyaiihoz, hegy 
úrbéres viszonyaikról és a rájuk rótt terihekr ől pontos képet nyerjenek, 
a doroszlóiak a hetedik Ikèrdésre •ezt felelték: „Len és kenderáztató vi-
zünk vagyon." Ebből világosan érthető, hogy már akkor, néhány évti-
zeddel a falu újratelepítése után, 'termesztették a kendert. Ezt bizonyítják 
a falu első  Urbáriumának adatai is az 1772. évb ől, ahol nincsenek ada-
tok a 'kenderrel bevetett területk nagyságáról, de fel van tüntetve, 
hogy a ion és kender itermósük után kötelesek kilencedet fizetni. Habár 
a len is szerepel mindkét okmányban, a falu legöregebbjei mégis emlé-
keznek rája, tehát nem valószín ű , hogy valamikor is számottev ően ter-
mesztették volna a 'falu határában. 

A mag.nk való kendert leginkább a tengeri között termesztették 
köztesként, ritkán egymagában. A magvaskender kórój áb&l a szegény -
enber 'kórökerítést csinált, ide fethasználta poiyvásfészer vagy kukori-
cagóré oldalának is, kényszeilből még fonalnyerésre i-s, amib ől kötelet 
gyártott. A virágos kendeilkóró hamarabb koihaid, azért a lécespadiláson 
alkalmazták léc helyett. 

A falu lakói minden évben sokezer órát töltöttek a kenderföldeken, 
a ikender kézi aratásán és beta'karításán. Napjainkban szemtanúi va-
gyunk a kender-termesztés kimúlásának. A 'falu ilegfiatalabbjá már 
csak hírből ismerik ezt a hasznos nö1ényt. A leöregebbek azonban 
még most is iszívesen. emilékeznek vissza azokra a régi szép .idókre, ami-
kor még a gépek zaj ától nem volt hangos a határ, az emberek nyu-
godtan dolgozhattak a jószagú kende,rfö1deken. Csak a pacsírtaszó hal-
1atsztt a magasból. A kender termesztése adta a falubelieknek a leg-
jobb munkalehetőséget. A falu határában sokan teiimesztet'ték, de csaik 
mindenki annyit, amennyi fedezte saját szükségleteit. Akinek 'földje 
volt, családonként 400 vagy 600 négyszögölet vetett bel őle. A ifalu sze-
gényebbjei kender részéri dolgoztak, és így teremtették be családjuk 
számára a ruhának valót. 

A kendert ikézzê1 vetették, a falu határánatk azon a részén, melyet 
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még manapság is Kenderföld€ ăkne'k neveznek. Sck éven át ide vetették, 
monokultúrás termesztéssel. Mivel ez a határrész adta a legjobb min ő-
égű  fonalat, az 1906. évi tagosítás alkalmával apró parcellákra dara-

bol'ták, hogy mindenkinek jusson belőle, kenderfölldne'k. 
A kender alá .istál16tr ś4gyát szórtak, vagy a határban legel ő  juhok-

kal „megbirkázták" olyan imódon, hogy a parcellán ilevert sorompót, 
ahova az állatokat éjszakára bezárták, minden második vagy harmadik 
éjszakai megalvás után odébb verték. A m űtrágyát akkor még nem 
ismerték Doroszlón. Vetésig, legalább ikétszer szántoŤtak, de közvetlen, 
vetés előtt mégegyszer „átikevert&k" a kormánydeszka nélküli kétvasú 
ekével, lhogy ilyen módon gyomtalanítsák a fõldet. A hagyományok 
szerint, a vetés legkedvez őbb időpontjának a Szent-György napot tart-
ják. Vetéskor, minden 400 szögölre tíz kiló kendermagot szórtak, majd 
boronálták és 'végül legurgulázták. A szépen megmunkált kendertföldek 
ilyorkor símák voltak mint az asztal, a ifõldjük 'meg olyan apró, mint 
a hamu. Ha iaztán a vetést megöntözte egy-&ét májusi es ő, a kender 
szépen fejlődött és éréskor sárga volt mint az arany. Az agyontrágyá-
zott kenderföld rossz minőségű  itemnényt adott, könnyebb lett a szára, 
megbürkösödött és  jbban támadta a  kikac ss. 

A sokévi monokultúrás termesztés után megjelent a kender legádá-
zabb ellensége a  vaj fú,  ami kék virágjával a 'kender gyökerén é1 ő kö-
'dött. Ezután már nem lehetett több évi megszakítás nélkül kendert ter-
meszteni, mert miatta elsatnyult a vetés, és rossz min őségű  lett a fonal, 
felverte a gyom is. 

A kitermelt kender betakarítása  nyüvéssel  kezdődött, Ez valójá-
ban a beérett növények kézzel való lkitépéoét jelentette. Ez a m űvelet 
nagyon fáradságos munka volt, mert a szép, vékonyszálú kendert töves-
től kellett kitépni és a klumpa oldalához verdesni, hogy kihulljon a 
gyökerek között lev ő  föld. Ilyenkor mindig rekken ő  hőség volt. Az em-
berek megizzadtak. A felszálló por meg a száraz kenderlevél verejté-
kező  itestüluhbz 'tapadt. Az augusztusi nap keményre szúrította a talajt, 
amikor 'aztán alig lehetett kitépni a benne termett növényeket. A nyü-
vők tenyere vérhólyagokat kapott, amik aztán elfakadtak és nyílt Se-
bekké váltak. 'Később azán vászonból csináltak keszty űt és aratáskor 
kezükre húzták, hogy megóvják tenyerüket a véihólyago(któl. 

A nagy gonddal kinyüvött ikendermarok tövét a földhöz verdesték, 
hegy minden szál egy irányban legyen, „mintha elvágták volna azon 
a helyen", majd szépen ollóba rakták. A lefektetett marok töve a fidet 
érte, a hegye meg keresztben ránehezedett a másik mark tövére. Igy 
'minden oldalról érte a levegő  és gyorsan száradt. Két-három nap mgi-
va, két helyen a marok k&epéb ől kiIhúztt kenderszálakkal átkötötték 
és formás kúpokba rakták a teljes kiszáradásig. 

Ez az egész nagyon szaporátlan munka volt. Négy embernek hat-
nyolc napig kellett dolgoznia, 'tíz meg tizenkét órát naponta, mire kité-
pett és ikúpokiba rakott hatszáz szögöl kendert. Ezt a munkát rendsze-
rint pénzért csinálták, szögölszámra, de aki részre alkudott, az a tize-
dik Vagy tizenkettedik részét kapta a termésnek. 

'Később a nyüvés aratássá változott, olymódon, hogy az eltört ka- 
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szák hegyéből kenderaratót  csináltattak az emberek a falubeli kováccsal. 
Eleinte nem volt kielégít ő  ez az aratás, mert még a kovácsok sem tud-
ták, hogyan kell beállítani •a  köpüt, ami a rövid nyelet tartotta rajta, 
az arató emberek még nem szoktak hozzá az ilyen aratáshoz. Ha nagyon 
rézsút állt a nyelén, akkor szalajtott, ,nem vágott jól, hosszú tarló maradt 
és kint veszett a haszon, mert a kender töve jól nyomta a súily't, ez 
szolgáltatta a legjobb fonalat. Ha meg 'kapas7ikodóra ájuLt, akkor töves-
t61 tépte, csúnyák voltak a mai'kok meg aztán az arató  ember sem so-
káig bírta szusszal, mert olyan nehezen ment. Kés őbb már minden csín-
ját-bínját kitanulták azaratószerszámna'k, s ekkor öröm volt vele a 
munłka. Az aratómunká's bal kezével evezte hóna alá, jobb ikezével meg 
közvetlen földszint aratta le néhány húzással az embernél s magasabb 
kendert. Az aratószerszámot, amit a faluban egyszer űen aratónak ne-
veznek, naponta legalább kétszer jól kikalapálták, délben ebédkor meg 
négy Óra körül Ismét. Munka közben, minden nyolc-tíz kéve után ďenés 
következett, kaszakővel a  tokmánb61.  A tokmány tehén szarvából ké-
szült, és a földbe szúrták, az arató-eniber keze ügyében Víz volt benne 
álandćan. A igondosan kikalapált és jól kiifent arató éles voLt, mint a 

borotva. Vele már szaporább volt az aratás, mint a kézzel való nyüvés. 
Most már egy ember, százhúsz-százötven szögölet is learatott, 

Vagyis amit régebben egy hétig téptek négyen, azt most már egy nap 
alatt elvégezték ugyanannyian. 

A,!kúpokból a kendert lehordták a Mosztogára áztatni. Beleálltak 
a imoesár észrevétlenül folydogáló, derékig ér ő  vizébe, és ott a kender-
!kévékből ágyásokat csináltak. Ot kévét összekötöttek tutajnak hosszá-
be, utána keresztbe rakták rá a másik sort, váltogatva a t&veJk irányát. 
Ezt úgy csinálták, hogy még mielőtt ki volt az ágyás, már hozzáogat-
ták a következő  folytatást. Ahogy elkészült az ágyás, Úgy tolták befelé 
a mélyebb vízbe, egész hosszan. Az alsó volt a vezérlő  sor, utána még 
egy, ami ráf-ért. Egy ilyen ágyás belenyúlt a Mosztongába, néha har-
minc im~nyire is, vagis addig, ameddig a víz mélysége megengedte, 
hogy iszapot lehessen rárakni. 

A  saraláskor  az ágyás mindkét oldalán egy lapátos ember állt, és 
a víz alól dobálta az iszapot az ágyás tetejére, amit mindkét oldaláról 
egytormán kellett rakni, mert különben felborult volna az egész, ás 
elölről keLlett volna kezdeni 

A szomszédos ráomiliticsi németek iszap helyett vízzel telt favályú-
kat raktak az ágyások tetejére, Így nyomták kendert. 

A mosztongai áztatás igen nehéz munka volt, mert egész nap víz-
ben kellett állni, kenderaratástól kés ő  őszig. Nyáron piócák ragadtak 
az emberk 'testére a víz alatt. A víz felett meg szúnyogok milliói tá-
madtak. Késő  ősszel néha már olyan hideg volt a víz, hogy a partok 
mentén reggelre jéghártya képződött, mégis bele kellett állni a vízbe, 
mert az átázott kendert ki kellett s zedni. 

Az áztatás meleg időben öt-hat napig tartott, de ha mér hidegebb 
volt a víz, eltartott tíz napig is. Ez a munka nagy szakértelmet köve-
telt. A túl-ázott kender megrothadt ás ssétmá śllott, rossz minőségű  fona-
lat adott. Ázás közben minden másnap ellen őrizni kellett az ágyáso- 
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kat,  és amikor elérkezett az ötödIk nap, kihúztak néhány szálat és meg-
tapoga'tták, hogy jól leválik-e a fonal. 

A imegázott.kendert fordított sorrendben szedték Id a vízb ől. A rajta 
levő  'iszapot lapátokkal legöiidí'tették és így lhúztá.k kifelé. A ikévéket 
egyenként szedték le az 'ágyásr ăl és moták meg ügyes lobickolássatI, 
utána a partra dobálták. A sárnehéz kévéket leszedett oldalú szekérre 
rakták és gyepre vagy búzata'rlóra hordták szétteregetni és szárítani. 
A férfiak irakták a szekérre, az asszonyok meg lányok teregették, mm-

'den egyes kévét lk.ulõn. 'Néha a végét sem lehetett látni a száradó ken-
derrel beterített földeknek. 

Ha száraz idő  'volt, öt napig feküdt a kender egy helyen, akkor egy 
'hosszú, aLlkalmas, sima, vékony rúddal, fogásonként alányúltak és óva-
tosan átforditották a imásik oida!lára. Amikor ez is megszáradt, k&vet-
kezett az ázott kender bekötözése. Két-három lkémét kötöttek egybe, és 
egy helyen, a közepén kötötték meg jó szorosan, ázatlan kenderrel. 
A száraz kender most nagy kazlakba vagy félszer alá került, hogy szá-
raz maradjon törésig. 

A kendertörést tilolóvad csinálták. A tiloló, vagy ahogyan a falu-
ban nevezik, tiló,  szilfából készült, négy (lábú,  ipadszerú tákolmány, alul 
fekvő  három, felfelé éles bordával. A két felfelé nyíló, egyik végén fel-
nyitható borda alul éles és három mereven álló borda fkõzé vág, és az 
aládugott száraz 'kendert apróra töri. A tilolás Úgy ment, hogy a szá-
raz, ázott kendert tizenöt-húsz centiméteres vastag csomókba kötötték 
kókender kötéllel. Az aki, ezt a műveletet végzi, ezt a kis csomót a 
ktésnél derékon törte, Úgy hogy a kender hegyét 'a bal hóna alatt szo-
rította, a kötésnél megfogta és avval dobálta-irányította a tiloló bor-
dái közé, jobb kezével meg er ősen 'törte-ütögette mindaddig, amíg 
a nagyobb pozdorja id nem hullott, 'olyannyira, hogy a kendermaikot 
kézre lehetett csavarni. Azután megfordította, levette róla a kötelet, 
ádobta a tiló hátsó végére, és a kitört marok hátsó végét bal kezére 

csavarta és kezdte tilomni a kender hegyét. 
A házak előtt meg a tágas udvarokban lépten-nyomon tiloló enijbe-

rek dolgoztak. Az eperfk között .köteleket feszítettek ki és rajtuk szá-
radt a kitilolt kender, simításig. A simító is úgy néz ki, mint a tiló, csak 
alul is meg felül is egy bordával itõbb van, sűrűbben állnak a bordák, 
olyannyira, hogy az el őzőleg kitilolt kendert finomabbra á Ďdolgozza, az 
Összes pozdorjá't íkiiveri, apróra és puhára teszi a kendert. Ha valakinek 
finom szálú, jó minőségű  kenderje volt, az imár simításkor megmu-
tatkozott. 

Simítás  után a kendermarkokat jól kirázogatták az apró pozdor-
jától meg a visszaanaradt iszap porától. De ezt nagyon tisztára nem is 
lehetett kim'unkálni, mindaddig, amíg a kendert nem vitték el a ken-
dermalomba  meg őrletni. Ide már osk jól kimunkált és finomabb ruha-
neműriek szánt kendert vitték. 

A századforduló el őtt Doroszlón két ilyen lófogatos, járgánnyal m ű-
köd'ő  szárazm'aiom 'volt. Az egyik a Rozmaring utca sarkán, a másik 
meg a Hétháznál, a P61 ménesében. Kés őbb, amikor ezek megszűntek, 
Sztapárra, a szomszéd községbe, meg Bresztovácra vitték őrletni a ken- 
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dert.  Aki Őrletni ment, vitt magával jó erős, kisüti eperpálinkát Is, 
mert az őriés pár órás időtartama alatt az erős kenderportól hidegle-
lést kapott. A rendes malomna!k a kender őr3iés  - csak mellékfoglalkozása 
volt. Az utolsó Ilyen maĺlom Szbapáron volt. Az ottani Stilling nevű  
darálós még 1940-ben Is űzte ezt a foglalkozást. A meg őrölt (kender 
Össze volt gyürve-gyavarva, és Újra nki kellett állni, szétrázn, a napon 
ki•szári(tani, jól kipcirolni lés előkészíteni a gerebenezésre. 

A gerebenező  ember avval kezdte, hogy az  öti5  meg hatos számú 
gerebenezőn kihÚ7ita a kender szálát. Ami bel őle kimaradt, azt munka 
kÖżben a bal kezével kiszedte a fogak közül és csomókba rakta, majd 
később Újra gerebenezte. Ebb ől kapta az úgynevezett  gica  kendert. Ami 
ebből kimaradt azt kócnak nevezték. 

(Ezután a finomabb gerebenen, a tízesen, láUésüIték a szálat, ami 
még kitépte belőle a rövidebbjét, a szösz fonálnak való't. Az a szála 
kender, ami így elkészült, gyönyörű  volt, tapintásra puha, mint a Se-
lyem, szemre meg olyan, mint a széplány haja. Amikor a kender teljes 
egészében áthaladt a gerebenez őn, sorrendben a következő  minősége-
ket adta: 

A szála kender volt a (leghosszabb, egy méterig, 
A  gica,  harminc-negyven eentiimterig, 
A szösz,  összekuszáJit finomkócféle, 
A kóc,  Összekuszált, goromJbáb kóc osomók. 
A szála kendert felkötötték a rokkafára és megikezdődött a fonás. 

Ebből nyerték .a legfinomalbb fonalat, amiből azután a falubeli takács-
mesterek szőtték a különféle szőttest, amit az eladó lányok a tulipános 
ládában gyűjtötték taďfrna(k: törölközők, abroszok, kenyér ruhák, lepe-
dők, aisćrszoknyálk, ingek és hasonló kellékek. A szála kenderből készült 
a finom házicérna Is, amit két vékony szá](ból viszáltak  össze. 

A gicát imár nem lehetett olyan finomra megfonni, az mér kicsit 
vastagabb fonalat adott. Ennek a fonalát összesz őtték zsákoknak, fels ő  
ruhának való vászonnak, ponyvának, szaimazsáknaik, fest ő  abrosznak 
és egyébnek. Az iskolába járó gyerkeknék Is elbb& varrták a vászon-
tarisznyát, amiben azok a palatáblát imeg a kalamárist tartották. 

A szösz fonalat minden takács vet őszá(In.ak allka(kmazta. 
A Ikócibó1 készült fonalat szőlő  kötözésre hasznáhák, no meg a min-

denki által Ismert lópokrócot Is ebből sző1bék lécráma sigitségével a 
télen át unatkozó lovasgazdák. De ami a legf őbb, ebből készült a család 
minden tagjának a nikülözhetetlen lábbeli a  csöpücipő .  Ezt csak szá-
raz időben lehetett viselni, mert jajj volt annak, akinek a lábán egyszer 
átázott: megdagadt és úgy összehúzódott, hogy letépn'i is alig lehetett. 
Nem is csoda, hiszen a neki való fonalat férfiak onták verecsnyen,  ami 
goromba és vastag fonalat csinált. 

Az asszonyok legfőbb téli fogkla]Ikozása a fonás volt. Összejártak 
napközben is, de főként este, a rokonokkal meg a szomszédokkal, fonni. 
A zsírosmées, kés őbb a petróleumlámpa imbolygó fénye mellett megvi-
tatták a falu problémáit, de legf őképpen a legújabb pletykákat. Az ilyen 
meghitt asszonyi légkörben, nem is lehetett tudni, mi pereg fürgébben, 
a rkkán az orsó vagy a fonóasszonyuh nyelve. A  dumping,  amit na- 
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ponta  kétszer töltöttek pozdorjával, a legnagyobb hidegben is Iképes 
volt bőséges melegével kellemessé tenni a hangulatot. 

A serdül ő  lányk és legények a fonóban találkoztak. Nótaszó és 
vidám beszéd mellett fonogatták a lányok a .stafírnak valót, no meg 
szűzies ábrándjaik tündérfonalát. A legények meg ctt settenkedtok kö-
rülöttük. Itt aztán alkalma nyílott minden legénynek, jól megfigyelni 
milyen ügyesen pergeti a rokkát a jövendőbelinek vált hajadon. Amíg 
a lány a figyelmét a fonásra irányította, szemrbbenés nékül falatoz-
hatott a legény szeme. Amikor l'eürlt a rdlckafa, minden legény haza-
kísérte iszeretõjét. Jutott még egy kevés id ő, a kikapuban beszélgetni. 
Volt rá eset, hogy a türelmetlen legény meggyújtotta a rokkafán lev ő  
kendert, hogy hamarabb lefogyjon. Ha az okvetetlenked ő  legényk sze-
retőjük rokkáján fonni próbáltak, ügyetlenségükben összesodródott a 
fonal, amire azt mondták, hogy összepörcözték. 

Amikor mind a négy orsó megtelt, le kellett a fonalat  áspálni.  
Az pedig úgy történt, hogy egy fél méter átmér őjű , vi'torlaszerű  áspára 
lett ráhajtva a fonal, végezetül mindkét végén átkötve. Az egy orsóból 
nyert ifonalat ügy neveztek, hogy egy darab. 

Amikor már minden fonal elkészült, február—márciusban, követ-
kezett a fonal szapulása, más nevén lúgozása. Volt erre a célra egyfe-
nekű  hordó, amit szapulónak neveztek. Ennek a fenekére cser vagy 
töLgyfaihamut raktak, amit a férfiak a téli erdei munka alkalmával 
gyűjtöttek össze erre a célra és a hátukon hordtak haza. Egy vékony 
réteg 'hamura ráraktak egy sor fonalat. Igy felváltva, rétegekbe amíg a 
szapuló megtelt vagy a fonalban tartott. El őbb kevés hideg vízzel meg-
nedvesítették, utána bográcsban forrai't es ővizet vagy hólevet öntöttek 
rája. Igy szapulódott ez négy-öt napig, utána b ő  vízben néhányszor 
kimosták és megszárí:totŤálk. Csak ezután került a fonal a szöv őszékre. 

Amíg a szomszédos Szonta sokác lakói híresek házi sz őtteseikről, 
Doroszió magyar lakta településének asszonyai sohasem foglalkoztak 
szövéssel, házi szőttesek ikészítésével. Ennek tudható be, hogy a falu-
ban valamikor negyven takácmester volt. 1818-ban a idoroszlói takáok 
céhszabadalmat kaptak. 1923-ban a Doroszlói Keresked ő  és Iparokör 
tagsága Iközött is még nyolc takács szerepel. A még imegtalálható töröl-
közők és abroszok motívumai tehát kizárólag az ő  kezük munkája. 

Szövés után a inomabb Ikeiléknok való vásznat ikifőzt&k hamus 
vízben, nagybográcban, majd kiimoták és megsárították. Ezután kez-
dődött 'csak a vászon fehérítése. Ezt a munkát már nyolc-tízéves gye-
rekekre bírták, akik nyáron át ezzel foglalkoztak. Reggel a sok vásznat 
taliekävaf letolták a Mosztonga partjára 'és ott ikiterítették a f űre. 
Ilyenkor nemcsak a Mosztonga partja, hanem minden vályogver ő  gö-
döré iis végig volt terítve hosszú-hosszú végvásznakkal, amit a gyere-
kek minden fertályórában, locsolôkannáikkal öntöztek, közben játsza-
doztak és fürödtek is. A nyári 'forró napon, két hét alatt hófehér vászon 
lett belő le. 

A fehérnemű  varrását is asszonyok végezték, kézzel, házicérnával. 
A legrégibb szabásminták sarkosak, az egyenes, derékszög ű  szabásvo-
nalak a szövés lánc- és bever ő  irányát ikõvetik. F4gyenes szabás vona- 
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lakkal  huladékmentesen lehetett szabni, hogy a becses anyagból semmi 
se vesszen el. Ennk az is előnye, hogy kisébb mtíveltségbeli tudás 
szükséges hozzá. Varrás el őtt a vásznat nagymángoló alá tették és ala-
posan mángolták, ami a durva vászon anyag érintését kellemesebbé 
tette az emberi test számára. A fonás befejeztével, ami leginkább a far-
sang utáni böjti napokra esett, megkedődétt a varrás. Varróba már 
reggel mentek és egész nap ott maradtak a rokonságnál, mindig más-
hol. A háziasszony ilyenkor imint vendéglátó, sütött-d őzött, hogy ven-
dégei varxlhassanak. 

Minden jobb háznál akadt néhány vég finom vászon készenlétben, 
és ha Új ruhára volt szükség, nem kellett az Új vászonra várni. A varró-
ban az asszonyok mindig az el őző  évi vásznat varrták meg. 

A KENDERREL KAPCSOLATOS TRÉFÁS MESÉK, MONDÁSOK 

Az egyik atyafi, simításkor a  1kendert rázza, porolja. A másik 
odaszól: 

-  Hiába rázod, porolod! Porol az még akkor is, iha gatya lesz! 
- Porol hát, ha imajd az asszony babot f őz! - volt a felelet. 

Amikor a kendermalomból hazahozták a szála kendert és tisztí-
tották a ibenne levő  apró pazerjától, Ikedvene niond'ások voltak a kö-
vetkezők: 

-  Akárhogy is rázod, szúr az még a v őlegény gatyájában is! 

-  Engemet szúrt a pazderja, én meg szúrtam az asszonyt! 

Az egyik legény, amikor a fonóból hazakísérte menyasszonyát, el-
felejtette megcsókolni. EmIatt bánkódott lés fele útról visszatért. Ami-
kor a házhoz ért, már sötétek voltak az ablakok, de azért csendesen 
bekopogtatott és tisztességtudóan lkõnyõrott a lánynak, nyisson abla-
kot, hogy megcsókolhassa. A lány emiatt már sírt is, de amiiikor a le-
gény bekopogtatott, könyörögtetett imagának, végül is ablakot nyitott 
és meztelen fenekét tartotta oda a legénynek. Hát az meg boldogan 
nyomott oda egy szerelmes csókot és megelégedéssel ballagott hazafelé 
és egyre csak azt hajtogatta magában: 

-  Biztos jó asszony lesz ebből, még most is szöszös a szája! 

ADATKÖZLOK 

Szűcsné Szurop  Ilona 76 éves, Kolib Károly 60 éves, Kolbné Kovács 
Mária 60 éves, Cseke János 35 éves, Kovácsné Hajvert Erzsébet 35 éves, 
doroszlói lakosok. 
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A zombori Történelmi Levéltár: Doroszló Urbáriuma és más okmányok. 
Bács-Bodrog vármegye monográfiája. (Szerk. Borovzky Samu) Bp. é.n. 

78-79. 1. 
A Doroszlóí Kereskedő  és Iparoskör jegyzökönyveiriek másolata, Kovács 

Endre gyűjteményében. 
Gáborján  Alice:  Magyar népviseletek, Corvina Kiadó, Bp. 1974. 
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Siobodan PešiĆ  

A  VAJDASAGI MUZEUMOK  
ÉS A NEMZETISÉGEK 
NÉPRAJZI  KUTATASA  

E dolgozatnak az az alapvető  célja, hogy  t,ájkoztasson  és egyben  
átteJkintást  adjon a vajdasági  múzeujmolkban  folyó nemzetiségi néprajzi  
kutatásckr&l.  

A vajdasági múzeumok túlnyomó része több nemzetiség ű  környe-
zetben működik, mindegyik a maga működési és  kutabási  terüle tén azo-
nos figyelmet szentel a környezetében él ő  nemzetiségeknek. 

Vajdaság etnikai  vá1toza'tossága, ei-iol a nagyszámú jugoszláv nem-
zeten kívül számos nemzetiség él, az etnológus számára  témabő éget 
jlent.  Ezek a lehetőségek mind a néprajzi  témák ikutatási  területén, 
mind a múzeumi  tárigyak  gyűjtésének tekintetében adottak. Éppen ezért 
a  vajdasági etnológusok  munkájáról elmondható, hogy téma-feld olgozási  
1hetőségük  égen gazdag, hogy számos kérdést halaszthatatlanul fel 
kell dolgozniuk, mert  ezk  mint  'kutatási  témák  is  rendkívül  hálásak. 
Mivel a  jugosziáiv itép.ek  és nemzetiségek hagyományos  kutfiirája  köl-
csönhatásban áll egymással, a kutató munkában  iis  jelentős problémák 
jelentkeznek. 

A vajdasági nemzetiségek eddigi néprajzi kutatásában az általános  
témâk  mellett a múzeumok 'külön figyelmet  szentelteik  azoknak a té-
máknak, amelyek az egyes n emzetiségek etnikai jellegzetességeit dol-
gozzák fel. Az  eddigd  eredményeket pozitívan  értéke(lhetjiik.  

VAJDASÁG ETNIKAI KÉPE 

Vajdaság Szocialista Autonóm Tartományt az etnikai változatos-
ság jellemzi, de sajátos politikai története és  művełlődétörténete  is. Vaj-
daságban nagy számban élnek különféle nemzetek és nemzetiségek. 
A többségi szerbek mellett  Vajdaságban męgtadáiijuk  a többi jugoszláv 
nemzetet is. Vajdaságot azonban a nemzetiségek nagy száma külön jel-
lemzi. Vajdaságban  kb.  30 nemzet és nemzetiség él. A jugoszláv nemze-
teken kívül számosságuknál fogva a következő  nemzetiségek említhetők 
meg:  imagyarok, szlováikok,  románok és ruszinok, míg a cigányok, a 
csehek és a bolgárok kisebb csoportot alkotnak. 

Az 1971. március 31-én tartott jugoszláviai népszámlálás szerint Vaj- 
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daságnak 1950  268 lakosa volt. Ebből szerb - 1 091 209, magyar  - 
423 412, szlovák - 72 380, román - 52 972, ruszin - 20 219, cigány - 
7536, ibic>lgár - 3613, Cseh - 2535, míg a ilakosság 276 392 í őnyit ikitevó 
részét 'a többi nemzet és inemzetiség alkotja. 

A nemzetek és ne'mzetiségk egyenrangú nyeivihasznál.a'tának al-
kotmányos jogával összhangban külön figyelemben részesül 'a nemze-
tiségek nemzeti és hagyományos ku!l,túrája, amely nagy jeient őséggl 
bír az etnológia és az etnológiai kutató munka számára. 

Vajdaság  politikai és társadalmi életében a nemzetiségek nyelvi 
egyenjogúságán k'ívül a közélet más 'területeinek (anyanyelv ű  kta'tás 
az :iskoláskor el őtti intézményktől az egyetemig, rádió, televízió, sajtó, 
tankönyvek, közigazgatás stb.) is külön figyelmet szentelnek. Az egyes 
vajdasági etnikai oso1portok tanullmányozá'sának keretében mekülön-
böztetett helye van azoknak a nemzeti és hagyományos kultúrával, va-
lamint etnológiai kutatásokkal kapcsolatos tevékenységeknek, amelyek 
sok tekintetben sajátosak e több nemzetiségű  területre, de ugyanakkor 
fontos anyagot szolgáltatnak az egyes etnikai csoportok hagyományai-
nak kutatásához, mert ezek a nemzeti ikultúrák önállóan fejl ődtek és 
átszövődtek a többi nemzetiségek kultúrájával. 

A VAJDASÁGI MÚZEUMI HÁLÓZAT 

A vajdasági múzeumokról elmondható, hogy hálózatuk átfogja az 
egész tartományt és hogy ez a hálózat 'sokkal ifejdettebb mint Jugoszlá-
via más részein. Ehhez jelent ősen hozzáj áruit a múzeumok nagyobb 
hagyománya is. Vajdaságban központi, körzeti és helyi múzeumok van-
nak. A központi múzeumúkon kívül (amelyek közül több szakosított 
múzeum működik) az etnológiai kutatások szolgálatát a Vajdasági Mú-
zeum Néprajzi Osztálya végzi. A körzeti-helytörténeti múzeumok egyes 
szűkebb területeket fognak át. Ilyenek Bánátban a verseci, kikindai, 
pancsovai és zrenjanini, Bácskában pedig a beesei, zentai, zombori és 
szabadkai, míg Szerémségben a Sreniska Mitrovica-i és a rumai mú-
zeum. Az Újvidéki Városi Múzeumnak körzeti jellege van, és magában 
foglalja Üjvidék község területén kívül Szerémség és Bácska egy irészét 
is. A helyi múzeumdk és múzeumi gyűjtemények nagyobbára a kisebb 
helységek szűkebb területét ölelk fel, azoknak történetét és bizonyos 
sajátságait tanulmányozzk. Újabban a múzeumok munkájának haté-
konysága és kiállítása inaik rendszeresítése céljából kihelyezett tagoza-
tokat és fi&kokat is nyitnak. Ezek a •környezet legjellegzetesebb témáit 
dolgozzák 'fel. 

A Vajdasági Múzeum Néprajzi Osztálya az egész Vajdaságot fel-
öleli és az általános múzeológiai és etnológiai problematikán IkivúI, va-
lamint a jugoszláv nemzetek tanulmányozása mellett, gy űjti és vizsgálja 
az egyes nemzetiségek népi életét. Külön iki kell emelni, hogy a Múzeum 
etnológus munkatársai közül egyesek a nemzetiségek 'tanulmányozá-
sával foglalkoznak. 

A körzeti múzeumok etnológiai kutatásaiban egyforma figyelmet 
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szentelnek a körzet területén él ő  nemzetknek  ás  nemzetiségknk. Ez 
egyaránt vonatkozik a két vagy több nemzetiség közös, komplex té-
máira  ás az egyes nemzetiségek je]Jegzetességeinek vizsgálatára, illetve 
sajátos témáira is. 

A zentai múzeum mellett, amely programszerűen a magyar nemze-
tiség múzeumának számít, e nemzetiséggel foglalkozik még a szabadkai, 
zonibori, becsei, verseci, zrenj anini és pancsovai múzeum is. A petr őci 
múzeum feladata a vajdasági szlovákok banu]srányozása. 

Ugyanígy a többi múzeum is, amelynek körzetében szlovákok él-
nek, szintén foglalkozik •e nemzetiiséggel (a Vajdasági Muzeumon kívül 
a zrenjanini, a pancs(>vad és a verseci). A pancsovai Népmúzeum Kova-
ěicán - a bánáti szlovákok központában - állandó jelleg ű  kiállítást 
szervezett Szlovák népi kultúra Kova čicán és környékén címmel. 

Az újvidéki Vajdasági Múzeumon kívül a kizárólag Bánát terü-
letén élő  román nemzetiség tanulmányozásával foglalkozik még a pan-
csovad, zrenjanin•i és a verseci múzeum is. A pancsovad múzeum, miután 
alkatmassá teszi az erre kijelölt épületet, Banatsko Novo Selo-n állandó 
kiállítás megriyitására készül, amelynek a témája a bánáti románok 
kulturális hagyományai. 

A ruszinokat a Vajdasági Múzeum tanulmányozza, de Keresztúron, 
a ruszinok kulturális központjában a helyi 'kultúiiház a Vajdasági Mú-
zeummal karöltve állandó kiállítást nyitott a vajdaági ruszinok anyagi 
műveltségének tárgyköréből. 

A NEMZETISÉGI  MÜZEALIS GYÜJTEMNYEK  
JELLEGZETESSÉGEI 

A vajdasági múzeumok nagyobbára a múlt század végén nyídtak 
meg (Versec 1882., Zmbor 1883.) vagy e század folyamán (Zrenjanin, 
Szabadka, Pancsova, Sremska Mitrovica), de jónéhány csak a második 
világháború után. 

Noha a vajdasági múzeumok hosszabb múltra tekinthetnek vissza, 
etnológiai kutatásaik mégis újabb keletűek. Ez annak a következménye, 
hogy a múzeumok régebben jobbára archeológiával, numizmatikávat, 
történelemmel ás természettudományokkal foglalkoztak, s ezért az 1945. 

előtti időkből igen kevés etnológiai vonatkozású anyaguk maradt fenn. 
Ezeket a kisebb gyűjteményéket sem szervezett munkával állították 
össze, s ez magyarázza hézagos, hiányos voltukat is. A vajdasági mú-
zeumok néprajzi osztályait csak a 'második világháború után nyitot-
ták meg, s csak ekkor kezd ődik a rendszeres munka ezen a téren. 
A szexbek és a horvátok életére vonatkozó anyag gy Ĺ jtésével párhuza-
mosan folyik a Vajdaság nemzetiségeinek etnológiai jellegzetességeit 
bemutató anyag gyűjtése is. 

A Vajdasági Múzeum, mint központi múzeum, jelentős mennyiségű  
anyagot gyűjtött be a tartomány minden népér ől ás nemzetiségéről, 
s hasonló a helyzet a regionális és helyi múzeumokban is. Vajdaság 
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lęgtöbb  múzeumában, amelynek körzetében nemzetiségek élnek, etno-
lógiai gyűjtemények alakultak, amelyakben skfajta anyag van 
képviselve. 

Az újvidéki Vajdasági Múzeum gyűjteménén kívül, amelynek a 
kiegészítésén rendszeres munka folyik, a káderál Řlomány javításával vagy 
nemzetiségi - vagy azok nyelvén beszél ő  - etnológusok alkalmazásával 
a regionális múzeumok is felfejlesztették gy űjteményűket, amit á(llan-
dóan és rendszeresen b ővítenek. (Zenta, Szabadka, Zombor, Becse, Zre-
rijanin, Versec, Panesorva, Kiikinda). 

A múzeumokban igen változatos anyagot találunk. A Vajdasági 
Múzeumban megtalálhatók a mez őgazdasági immkaesközök és szer-
számok, háztartási tárgyak, népviseleti •és ruházati darabok, a kézm ű-
vesség, a háziipar, a kerámia stb. körébe tartozó s a szokásokkal (kap-
csolatos tárgyak is. E gyűjteményeknek kb. 6000 darabjuk van, amelyek 
kizárólag a nemzetiségekre ivonatkoznak. 

Hasonló a helyzet a többi múzeumban is, ahol arányszámunlknak 
megfelelően képviselve vannak a nemzetiségek is, de csak azok, amelyek 
az egyes múzeumok körzetében élnek. Vajdaság múzeumaiban, nem 
számítva az újvidéki Vajdasági Múzeumot, szintén mintegy 6000 tárgy 
található a nemzetiségek életb ő l. 

A VAJDASÁGI MflZEUMOK KIÁLLtTASI TEVËKENYSËGE 

A)  Allandó  kiállítások 

A múzeumok kiállítási területének kérdése még (kevéssel ezel őtt is 
igen válságos volt a legtöbb helyen, mégpedig a múzeumok gyors ütem ű  
fejlődése és a múzeumi tárgyak rohamos gyarapodása következtében. 
A múzeumi épületeik csakhamar sz űknek bizonyultak szükségleteik és 
anyaguk szüntelen gazdagodása folytán. 

Gondot okozott a tárgyak raktározására és az állandó kiállítására 
alkalmas helyiségek hiánya is. Az utóbbi években ez a probléma foko-
zatosan megoldást nyer, .s néhány regionális múzeum már megfelel ő  
épülethez jutott. Ezzel megoldódott az állandó kiálilítások kérdése is. 
Az utóbbi években több múzeumban nyílt állandó kiállítás, így p1. Sza-
badkán, Zentán, Kikindán, Pancsován, Becsén, de előkészületek foly-
nak Zrenjaninban és Zomborban is. Folyamatban van a Vajdasági Mú-
zeumépületének átalakítási munkája is. 

A múzeumok etnológiai jellegű  állandó kiállításai a körzetben él ő  
nemzetek jellegzetességei mellett arányosan bemutatják a nemzetisé-
geket is. Llyen p1. a zentai múzeum kiállítása is, amely majdnem 80 
százalékban magyar néprajzi anyagot mutat be. A szaibadkai, zombori, 
pancsovai és kikindai múzeumokban egyaránt helyet kapnak a mú-
zeumi kutató munka körzetéhez tartozó nemzetiségek is. Az állandó 
kiállítások szemmel láthatóan törekednek arra, hogy a nemzetek és 
nemzetiségek általános etnikai jellegzetességei mellett bemutassák az 
etnikai csoportokhoz kapcsolódó különleges anyagot is. 
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B) Időszaki (tematikus) kiállítások 

A vajdasági múzeumok az állandó kiálJíbások mellett minden álta-
luk művelt tudományos ágazatban időszaki-tematikus kiállítást is ren-
deznek. E kiállítások azoknak a múzeumoknak a szükségleteit jelzik, 
amelyeknek nem volt elégséges kiállítási terük, illetve még ma sincs, 
de ugyanakkor d akarták elégíteni a múzeumlátogató kzönség érdek-
lődését. A tematikai kiáliításak egy-egy témát dolgoznak fel. Ezek vagy 
komplex jellegűek, vagy az egyes nemzetiségek életével függnek Össze. 
A vajdasági múzeumok igen nagy számú efféle kiállítása nem teszi le-
hetővé, hogy egészükben bemutassuk Őket, ezért csak néhányat emlí-
tünk meg kőzülük: 

-  Vajdaság etnológiai motívumai, 
-  Vajdaság népeinek szöv ő  és fonó mestersége, 
-  Vajdaság népművészete, 
-  Szőnyegkészítés Vajdaságban, 
-  A bánáti románok népviselete, szövése és fonása. 

(Vajdasági Múzeum) 
- Szlováknépi  műveltség KovaČicán, 
- Banatsko Novo Selo-4 román szőttesek 

(Népmúzeum, Paricsova) 

-  Közép-bánáti szőttesek és hímzések 
- Közép-bánáti népm űvészet 

(Népmúzeum, Zrenjanin)) 

és még sok, a nemzetek és nemzetiségek számára közösnek tekinthet ő  
komplex téma. 

Néhány múzeum sajátos munkaformával gyarapítja tevékenységét: 
terepjárás alkalmával alkalmi kiállításokat szervez az egyes községek-
ben. Ilyenkor 'külön-külön állítják ki a múzeumi és a magánszemélyek 
birtokában levő  anyagot, ami nemcsak arra kiváló alkalom, hogy képet 
nyújtsanak a falunak az anyag gazdagságáról, hanem arra is, hogy a 
lakosságot a múzeumi gyűjtemény gyarapítására serkentsék. 

A MUZEUMOK NÉPRAJZI KUTATÓ MUNKÁJA 

Vajdaságban a múzeumokon kívül imás intézmények is foglalkoznak 
a nemzetiségek néprajzi kutatásával. OjVidken a Matica Sxpska tudo-
mányos tevékenysége tilnyomórészt a lakosság eredetének és a telepü-
léseknek a tanulmányozására irányul. 

A Hungarológiai Intézet és az újvidéki Bölcsészettudományi Kar 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke a filológiai kutatásotkon kívül a 
vajdasági magyarság inóprajzi jelenségeit is tanulmányozza. A Hunga-
rológiai Intézet igen jelent ős rész vállal ebből a munkából. Közlönye, 
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei sok-sok néprajzi 
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adalékon kívül külön folklór számokban összesíti a legújabb néprajzi 
kutatások eredményeit. 

A Zrenjanin'ban székel ő  Román Nyelvi és Irodalmi Társaság ülés-
szaikain és kiadványaiban a románo;k siéprajizi ikérdéseit Is tárgyalják. 

A szlovákok hagyományos kultúrája egy Stara Pazován megren-
dezett tudományos Ülésszak tárgyát képezte. 

Az újvidéki Ruszke Szlovo Kiadó Vállalat a tudományos kutató 
munka szervezésére külön bizottságot alapított; ez a munka a vajdasági 
ruszinok néprajzi kutatását is magában foglalja. 1970-ben a belgrádi 
Szexib Tudományos és Művészeti Akadémiával karöltve Keresztúron és 
tljrvtdéken tanácskozást szerveztek A vajdasági ruszinok hagyományos 
kultúrája címmel. 

Az említett intézményeken és szervezeteken kívül a néprajzi ku-
tatások els ősorban a Vajdasági Múzeum és a regionális múzeumok nép-
rajzi osztályához köt ődnek; munkájukat a Vajdasági Múzeumi Dolgo-
zók Társaságának Néprajzi AlosztáJya irányítja. Az Alosztály hagyja 
jóvá és ihitelesíti a vajdasági múzeumok néprajzosainak kutatási ter-
veit, valamint vállalja a közös munkát igényl ő  kutatások szervezését. 

Külön figyelmet érdemelnek a Jugoszláv Néprajzi Atlasz munká-
latai - a Jugoszláv Néprajzi Társaság több éve tartó tevékenysége, 
amelyben számo.s vajdasági kutató is részt vesz. Ezt a munkát a Vaj-
dasági Múzeum Néprajzi Osztálya, valamint a vajdasági néprajzosok 
vâllalták. A Néprajzi Atlasz vajdasági .kutatópontjainak száma 219; a 
kutatópontok között a nemzetiségek lakta települések is helyet kaptak 
a nemzetiségek számának megfelel ő  arányban. Ez ideig a helységek 
nagyobb részében négy kérd őfüzet anyagát kérdezték ki; a kérd őfü-
zetek mindegyike kb. 600 kérdést tartalmaz. 

A vajdasági néprajzosok egy csoportja nemrégiben megkezdte a 
vajdasági cigánykutatást. A cigányok élete és szokásai című  téma fel-
dolgozását 150 gyűjtőpontra tervezett gy űjtő  munka alapján készítik el. 

Néprajzosaink még egy nagy arányú válla]ikozás munkálatait is 
megkezdték. Az Űjvidéken székel ő  Tartományi MűemlékvédelmI Inté-
zettel karöltve elkészítik az ingatlan néprajzi emlékek topográfiáját. 

A vajdasági múzeumok kutató munkája - ha nem is kizárólagosan 
- mindenekelőtt a múzeumi gyűjtemények kiegészítését szolgálja. Per-
sze, ez nem zárja ki az általános néprajzi kutatásokat. A vajdasági mú-
zeumok munkája ez ideig is egy-egy terület vagy az egész Vajdaság 
komplex néprajzi témáinak feldolgozását tűzte ki célul. Ilymódon mun-
kájukban minden vajdasági nemzet és nemzetiség néprajzi jellege ki-
rajzolódIk. 

A vajdasági múzeumok általános néprajzi tevékenységét a jöv őben 
még tovább szélesítik majd, még nagyobb hangsúlyt kap a nemzetiségek 
etnológiai kutatása mind az újvidéki, mind a vidéki múzeumokban. 
A Vajdaságban él ő  nemzetek és nemzetiségek nagy, átfogó néprajzi 
témáival azonos mértékben fogják kutatni a csak nemzetiségi vona(tko-
zágban felmerül ő  néprajzi kérdéseket is. 

Az eddigi munka folyamán a következ ő  kutatási területeket öleltük 
fel: gazdaság, els ősoiban mezőgazdaság, állat:tenyésztés, sz őlészet, szövő  
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mesterség,  népművészeit, folkiór  zene, népviselet, ipar, kerámiaművé-
szet, szokásvilág stb. 

Végül, noha már  válatos  áttekintésünkből is  kirajzo ćlódtak  a figye-
lemre méltó eredmények, nem  haligathatjuk  el, hogy a néprajz mint 
tudományág a  fölszbadulás  után Vajdaságban is méltó helyre került. 
A fellendült  ádtalános  etnológiai kutatásokon, a vajdasági nemzetek 
és nemzetiségek közös  témáinak Mddlgozásán  kívül rendkívüli figyel-
met szenteltek az egyes nemzetiségek, etnikai csoportok  tanulmányo-
zásának. 

Néprajzkutatásunk -  Vajdaság néprajzilag kivételes helyzete ré-
vén  -  fontos helyet tölt be tudományos tevékenységünkben, számot-
tevő  jelentősége van. Az a feladatunk, hogy feltárjuk ős  rgzítsük  Vaj-
daság népeinek múltbeli és  jelenkari iéletét, thogy  figyelemmel kísérjük 
az általános haladás és a társadalmi mozgások  eredményezte változá -
sokat a mindennapi életben. Múzeumaink ebben a  tekirtetben  nem ma-
radtak el, mindazonáltal az el őttük levő  feladatok nem lebecsülend ők  
-  különösen, ha a Vajdaság területén él ő  néprajzi csoportok  etnikus  
sajátságainak  dokumentálására  gondolunk. A vajdasági nemzetek és 
nemzetiségek nyelvének, dalainak, táncainak, szokásainak, viseletének,  
valaminit  tárgyi néprajzi  jelilegzetességeinek  hagyományozódása sok-sok 
lehetőséget kínál az elkövetkező  néprajzi  kutatásokhoz, a nemzeti és 
nemzetiségi kultúrák ápolásához. Vajdaság etnikumainak tarkaságában 
a különböző  nyelvű, de együtt él ő  nemzetek és nemzetiségek kulturális 
kölcsönhatásának lehetünk tanúi, s ennek a népraji vizsgálata  társa-
dalmi  szükséglet és hálás  leladat  is egyaránt.  
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körkérdés anyaga a vajdasági nemzetiségek múzeumi gy űjteményeiről, azok 
helyzetéről és problémáiról. 

SUMMARY  

THE MUSEUMS OF VOJVODINA AND THE INVESTIGATION IN THE 
ETHNOLOGY OF NATIONALITIES 

The aim of this paper has been to point, very biefly, to the work of 
the museums in Vojvodina and their ethnologists in investigating nationa-
lities inhabiting Vojvodina. The brief survey presents the ethnic picture of 
Vojvodina by the means of statistical data and the survey of nationalities. 
Considering that this paper primarily refers to the activity of the museums 
in investigating nationalities, a survey of the network of museums and their 
related institutions is given. 

A separate ehapter is consacrated to the character of the ethnological 
collections connected to the nationalities, as well as to the data on the num-
ber of collected objects. The part on the expositional activity treats the pecu-
larities of the settings. Special exhibitions orgaized by the museums also 
pay much attention to the topic of nationalities. 

Though this research work  is not only connected to the museums, it is 
their primary concern. In the final chapter of this paper a survey of the 
topics treated by museum ethnologists and the role of the future investiga-
tions iii the problems of nations and nationalities of Vojvodina is given. 

REZIME 

VOJVODANSKI MUZEJI  I IZUČAVANJE ETNOLOGIJE NARODNOSTI 

Cilj ovog rada je da  u najkraćim crtama ukaže na rad vojvodanskih 
muzeja i etnologa na ispitivanju nacionalnosti koje žive na tlu Vojvodine. 
U kratkom pregledu data je etni čka slika Vojvodine statisti Čkim podacima 
i pregledom narodnosti. Kako se rad odnosi prvenstveno na delatnost muzeja 
na ispitivanju narodnosti dat je pregled muzejske mreže i muzejskih usta-
nova kao i nacionalnosti kojima se svaki od muzeja bavi. 

Posebno poglavije daje karakteristike muzejskih zbirki etnološkog mate-
rijala  o narodnostima, kao i podatke o broju predmeta. U delu o izložbenoj 
delatnosti daju se odlike stalnih postavki u odnosu na narodnosti. Tematske 
izložbe koje prireduju muzeji takode obraéaju veliku pažnju narodnostima 
i tema su mnogih izložbi. 

Istraživački rad iako nije vezan samo za muzeje veé  i za druge institu-
cije, pretežno obavljaju muzeji. Pregled tema koje su obradili muzejski etno-
lozi kao i uloga i zna Čaj buduéih etnoloških istraživanja naroda i narod-
nosti Vojvodine, kao i perspektive i zadaci u budu ćnosti dati su u zadnjem 
odeljku. 
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ÉRTEKEZLETEK  



Molnár Csikós László 

NYELV  ÉS TAĹRSADALOM 

(Belgrád,  1975. május 30-31.) 

A Jugoszláv Alkalmazott Nyelvészeti Társaság Nyelv és társada-
lom címmel tudományos értekezletet szervezett 1975. V. 30-án és 31-én 
Belgrádban, a Bölcsészeti Kar nagy amfiteátruixnában. 

Az éiitekezlet első  inapján Zdravko Ignj abićnak, a Társaság alelnö-
kének üdvözlő  szavai után először a szociodingvisztikáról mint tudo-
mányos d'iszciplínáról való vitára lkerült sor. Rarko Bugarski (Belgrád, 
Blcsészeti Kar) a szociolirigvisztika tárgyáról és módszereir ől tartott 
előadást, ViadinTir Ivir (Zágráb, Bölcsészeti Kar) a lingvisztika ős a 
szociolingvisztika viszonyáról beszélt, Duan Jovié (Belgrád, Bölcsészeti 
Kar) pedig a s.zociolingvisbika jugoszláviai távlatairól számolt be. A vita 
folyamán nem tisztázódott ugyan végérvényesen a szociolingvisztika 
helye (a szociolingvisztika valóban öná]dó tudományos disricipl&na-e, 
Vagy pedig a lingvisztikának egyik ága), azt azonban mindegyik vitázó 
elismerte, hogy a szociolingvisztikaj kutatások messzemen ő  gyakorlati 
jelentőséggel rendelkeznek. 

Az első  nap délutánjának témaköre a környezetnek a kora gyer-
mkkorhan és az óvodás ikorban történ ő  beszédelsajátításra és beszéd-
fejlődésre való hatása volt. A következ ő  előadások hangzottak el: Sven-
ka Savić  (Üjvidék, Nyelvtudományi Intézet): A feln őtt szerepe a három 
évesnél fiatalaibb gyermek verbális képességeinek fejl ődésében; Arjana 
Miljak '(Zágráb, Bölcsészeti Kar): Az iskolás kor el őtti intézmény mint 
a gyermekek beszédére ható tényez ő ; Olga Gnamuš (Ljubljana, Peda-
gógiai Intézet): A nyelvileg deprivált gyermekek számára kidolgozandó 
tantervek elméleti alapjai; Göncz Lajos (Ujvidék, Bölcsészeti Kar): 
A kétnyelvű  környezet mint a beszédelsajátítás és beszédfejl ődés ténye-
zője; Mirjana Jocić  (Ůjvi'dék, Nyeivtudományi Intézet): A társadalmi 
és kulturális környezet mint a beszédelsajátítás és a beszédífeji ődés té-
nyezője; Vera Vasié (ljvidék, Nyelvtudományi Intézet): Id ősebb és fia-
talabb gyermekek mikrokörnyezetben való verbális kölcsönhatása. 

Az értekezlet második napjának délel őttjén az Idegen nyelvek ta-
nulásának társadalmi motiivációiról volt szó. A belgrádi Idegen Nyelvi 
Intézet és az Idegen Nyelvek Központja, valamint az újvidéki „Radivoj 
Cirpanov" Munkásegyetem közös véleménykutatást hajtott végre a 
nyel'vÝtanfolyarnok hallgatói körében, melynek eredményeib ől egyrészt 
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arra vártak választ, hogy miért választották a hallgatók azt a nyelvet, 
melyet tanulnak, másrészt Viszont arra is fény kellett, hogy derüljön, 
miért tanul valaki idegen nyelvet. Az ank& eredményeit Zdravko 
Ignjatić  '(Belgrád, Idegen Nyelvi Intézet) és Piernenka V:laiovi ć  (Üjvi-
dék, Munkáegyetem) ismertette. Hasonló jelleg ű  ankétról számolt be 
Lidija Dmitrijev (Ojvidék, Vajdasági Pedagódia'i Intézet) is. Jelen eset-
ben az adatközlők végzős középiskolai tamBlók voltak, Vagyis a nyelv-
tanfolyamok hallgatóitól eltér ően olyan szeméiyk, akik nem öiként 
tanulnak idegen nyelvet. Ez a körülmény természetesen módosítólag 
hatott a motivációk megoszlására. Mindhárom ankét eredményei azt 
tanúsítják, hogy az Idegen nyelvek tanulásának legf őbb motivációi a 
külföldiekkel vaqó szóbeli érintkezés és az Idegen nyelv ű  szakirodalom 
használata, míg a külföldön való munkavállalás csak elvétve szerepel 
a válaszok között. 

A délután folyamán el őször a nyelvek többnyelvű  környezetben 
való együttélésének a témaköre kerül megvitatásra. Mikes Melánia 
(Üjrv'idék, Hungarológiai Intézet) vázolta a vajdasági többnyelv űség tipo-
lógiáját, a többi előadó pedig az egyes jugoszláviai nemzetiségi nyelvek 
konkrét kérdéseit taglalta: Turčan Jaroslav (fljvidék, Polj a - irodalmi 
folyóirat) a szlovák nyelvre vonatkozó nyelvhasználati felmérés ered-
ményeiről tájékoztatta a hallgatóságot, ]leana-Dorina Bulik (Ujvidék, 
Tartományi Közoktatási, Tudományügyi és Közművelődési Titkárság) 
a román—szerbhorvát kétnye&'v űségről beszélt, Molnár Csikós László 
(Ojvidék, Hungarológiai Intézet) ismertette a magyar nyelv vajdasági 
elterjedettségét és elemezte a magyar nyelv Vajidaság kétnyelv ű  közsé-
geiben való hivatalos használatának néhány szempontját, Rexhep Is-
majij (Pristina, Bölcsészeti Kar) az albán nyelv és kultúra jugoszLáviai 
helyzetéről tartott beszámolót, Albina Láük (Ljublj an'a, Nemzetiségi In-
tézet) a Szlovéniában él ő  magyarokról és olaszokról adott átfogó képet, 
Josip Jernej (Zágráb, Bölcsészeti Kar) el őadásának témája az isztriai 
olasz—horvátszerb kétnyelv űség volt, Vajda József (Szabadka, Peda-
gógiai Főiskoda) a magyar nyelv vajdasági kétnyelv ű  környezetben való 
tanításának kérdéseit taglalta, Mirnics Júlia (tTjvidék, Bölcsészeti Kar) 
viszont a magyar nyelvi lektorátus munkájáról számolt be. A népek 
ás a nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználatának jegyében Albina Lük 
szlovén nyelven, Vajda József és Mirnics Júlia pedig magyar nyelven 
beszélt az értekezleten. 

A Nyelv és társadalom 'értekezlet a nyelvi standardizáció ás a kom-
munikáció témakörével zárult. Vitaindító el őadást Dubravko Škiljan 
tartott. A vita el őkészített részében részt vett Mirjana Jocié (Ujvidék, 
Nyelvtudományi Intézet), Milan Sipka (Szarajevó, Nyelv- és Irodalom-
tudományi Intézet), Nada Zamurovi ć  és Mi'ra Ružié (Üjvidék, a 
„GRUDIS" Társadalmi Kutatócsoport tagjai). Šklljan rámutatott arra, 
hogy a nyelvi norma bizonyos esetekben a nyelvi kreativitás gátló é-
nyezőjévé válhat, viszont a mi társadalmunknak olyan nyelvi standard 
kell, amely elősegíti az alkotókészséget. Az újvidéki kutatócsoport ér-
dekes gyakorisági szótárt állított össze a Dnevnik napilap cikkei alap-
ján. A TV-híradóra vonatkozó gyakoiiisági vizsgálatok hasonló ered- 
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ményekhez  vezettek. Milan Śipka a nyelvi standarâizáció bosznia-tier-
cegavinai problémáiból küridulva arra a következtetésre jutott, hogy 
a nyelvi norma nemcsak nylvészeti, hanem össztársadalmi jelleg ű  kér-
déskör. Mirijana Jooi Ć  a rádió és a televízió nyelvénk kutatásáról be-
szélt, kiemleve néhány módszertani szempontot. A vita résztvev ői vé-
gezettil ismételten hangsúlyozták, hogy a nyelvi standardizáoió össze-
tett és érzékeny kérdkörének megoldásához az egész társadalom ösz-
szefogása szükséges. 
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Molnár Csikós László  

TANACSKOZAS  AZ ISKOLAI 
TERMINOLOGIAROL 

(Szarajevó, 1975. június 5-8.) 

A szarajevói Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Institut za jezik 
i književnost) országos jellegű  tanácskozást szervezett 1975. június 5-én 
és 6-án a kettős (szerbhorvát ás horvátszerb) terminológia iskolai hasz-
năiiatáról. A szarajevói intézet munkatervében már 1973-461 szerepel a 
kettős iskolai terminológia tanulmányozása. Eddig 4 tudományos mun-
katárs és 20 egyetemi hallgató dolgozott a projektumon. A tervek sze-
rint feldolgozásra kerül a nyelvtan, a kizlka, a vegytan, a földrajz, a 
biológia stb. szakszókincse. Ez a projektum nemcsak tudományos szem-
pontból jelentős, hanem politikailag is, hiszen erősíti a szerbhorvát 
nyelv egységét. 

Nem véletlen, hogy éppen Bosznia-Hercegovina Sz. K. az, amely 
támogatja a szerbhorvát és a horvátszerb terminológia kérdéseinek 
egyidejűleg történ ő  vizsgálatát, mivel ebben a köztársaságban egyaránt 
használatos a keleti (szerbhorvát) és a ny&igati horvátszerb) terminoló-
gia is. Bosznia-Hercegovina képvisel őháza törvényerej ű  rendelettel kö-
telezővé tette a kett ős terminológia használatát a köztársaság területén 
megjelenő  összes tankönyvben. Nem ritka jelenség, hogy a beszél ők 
tudatában (különösen Szarajevóban) keveredik a két iterminológiai rend-
szer, ennek következtében gyakran nem tudják eldönteni, hogy egy 
bizonyos terminus melyik nyelvváltozathoz tartozik. 

Milivoje Minović  projektumvezető  vitaindító előadásában kifejtet-
te, hogy nem elegendő  elvégezni a szakszavak összegy űjtését és leírá-
sát, szükség van a terminusok értékrendjének felállítására is. Az els őd-
legesen ajánlott terminus lenne a f őváltozat, az elkészítend ő  terminoló-
giai szótárakban a :főváltozatok szerepelnének címszóként, míg a többi 
változat zárójelben következne a címszó után. A tervek szerint körül-
belül tíz ilyen normatív szótárnak kell elkészülnie az elkövetkezend ő  
években. 

A vitában részt vett többek között Mitar Pešikan, Sr đan Janković , 
Milan Šipka, Smilja Mučibabić, Zvorika Leder, Danijel Alerič , Meviida 
Garić  stb. 

Danijel Alerič  (Zagráb)  szerint fölösleges terminológiai szótárakat 
összeállítani. Elegendő  lenne a tankönyvekben egy-egy terminus els ő  
előfordulásakor zárójelben közölni a variánsát. A vegytankönyv pél- 
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dául  a szerbhorvát terminológiát alkalmazná (zárójelben a horvátszerb 
változatok), a matematika takönyvét viszont horvátszerbül írnák meg 
(zárójelben közölve a szerbhorvát terminusokat). 

Néhány vitázó véleménye szerint a nyelvészek nem hivatottak arra, 
hogy egyes terminusokat használhatónak minősítsenk, míg másokat 
elvessenek. Tagadhatatlan viszont, hogy a nyelvi gazdaságosság a fölös-
leges terminológiai formák, a szükségtelen változatok használatának 
ktküsöbölését igényli. 

Mitar Pešikan (Belgrád)  rámutatott arra, hogy a szerbhorvát nyelv 
túl sok idegen terminust tartalmaz. Leghelyesebb azokat az idegen sza-
vakat megtartani a nyelvben, amelyeket más nemzetek is iátvettek, azo-
kat viszont, melyek csupán nálunk használatosak, el kell távolítani a 
szerbhorvát nyelrvből. 

Meviida Gajrić  (Szarajevó) véleménye szerint a szótári korpusz 
összeá]jiításako:r figyelembe kell venni az egyes tankönyvekben található 
szavak és alakváltozatok el&fordulásána'k gyakoriságát, mivel a frek- 
vencia is fontos objektív tényez ő  lehet a változatok rangsorolásában. 

A szarajevóiak elsősorban módszertani segítséget vártak az ország 
különböző  vidékein élő  és dolgozó nyeiviészektöl, mivel még nem ren- 
delkeznek elegendő  tapasztalattal a lexikográiai munkában. Elmond- 
hatjuk, hogy a kétnapos tanáckozás több&kevésbé beváltotta a hozzá- 
fűzött reményeket. Az iskolai terminológia szakszer ű  feldolgozásáról 
egyébként 1975 végén Tuzlán külön tanácskozás kerül megrendezésre. 
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Veselinov ć-Šulc Magdalena  

A  BALKAN! FOLKLOR  
IV.  NEMZETIWZI 
SZIMPOZIUMA  

A balkáni népek folklór kutatásának eredményeit a már tradicio-
nálissá vált, két évenként megrendezésre kerül ő  obridi kongrésszusok 
tárják fel. Az 1975. július 7-8-d összejövetel újabb tanúbizonyságát 
adta, hogy mennyire hasznos ez a manifesztáció. Nem csupán azokra 
a dolgozatokra gondolunk, amelyek a részvev ők legújabb kutatásainak 
eredményeiről számoltak be, hanem az eszmecserére is, az eredmények 
közvetlen megvitatására, az el őző  tláikozásokon félbeszakadt viták 
folytatására. 

LA macedón vendégfogadák ez alkalommal sem csak a délszláv és 
szomszéd népek (magyar, osztrák, román, bolgár, török) kiváló kutatóit 
hívták meg, hanem a távoli népek, országok (szovjet, lengyel, csehszlo-
vák, német, francia, USA és India) szakemJberei is. 

Az ülésszak három témakört ölelt fel, két gyakorlatit és egy elmé-
letit, amelyeknek a keretében a részvev ők kutatásaik ilegújabb ered-
ményeiről számoltak be. A témakörök a következ ők voltak: 

A Balkán4élsziget téli népsrdkásai, dalai és táncai, 
A folkiór kutatás új módszerei és eszközei, 
A bizánci zene és a balkáni n:épek follórja. 

A harmadik témakör elsősorban a szkopjei kutatók referátumait 
foglalta magába. A legtöbb el őadás, persze, az els ő  bémak&b&l hangzott 
el. Ezek nemcsak a macedón follklórról szóltak, noha azt is felmutatták, 
hogy Macedónia területén igen gazdag a népi hagyomány: A tizenkét 
napos ciklus a 19. század Macedóniájiában (Monette Ribeyrol, Párizs), 
Macedónia néhány helységének koledái (Risztovszki, Szkopje), a macedón 
koledák sajátosságai (Dorđijev, :Skopje), a koirnaság és kenyeres-pajtás-
ság iSzent János napján Macedóniában (Palikruseva, Szkopje) stb. Álta-
lános kérdésekkel foglalkoztak a szláv népek téli szokásainak történe-
téről (Veleokaja, Moszkva), a délszláv és a többi szláv nép téli szoká-
sainak összehasonlító vizsgálatáról (Kasuba, Moszkva) szóló el őadások. 
Szó volt a déli románok tűzkultuszáról (Sandu, Temesvár), Thrácia és 
Anatolia téli folklór játékairól (Fotiadis, Athén) és más balkáni terü-
(letek (Antonijevió, Belgrád), a ruszin és a szeib nép folklórjáról is 
(Koštelnik, Vukovár). Egy előadás a délszláv és az albán nép karácsonyi 
szokásait tárgyalta (Pilana, Priština), ugyancsak a téli szokásokról  szólt 
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Penuisliszki  (Szkopje) rövid beszámolója. Devi Ć  (Belgrád) pedig a balkáni 
népek kodedáinak dallamvilágáról szerzett imeretet összegezte. 

Ebben a csoportban több magyarországi és jugos1.áviai magyar 
vonatkozású előadás is elhangzott: A dunántúli farsangi szokások a dél-
kelet-európai szokások körében (Pesová'r, Székesfehérvár), A regölés 
és a koleda (Kiss Mária, Budapest). Figyelmet érdemelt az észak-4bá-
náti téli népszokások hagyományozódásáról, mai életér ől szóló előadás 
(Tóth, Újvidék), valamint a Magyarországon meg őrződött délszláv nép-
dalokról készített beszámoló (Veselinovi Ć-Šulc, Újvidék). 

A folklór kutatás új módszerei és eszközei cím ű  témakört felölel ő  
csoportban egyrészt általános kérdéseket taglaltak, az összehasonlító 
vizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet (Czekanowska, Varsó), 
a bolgár folklór mai gyűj.tésénk módszereit ismertették (Bukureš Člie'v, 
Szófia), másrészt pedig tisztán összehasonlító el őadások hangzottak el, 
p1. a kaukázusi és a balkáni népek népi verselésér ől (Bardavelidze, Tbi-
lisi), továbbá a közép-lengyelországi népi táncok jelenlegi tanruimányo-
zásáról (Dabrowska, Varsó), majd a népmese prezentálásának mai mód-
szereiről (Todorovszki, Szkopje). Ebben a szekcióban egy rendkívüli si-
kerű  magyar előadás is elhangzott (Voigt, Budapest), amely a szemio-
tikai kutatások történetének vázlatos áttekintése után a szemiotika sze-
repéről, gyakorlati alkalmazásáról szólt. 

A rendez őség ezúttal is gondoskodott arról, hogy minél változatosabb 
programot biztosítson a részvev őknek, ezért a tanácskozással egyidej ű-
leg megszervezték a balkáni népek folklór fesztiválját, amelyen külön-
böző  népek dalaival, táncaival ismerkedhetett meg a közönség. A sza-
badtéri esti előadások mintegy kiegészítették a kongresszusi programot. 

Az elhangzott el őadások csakhamar megjelennek majd egy külön 
kiadványban. A közlésre kerül ő  tanullmányokat az elhangzott el őadások 
nyelvén (macedón, angol, francia, német, orosz) teszik közzé. 
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Molnár Csikós László 

KOSA LASZLÓ - 
FILEP ANTAL: 
A MAGYAR NP 
TAJI-TURTÉNETI 
TAGOLÓDASA 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975., 231 old. 

Az egyetemes itudománytõrténet tanúsága szerint a tudományok 
több évezredes differenciálódási folyamata rendkMijl felgyorsult az 
utóbbi évtizedben. Az ókor és a középkör tudományos életében még 
alig néhány diszciplína (p1. filozófia, matematika, csillagászat, fizika stb.) 
szerepelt, napjainkban viszont annyiféle tudományág létezik, hogy egy 
átlagos műveltségű  ember csak elenyész ő  hányadukat ismerheti. A múlt 
nagy 'tudósai közt több polinisztor is akadt, ma viszont egy-egy tudo-
mányág szakirodalmának, ismeretanyagának szinte áttekinthetetlen tö-
mege folytán a tudós rendszerint csak sz űkebb tudományterületének 
mezsgyéi 'között mozoghat. Már-már úgy t űnik, hagy a •n'agymézitékű  
szakosodás teljesen elszigeteli egymástól a tudományos diszciplfnákat. 
Szerencsére azonban lkor.unk tudományában integrációs folyamatok is 
lejátszódnak, számos interdiszciplináris ágazat jön (létre, mindinkább 
szerephez jutnak a komplex-kutatások, egyre több és több átfogó jel-
legű  tudományos Összefoglalás készül el. A tudományos kutatásokból 
kezd 'kiveszni az öncélúság, szűnőben van a tudományok katedra-jellege 
és társadalomfelettisége, mindinkább lehet ővé válik a felgyülemlő  tu-
dományos eredmények alkalmazása. Az id őnként mostohagyerekként 
kezelt tudománynak végérvényesen bele kell 'kerülnie a társadalom vér-
keringésébe, hogy hatékonyan funkcionáljon, hogy értékei ne menjenek 
veszendőbe, és hogy gazdagítsa, tartalmasabbá, szebbé és emberibbé 
tegye életünket. 

A tudományos eredmények integrálásának, különböz ő  diszcplínák 
egymáshoz való közelítésének, a társadalmilag hatékony összegezésnek 
szép példája Kósa Lászlónak és Filep Antalnak a Néprajzi Tanulmányok 
sorozatában megjelent könyve. A szerz ők néprajzi jellegű  anyagot dol-
goznak fel a történelem és 'a földrajz 'egítségéveJ.. Az etnikum-kutatás 
szinte elképzelhetetlen történelmi megközelítés nélkül, hiszen a népi 
kultúra ma már "sorban hagyomány, él ő  történelem: az etnikumok-
'ban már eleve benne van a történelmi távlat, a történetiség. Mondhat-
juk, hogy ez a munka népföldrajzi (etnogeográfiai) jelleg ű . A népföld-
rajz tájszemlélete több ponton is eltér a leíró föidrajzétól, például a 
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tájegységeket  nem formálisan különíti el egymástól, hanem a történel-
mileg kialakult népi hagyomány szerint, nem használ mesterséges, pa-
pírízű  neveket, hanewn a népi hagyomány szellemében fogant néven 
tartja számon az egyes etnikum-csoportok által benépesített területeket 
stb. A népďöldrajz szempontjai elsősorban népiek, és csak azután ter-
mészetföldrajziak, gazdaságiak és :politikaiak. „A népi tájszemlélet nem 
törekszik minden kis darab göldn'ek nevet adni - mondja Kósa László 
-‚ sőt olykor nagyobb területeket sem nevez meg. Idegen t őle mind 
a geográfiai látásmód, mind a mesterkélt névadás. Els ősorban a felszín 
tagolódásához igazodik, annak jellegzetességeit ismen  föl, de épp ily 
erős benne a történeti, társadalmi, nemzetiségi változásokat megörö-
kítő  törekvés." (46. old.). 

A népi kultúra és a táj kapcsolatának a magyar néprajzéhoz ha-
sonló szempontú vizsgálata Barabás Jenő  szerint (Az etnikai csoport 
fogalmának kérdéséhez. Néprajzi rtesítő, 1958., 23-24. old.) csak a 
német és a lengyel etnográfiában található meg. A táji és a népi m ű-
veltségbeli tagoltság valójában az enber és az őt körülvevő  táj kölcsön-
hatásainak eredményeként jött létre a történelem folyamán. „A törté-
neti sors, a társadalmi és a gazdasági állapot, a földrajzi és nyelvi kör-
nyezet tájanként és vidékenként másképp alakította a magyar nép arcu-
latát" - Írja Kósa László (7. old.). 

A XIX. sz. elején az európai társadalomtudománynak a népi és a 
régi felé 'való 'f'ordulása nyomán a magyar köztudatban is megjelent a 
nemzeti önismeret iránti igény. A magyar nemzeti öntudat olyan népi 
vonások, specifikumok, ősi szálak után kezdett ikutatni, melyek alapján 
világosan 'megmutatkozik az etnikumi és a nemzeti közötti folytonos-
ság, kiderül, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy valaki magyar. 
Kósa László a könyv t'örzsanyagát (a magyar néprajzi csoportok és tájak 
betűrendben való, 'lexikonszer ű  ismertetését) megel őző  tanulmányában 
(Néprajzi csoportok és tájak a magyar népismeretben) részletesen fog-
lalkozik a magyar népismeret történetével. A 'múlt század els ő  felében 
elterjedt az a vélemény, hogy a 'magyarság ősi vonásait legjobban a pa-
lócok őrizték meg, tehát őket kell tanulmányozni. Természetesen a foko-
zatosan kibontakozó néprajzi és nye1vjá'rás-kutatás kiderítette, hogy a 
magyar nylvterület számos különböz ő  dialektusból és etnikai csoport-
ból tevődik össze. 

Az etnikai csoportok közül a palócok lés a székelyek voltak a „leg-
divatosabbak" a múlt században, velük foglalkozott legtöbbet a magyar 
szellemi élet. Számos tanulmány jelent meg róluk, belekerültek a Szép-
irodalomiba is. Különösen a székelyekr ől és a Székelyföldről született 
sok irodalmi alkotás. A palócokról Mikszáth elbeszélései adják a leg-
maradandóbb képet, a s7iékelyekr61 viszont Tamási Áron Írt a leghitele-
sebben, a magyar irodalom székely-tárgyú m űvei közül az övéi a leg-
elevenebbek, a legnépszer űbbek. 

A magyar népi kultúra egyes tájairól lés a néprajzi csoportokrói 
több monográfia készült az utóbbi Száz óv alatt, (Orbán Balázs: A Szé-
kelyföld leírása, Pintér Sándor: A palócokról, Jankó János: Kalota-
szeg magyar népe, Kálmány Lajos: Szeged népe, Gönczi Ferenc göcseji 
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monográfiája, a Borovszky Samu szerkesztette Vármegyei monográ-
fiák, Kiss Géza: Ormányság, Maohnyik Andor: Csailóköz, Lük ő  Gábor: 
A moldvai csángók, Katona Imre: Sárköz stb.). A magyar népismeret 
És  néptörténet általános És különleges kérdéseivel foglalkozó in űvëk 
jórészt a romantikus szemlélet jellemzi, némely szerz ő  túlbecsüli egy-
egy népcsoport szerepét. Az újafbb munkák mll őzik az őstörténeti meg-
közelítést, annak a felfogásnak a jegyében fogannak, mely szerint „a 
tájilag-történetUeg kialakult csoportok kutatása nem más, mint a ma-
gyar népi műveltség analitikus fölbontása", és hogy „azok a volt vagy 
valós speciďikwnok, amelyek alapján a néprajz fölfigyelt az egyes cso-
portokra, illetőleg amelyeket a csoportok jellemzőjének tart, közös mű-
veltséghez tartozó, más-más id őben •és fejlődési fokon kialakult, esetleg 
megrekedt jelenségek" (37. old.). 

Kósa László szerint a néprajzi egységek a következ ő  kategóriákba 
sorolhatók: 1. néprajzi vagy etnikai csoport (a. történeti hátter ű , sajátos 
„mi"-tudatúak: alfalusiak, hajdúk, hóstátiak, huntyiak, jászok, kunok, 
szászmagyarok, székelyek; b. a környezetükt ől gúnynévvel vagy egyéb 
megkülönböztető  névvel elkülönítettek: barkók, berencók, csángók, ma-
tyók, palócok, poták), 2. etnokulturális csoport (nem valós néprajzi cso-
port, csupán a tudományos kutatás különíti el), 3. táji csoport (ezek 
alapját vagy keretét egy-egy kisebb-nagyobb táj vagy vidék alkotja, 
p1. bodrogköziek, nyírségiek, ormánságiak, sárköziek stb.). 

A táji csoport valójában a népi kultúra táji tagoltságának tanul-
mányozását elősegítő  hipotetikus kategória: magában hordozza az etno-
kulturális csoporttá való fejl ődés ihetőségét. Kósa szerint „bizonyos, 
hogy vannak olyan táji csoportok, amelyek egykor fejlett népi öntu-
dattal rendelkeztek, és a csoporttá szervez ődés formális jegyeit is bir-
tokolták" (50. old.). Kósa és Filep könyve valójában azt igyekszik iga-
zolni, hogy „a népi tájszemlélet kínálta vidékek(nek), illet&leg az általuk 
meghatározott népeségnek sajátos etnográfiai karaktere van" (51. old.). 

A mintegy 200 szócikk a im¥yar nyelvterület néprajzi csoportjai-
nak és tájainak néprajzi sajátságait, népességtörténetét, földrajzi hely-
zetét, művelődéstörténeti és nyelvi viszonyait igyekszik tömören bemu-
tatni. Egy-egy szócikk végén a szerzők által a téma szempontjából leg-
fontosabbnak tartott szakmunkákra történik utalás. A szerz ők neve sze-
rint betűrendbe szedett irodalomjegyék a könyv végén található 
(197-221. old.). Ez a bibliográfia nemcsak néprajzi tárgyú m űveket 
tartalmaz, hiszen a lexikális rész sem Csupán néprajzi vonatkozású. 
A tájékozódás megkönnyítése szempontjából haszonosnak tartjuk az 
irodalomjegyzék után következ ő  betűrendes helységnévjegyzéket, vala-
mint a néprajzi csoportok és tájak tartalomjegyzék-szer ű  felsorolását. 
A helységnévjegyzék a szócikkekben említett külföldi (ausztriai, cseh-
szlovákiai, jugoszláviai, romániai és szovjetunióbeii) helységek magyar 
és idegen nevét tartalmazza. 

A szócikkekből kiderül, hogy a magyar nyelvterület tájainak nagy -
ságrendje igen változatos. Egyes tájak hatalmas területeket ölelnek fel 
(Bánság, Bihar, Kárpátalja, Mez őség, Somogy, Székelyföld, Tiszántúl 
stb.), de vannak olyanok is, melyek Csupán néhány helységb ől állnak 

267 



(Bányaság,  Bolhád, Bükkalja, Csilí'zköz, Galyaság, Hetés, Hétfalu, Ká-
szon, Matyóföld, Taktaköz, Nyikó mente, Sóvidók, Zoborvidék stb.). 
Egyes vidékeknek tÖbb névváltozata Is ismeretes (Csallóköz = Arany-
kert; Drávaszög = Drávaköz = Hegyalja; Havaselve = Havasalföld; 
Szörénység = Szörényvidék = Szörény stb.). 

Kósa László ős Filep Antal munkája témaválasztásában és mód-
szereiben Is igen hasznos kezdeményezésnek tekinthet ő . ValószíntUeg 
a terjedelem koillátozottsága és egyéb okok miatt nem rnl.lékeitek a 
szerzők a bemutatott népcsoportok és tájak tagolódását szemléltet ő  tér-
képet (akár többet is). Egy, megírásra váró, nagy terjedelm ű  magyar 
településtörténeti és npöldrajzi munka iminden bizonnyal nem nélkü-
lözheti majd a kartográfia módszereivel való ábrázolást, •a képanyagot 
(fényképek, korabeli rajzok, festmények Is) ős a demográfiai adatokat. 
Ilyen (nagy apparátussal készített) összefoglaló m űre tudományos és 
társadalmi szempontból egyaránt szükség van. 
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Jung  Károly 

DtMIJTIJR  TEKLA: 
A NÉPSZOKASOK 
1WLTÉSZETE 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. 

Dörnötör  Teklát a népszokáskutatás elismert művelőjeként tartja 
számon a magyar (és nemzetközi) néprajztudomány; könyvei megkerül-
hetetlenek mindazok számára, akik a népszokások megismerésére törek-
szenek. Megkerülhetetlenek ás természetesen iiozzá1fárhetet1enek; az 
19724ben 'kiadott kiskönyv, a Magyar népszokások ('Magyar Népművé-
szet sorozat, Corvina Kiadó) ugyanúgy, mint a nyodc évvel korábban 
publikált Naptári ünnepek - népi színjátszás. Az előbbi - ismervén 
a sorozat szerkesztőinek eléggé nem méltányolható szokását - remél-
hetően hamarosan Újabb kiadásban is megjelenik, az utóbbi azonban 
csak iritka páldányként ďér&iető  hozzá néme(Iy szakkönyvtárakban. Jó 
lenne remélhetni, hogy ez a fontos monográfia ts belátható id őn belül 
az érdeklődők kezébe kerül - második kiadásban. 

A népszokások költészete  olmű  mű  a szerző  doktori disszertációja, 
s a népszokásanyag egyik sajátos vonatkozását vizsgálja, nevezetesen: 
azokat a szokásokat, amelyeknek összetev ői köött a szokáscselekmény-
hez rítusszöveg (más terminológiával: mondott rítus) is tartozik. Ezt 
egyébként a szerző  világosan ki is mondja: „Minthogy azonban itt első-
sorban nem a népszokást mint társadalmi jelenséget vizsgáljuk, hanem 
a népszokásokhoz fűződő  költői formákat, figyelmünk középpontjában 
azok a (főként szertartásos) közösségi cselekmények állanak, amelyek-
hez költői formák fűződnek." (22. lap). Az érdekli tehát a könyv szer-
zőjét, hogy miként függ 'össze a rítus és rítusszöv1eg, vagyis a cselek-
ményi rész a nyelvi kreáció folytán létrejöv ő  mondott - költői - ösz-
szetevővel. A probléma annál is inkább izgalmasnak mutatkozik, mivel 
a magas irodalom nem egy imúneme kialakuaásának útja éppen a szó-
beliségből eredeztethet ő. (A játékszíni műfajok közül példáuf a tragé-
dia az ógörög szüreti népszkások kecskeb őrbe öltözött alakoskodóinak 
kecskeénekeire vezethet ő  vissza, miként azt - egyéb vonatkozások mel-
lett - a tragódia Szó etimológiája is bizonyítja.) 

A maga elé tűzött célt megvalósítandó, a szerz ő  a konkrét vizs-
gálatok el őtt terminológiai kérdések tisztázására törekszik. Sorra véve 
a népszokás fogalom meghatározásait, Dömötör Tekla az alábbiakban 
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jelöli meg, hogy maga mely iértelemben használja: „A közbeszédben, 
ha népszokásról beszélnek, f őként szertartásos cselekményekre gondol-
nak, melyeknek cselekménysorozata eltér a városi ikultúra hasonló meg-
jelenési formáitól, továbbá az archaikusnak t űnő  bbonás-m&gikus  szo-
kásokra. Ezek mellett a népi erkölcs és illem is beletartozhat a szokás-
fogalomba. Jelen tanulmány, amikor a népszokás szót használja, szintén 
elsősorban ezekre a kategóriákra gondol, mert ezek azok, melyekhez 
költői szövegek fűződnek," (19. lap). A könyv Szerzője természetesen 
él itt azzal a megszorítással, amely a népszokások immanens sajátos-
sága, Vagyis az, hogy egy-egy népszokás helyenként aktualizálódhat 
csak cselekmény által szöveg nélkül, imegint másutt pedig a rítusnak 
velejérója a mondott rítus is. 

A továbbiak során a szerz ő  a szokássnodellt elemzi, valamint a szer-
tartásos népszokások összetev őit; megállapítja, hogy a népszokásoknak 
ez a csoportja legteljesbb formájában szokáscselekményb ől, eredet-
magyarázó történetb ől és rítusszövegből állhat. A feltételes mód hasz-
nálata mindenképpen indokelt, hisz a népszokásanyag, valamint a folk-
lór egyéb diszeiplinái is azt mutatják, hogy a parasztélet hagyományos 
rendjének átadakulása folytán számolni kell a szokások „teljességének" 
hiányávl is. Erre utal Dömötör Tekla, amikor azt mondja, hogy „A szo-
kásmodell realizálódásánál a szövegek néha stabilabbnak t űnnek, mint 
a cselekmény, éppen formulás voltuk következtében könnyebben meg-
jegycshet&k és fenntarthatók. Ez  azoiban másként is történhet, s néha 
a szokáscselekmény marad meg, a szöveg elhal, vagy változik." (22. 
lap). Mindkét esetre példák sokaságát lehetne idézni; Diószegi Vilmos 
például könyveiben arra utal, hogy az ősi magyar hitvilág kultikus 
cselekményeihez és rítusaijhoz szervesen hozzátartozó nyelvi összetev ő  
(mondott rítus) a pogányság visszaszorításával függetlenedtek a cselek-
ményi résztől, és az idők folyamán - eredeti funkciójuk elhomályosul-
vári - a folklór egészen más területein maradtak fönn. (Nálunk ilyen 
szövegtöredékek, formula érték ű  sorok olvashatók például Burány Béla: 
Hej, széna, széna című  gyűjteményében.) 

A népszokások költészetének példákon történ ő  vizsgálata előtt Dö-
mötör Tekla áttekinti még a rítust és a szokáscselékmények jelentésé-
nek problémáját, valamint a „ritualista iskola" nev ű  kutatói irányzatot. 

Az ideális szokásmodell tartalmazza mindhárom összetev őt, tehát 
a kutató a rítus mellett tanulmányozhatja a rituális szöveget és az etio-
logikus történetet is. A valóság azonban korántsem produkál mindig 
eszményi szokásegészet, a leggyakrabban valamely összetev ő  már nem 
képezi részét a népszokásnak. A szokásokhoz járuló költői szövegek 
(mondott rítus) rendkívül változatosak, miként a szerz ő  mondja „sem 
eredet, sem formai vagy tartalmi szempontból nem tekinthet ők egysé-
geseknek." Közös bennük azonban a funkció, a népszokás változékony-
sága folytán azonban e funkció is imódosulhat. A szokásanyagot hordozó 
etnikum társadalmi fejlődése során egyre inkább megfigyelhet ő, hogy 
• primitív fejlődési fok m.eghaiadásával az etiológikus történetek és 
• rítusszövegek mindinkább függetlenednek magától a rítustól  és az 
alkalmaktól, s ehelyett külön élnek, funkciót váltanak, nem ritkán id ő- 
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töltéssé, szórakozássá válnak. Amikor még a szokásmodell a közösség 
szigorúan meghatározott és el őírt szabályai szerint funkcionált, a rítus-
szövegek külön interpretálása és id őböltésül való 'felhasználása nem volt 
lehetséges. 

A népszokásokhoz tartozó eredetmagyarázó történetek egész sor 
érdekes és fontos vonatkozást tárnak föl, s tulajdonképpen kinyomoz-
ható bennük az etnikum társadalmi fejl ődése során érvényesül ő  számos 
mozzanat. Ez pedig azt jelenti, hogy ezekben a szövegekben paralell 
futnak egymás mellett a már meghaladott ideológiai rendszerek és a 
szinkrón kultúra elemei is. Mindenképpen jellemző  azonban egyfajta 
racionalizálásra való törekvés, 'hisz azok az ősi, hitvilágbeli mozzana-
tok, vonatkozások, amelyeket például a magyarság a finnugor vagy 
uráli nép- ás nyelvközösségből örökölt - s amelyek a század elején 
keleti nyelvrokonainknál és egyes paleo-szibériai népeknél még meg-
zatároztáik az etnikum egész élet- és gondolkodásmódját -‚ napjaink-
ban már (de a múlt században is) idegen, értetetlen részekké váltak 
a mondott rítus örökölt szövegében. Az eredetmagyarázó szövegek tehát 
gyakran „érthetövé" igyekeznek tenni a szokáscselekményt, igyekeznek 
kilúgozni belőle az erotikus vagy szexuális vonatkozásokat - tÖbbk 
között. A racionalizálódási folyamatban természetesen igen nagy sze-
repe volt az egyháznak is; a közösségi itudatban fönnmaradt, ősi világ-
képre vonatkozó utalásokat a keresztény világkép kategóriáiba igyeke-
zett beilleszteni. Igy alakultak át a pogány magyar hitvilág természet-
feletti lényei, démonai keresztény ördöggé, gonosszá - egyszóval a ke-
resztény világfelfogás negatív el őjelű  lényeive. Egyébként ugyanezekre 
a vonatkozásokra utal a délszláv népék mitelógiájának és népszokás-
anyagának vonatkozásában Špiro Kuliši Ć  is a Sz&b mitológiai szótár 
(Sripski mitološki rečntk, Nolit, Beograd, 1970) bevezető  fej ezetiben. 
Az európai paraszti rítusok java része - ahogy a szerz ő  Írja - sokféle 
vallási rendszer kereszttüzében őrződött meg, sok helyütt napjainkig, 
ami éppen annak köszönhet ő , ami a rítusok jellemzője: hogy értelme-
zése közösségi jellegű , tehát az etnikum által meghatározott. 

Az etiologikus történeti mondák elemzése során a szerz ő  gyűjtött 
szövegek során át bizonyítja, hogy a magyar néphagyoanány a rítusok 
java részének okát a török ellen vívott küzdelmekben keresi. A törökök 
emléke azonban nemcsak a magyar néphagyományban szolgáltat indo-
kot egyes szokásokhoz; a magyarságot környez ő  más népeknél éppen 
így előfordul. Az idegenforgalmi látványosságá álatakult mohácsi busó-
járás - a magyarországi sokác nemzetiség népszokása - újabb magya-
r.ázataitban ugyancsak a törökig megy vissza. „A busójárás múltjáról a 
sokácok azt tartják, hogy a itõrõk háborúk idején a bosszútól félve kény-
telenek a Sziget vadonjába menekülni és ott megbújva addig élni, amíg 
a szabadulásuk el nem érkezett. Sokáig várták, míg •a ‚megjövendölt' 
jelekre a bosszúállást a megfújt kürtök jelezték. Fejükre húzták az ál-
arcot, a félelmetes zajt 'Csapó ikol.ompokat és kerpl őket magukhoz vet-
ték, a Dunán átkeltek és rátámadtak a városra. Az álmából felriasztott 
babonás török lakosság a Szörny ű  arcoktól, a kolompok, kereiil ők és 
ordítozó 'hangoktól annyira megijedt, hogy egymást ölve és futva hagy- 
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ta  el Mohácsot." (Sarosácz György, Pokladne maske - Farsangi masz-
kok, Zágráb—Mohács, 1974). Ez az eredetmagyarázat szinte kimondot-
tan a racionalizálódás szellemében fogant, hisz a ďel'kjlór kutatói jól 
tudják - s az idősebb nemzedékek emlékezete is alátámasztja -‚ hogy 
a busójárás szokása mágikus-erotikus eredet ű . Ahogy a szerző  írja, ré-
gebben szexuális sza'ba'dossággal is együtt járt. Ismervén más népek 
hasonló szokásait, elképzelhet ő , hogy ez a rítus gazdag med'iterráneuzni 
kapcsolatokra vezethető  vissza a 'Balkánon keresztül. 

A mondott rítust tárgyaló rész utal a népszokásokat kísér ő  költői 
szövegek változatosságára: a rítusszövegek lehetnek verses vagy prózai 
formájúak, énekeltek és elmondottak, jellegüket tekintve pedig az epi-
kum, lirikum vagy pedig a drámai jegyeit viselhetik. Az egyes szoká-
sokban a mondott rítus ireaáizálódhat leíró jelleg ű  költői szövegek for-
májában ( a lakodalom problémaköre); varázsló rítusszövegek formá-
jában; siratóénekekként; adománykér ő  formulák alakjában stb. Dönt ő-
tör Tekla egész sor elemzést végzett konkrét anyagon; obszervációi a 
rítusszövegek funkciójának, formai, tartalmi, szerkezeti jegyeinek meg -
határozását célozzák. 

A kötet gazdag szinkron és diakron •rítusszöveg-anyag elemzésével 
szemléltetett motívumvizsgálattal zárul; a szerz ő  tág szemhatárokon 
belül - a kurnyező  népek népszokásköltészeti kinesének figyelembe 
vételével - veszi számba az egyes ünnepkörök szokásanagá't. Ez az 
összevető  vizsgálat számottev ő  apparátus mozgatásával válik lehet ővé, 
ezáltal a magyar népszokásokhoz f űződő  rítussz&vegek helyét, funkció-
ját nemzetközi viszonylatban, az európai paraszti kultúra egészében 
jelőli iki,# szerző . 

A népszokások költészete cím ű  monográfia nemzetiségi nyelvterü-
leteken nem csak tudományos értékénél fogva jelent ős, 'hanem gazdag 
szemléltető  anyagának erjesztő  hatása is számottevő  lehet. A jugoszlá-
viai magyarság népszokáskincsének összegy űjtése, a környez ő  népek 
szokásanyagával való összevetése olyan feladata a jugoszláviai magyar 
folklorisztikának, amelyet nem ha ąlogathat. Különösen fontos lenne az 
emberi élet fordulói!hoz (f űződő  népszokások összegyűjtése, mivel ilyen 
jellegű  vizsgálódás alig történt még, nemcsak nálunk, hanem egyéb 
magyar nyeivterületeken is alig. E kutatások sürget ő  voltára éppen 
A népszokások költészete című  könyv szerzője hívta fel a figyelmet az 
Ethnographia 1975/2-3. számában: „Általánosnak nevezhet ő  hiányos-
sága az európai néprajzi szakirodalomnak, hogy míg az év ünnepelnek 
szokásanyagáról elég sok egyszerre diakron és szinkron módszerrel ké-
szült monografikus feldolgozást találunk, addig az emberi élet f6 for-
dulóinak szokásanyagát nemcsak európai viszonylatában, hanem még 
kisebb, etnikai vagy tájegységeken belül is alig dolgozták fel itörténe-
ti-áöldrajzi összefüggéseiiben, bár a részletpu ĺblikációk száma áttekint-
hetetlenül nagy." 450. (lap). 

A jugoszláviai magyar folklorisztika részvétele ebben a munkában 
- valószínűleg - nem lenne eredmények híján. 
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Penavin Olga  

K. F.  KARJALAINENS: 
SUDOSTJAKISCIIE 
TEXTSAMMLIJNGEN,  
I  BAND NEU 
TRANSSKRJBIERT, 
BEARBE1TET  UND  
HERAUSGEGEBEN  VON  
EDITH  VERTES  

řlelsinki,  1975.  Suomalai.s—UgrZainen Seura Suomalais—UgrUaisen 
Seuran Toimituksia - Mémoires  de la  Société Finno—Ougrienne,  157. 

A Finnugor Társaság értékes, finnugor vontkozású tanulmányokat, 
szövegköléseket 'tartalmazó kiadványainak egyike, a Finnugor Társa-
ság Évkönyve 157. füzeteként jelent meg legújabban Kustaa Fredrik 
Karj'alainen finn kutató, nyelvész dé1oztják szöveggy űjteménye német 
nyelven, bilingvis kiadásában, Vértes Ed'ith Új átírásában, feldol-
gozásában. 

Mielőtt a megjelent műről szólnánk, mondjunk néhány szót Karja-
lainenről és a múlt század végén szorgahnaxott finnugor kutatásokról. 

A Finnugor Társaságot a múlt század végén, 188 ,3-ban alapították 
finnugor kutatások végzésére. A Társaság tekintélyes összegekkel ren-
delkezve az alapítólevéliben leszögezett célok értelmében sok egyéni ku-
tatónak, expedfciónak a rokon népekhez tett útját pénzelte, majd a ku-
tatásokról szóló beszámolókat, a gyűjtött anyagot, illetve feldolgozását 
megjelentette. Igy a Társaság a 'finnugor nyelvi, néprajzi, történeti és 
régészeti kutatások legá őbb irányítója és központja lett. 

A Finnugor Társaság anyagi és szellemi ösztönzése nyomán számos 
kutató kereste fel a rokon népeket. A „nagy" gy űjtő  nemzedék tagjai 
közül Heikki Paasonen '(1865-1919) a mordvinok, marik, chantik (oszt-
jákok) között többször megfordulva végzett gy űjtést, Yrjo Wichmann 
(1868-1932) az udmurtókat, a komikat, a marijkat és a moldvai csán-
gókat kereste fel. Paasonen második tanulmányútjával egy id őben 
(1898-1902) tartózkodótt a chantik-osztjákok között Karjailalnen 
(1871-1919). Négy évig tartó kutatóútja során elsajátította az osztják 
nyelvet. Miután az eniherek barátságát lelnyerte, olyan szép, használ-
ható és értékes anyagot gy űjtött össze, hogy 'ohanti szótárában a nyelv-
járásoknak szinte az egész szókészletét sikerült rögzítenie. Korai halála 
azonban megakadályozta a kiadásban, csak jóval kés őbb, mintegy fél 
évszázad múlva, 1948-4ban rendezte sajtó alá a szótárt Yrjo H. Tolvonen 
akadémikus. 

Karjalainen  a híres századvégi gyűjtő  nemzedéknek egyik leglel-
kesebb tagjaként élt és dolgozott. iSok szenvedést, sok nehézséget kellett 
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legyőznie négyéves gyűjtőútja alatt, de etisajátította az addig hiányosan 
ismert osztják nyelvet s mint az osztják nyelvjárások, az osztják élet 
ismerője, szakértője tért 'haza. F őleg a szókincset gyűjtötte, de bejárva 
az osztjákok lakta óriási területet megismerte életüket, társadalmi-gaz-
dasági viszonyaikat, hitvilágukat, jogrendjüket. Családi életükbe is bete-
kintést nyert (fel is dolgozta az osztják rokonsági nevek 'rendszerét!). 
Számos alapvet ő  tanulmányt Írt és jelentetett meg. Hatalmas mennyi-
ségű , felbecsülhetetlen érték ű  anyagát, sajnos, nem dolgozhatta fel tel-
jesen. A Finnugor Társaság kézirattárában porosodott. 

Az I. világháborúig még folytak rendszeres gy űjtések a rokon né-
pek között a Társaság szervezésében, még a háború alatt is jegyeztek fel 
nylvi adatokat 'hadifogoly nyelvmesterekt ől, de az I. világháború után 
Új gyűjtésekre nem kerülhetett sor, csak a II. világháború alatt, ismét 
csak hadifoglyoktól. tgy csak a régi anyagot 'dolgozzák fel és publikál-
ják a Társaság ösztönzésére és támogatásával. 

A Finnugor Társaság archívumában az évek során Óriási anyag 
gyűlt Össze. Még csak kis hányada került publikálásra, a legnagyobb 
rész még feldolgozásra és közlésre vár. Az arhí'vurnban tárolt anyag 
forrás értékű, folyamatos megjelentetése után még sok meglepetéssel 
fog szolgálni nemcsak a finn'ugor összehasonlító nyelvészet számára, 
hanem az illető  népek nyelvészei, a néprajz tudósok és az általános mű -
velődés kutatói számára is. 

A Finnugor Társaság kézírattára valóságos kincsesbánya, melyben 
érdemes bányászni, a kincsek napvilágra hozatala pedig a Társaság tu-
dományos-erkölcsi kötelessége. 

Ilyen az archívum mélyéből kibányászott drágakincs Karj alainen 
délosztják szöveggyűjteménye, melyet a Finnugor Társaság megbízá-
sából Vértes Edibh, a kiváló nyelvész, finnugor specialista tett közzé. 
Karjalainen szövegeit imodernizált, Új átírásban, feldolgozva, azaz a 
Szerzői sietsé.g szülte rövidítéseit, jelzéseit megfejtve és felbontva, né-
met fordításban adja közre. 

Néhány szó az osztjákokról: a gy űjtés 'időpontjában, a századfor-
dulón a szövegek tanúsága szerint is még az Ősi foglalkozást űzik: vadász-
naik, halásznak, az északiak kis mértékben rénszarvast is tenyésztenek. 
A déliek 'már állandóan letelepültek, Nyugat-Szibéria tajga övezetében 
állattenyésztéssel 'foglalkoznak, de tatár hatásra kénytelen-kelletlen mó-
doniföldműveléssel is. Mivel folyók mentén, az Irtis, áz Ob, a Demjanka, 
a Vaszjugán mentén élnek, a halászat áll az els ő  helyen. kA déliek orosz 
és tatár környezetben élve ma már kevesen beszélik régi nyelvüket, 
számuk is megfogyatkozott.  

A régi utazók arról_. számolnak be, hogy az osztjákok bálványimá-
dók, a déli vidékeken a tatároktól eltanult szokás szerint iÓáldozatót 
mutatnak be az erd ők mélyén, a 'medvét is nagy becsben tartják S że-
rintük a medve nem olyan állat, mint a többi, az állati b őr rajta csak 
ruha, mely alatt emberi alak rejtőzik, akinek isteni ereje és bölcsessége 
mindig megnyilatkozik. Papjaik a sámánok, közvetít ők az istenek és az 
emberek között. Az erd ők, mezők szellemekkel, istenekkel vannak be-
népesítve. Még a folyókat is megszemélyesítik: sz őke vizű  Irtisről, sötét 
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vizű  Obról szól az ének, a mese. (Mindez a közölt szövegekben is fel-
lelhető !) 

Karjalainen  szövegei nem egyetlen helyről valók, több település 
enberel szólalnak meg. Tartalmukat tekintve a szövegek hírt adnak 
az osztjákok ďöddjének áöl,drajzi helyzetéről, a tajgáról, az állatvilágról, a 
foly&król, a folyókon tett csónakutakról, az életmódról, a szokásokról, 
hiedelmekről, a környező  világról és embereiről. Mĺlfaji szempontból 
van a szövegek között h ősi ének, imelybõl Munkácsi szavával élve „az 
orosz hódítás előtti idők esontnyilas, páncélinges, patriarchális harcai-
r61 esik szó"; van itt mese, elbeszélés félig ember, félig erdei sze]áem-
ről, ördögről, a Halálról, állattá változásról, állatnak emberré válásáról, 
a Napkirály leányáról. Értesülünk a medvejátékról, állatáldozatról, szo-
kásokról, hiedelmekről. imádságok, ikõnybrgések, sorsénekek, találós-
kérdések teszik változatosabbá és kerek egésszé a szöveggy űjteményt. 

A szövegeket az ehiugor népköltészetre jellemz ő  sajátságok meg-
léte és felismerhetése még értékesebbé teszi. A sokszor merészen össze-
zsúfolt díszítő  jelzők, képek, hasonlatok, a szavak, szólamok ismétlése: 
a párhuzamosság, a figura etymologica használata, a verselési szahá-
lyosságok, a ritmus, mind 'megtalálható a szövegekben. Éppen ezek a 
tulajdonságok tették nehézzé a szövegek német nyelvre való fordítását. 
Nem volt lkõnnyú munka! Vértes Edith kit űnő  érzékkel, alapos mun-
kával, komoly filológiai felkészültséggel és műgonddal tette mindnyá-
junk számára hozzáférhet ővé, élvezhetővé és különféle, nyelvi, néprajzi, 
művelődéstörténeti kutatások végzésére alkalmassá a szövegeket. A sz ő-
vegválogatás elé írt kimerít ő  tanulmány, bevezetés beszámol a munka 
során felmerülő  nehézségekről, kételyekről, megoldási lehetőségek kö-
zötti választásról, a teehnikai megvalósulásról. 

Évek fáradságos munkáját kaptuk ikézbe ezzel a kötettel. Karja-
lainennek is méltó módon állítottunk vele emléket. Mivel ez még csak 
az első  kötet, a többi szöveg megjelenését is nagy érdekl ődéssel várjuk. 
Kívánjuk Vértes Edithnek, hogy a következ őkben is ilyen sikeres mun-
kát végezzen, Mind a nyelvészet, mind a többi rokon tudomány hálás 
Vértes Edithnek a szövegek k.özléséért! 

Nem ünneprontásképpen jegyezném meg, hogy egy térkép a gy űj-
tőpontok helyével, a chantik lakóhelyével igen emelné a kötet értékét 
és használhatóságát. 
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Penatyin  Olga 

„EMLÉKUL  HAGYOM az unokáknak, dédunokáknak, lássák, 
hogyan éltünk, s hogy az Ő  életük szbb legyen egyszer... "  Önéletírá-
sok Szerkesztette  Roppál Mihály,  Küll ős Imola,  Mar&ga  János.  Gondołat,  
Budapest 1974. 

BERÉNYI ANDRASNÉ:  NAGY ROZAUA A NEVEM, Gondolat, 
Budapest, 1975.  

„Irok  az én csel&déIetemr őI, amibe nem vót sze-
relem, csak sok munka meg szekirozás az urak 
részéről meg a szüleim küzdelmir ő1 ... Zz nem 
mese, ez valóság." 
„Én özvegy Kiss Mihályné, szül. Papp Lidia, 73 
éves, Ö-Moravica." 

„Ha ibiria használni az irásom, akor jó, ha nem, âkor meg kérem 
küldje visza, majd jó lesz a Pisti unokámnak." - írja Kiss Mihályné, 
szül. 'Papp Lidia 1974. II. ii-én Moravicán keltezett áevel&ben.  „Jó lesz 
a Pésti - mondja Lkbl néni, 6 is „emlékül akarja hagyni 
az unokáknak" küzdelmes életének, a régi szokásoknak, a régen dalolt 
dalo&nak, régen mondott szólâsoknak, közmondásoknak leírását, 'hadd 
tudják meg, hogy az élet nem volt mindig olyan, mint most az övéké, 
hadd lássák, hogy az ő  nagyszüleik hogyan éltek, milyen körülmények 
között dolgoztak, harcoltak a 'mindennapi kenyérért s azért hogy az ő  
életük szebb legyen egyszer, mint a miénk volt." (Berényi Andrásné - 
Nagy Rozália). 

Az en1ékül hagyom az unokáknak... s Berényiné: Nagy Rozália 
a nevem c. kötetek a népi  epikus alkotások egy Új m űfaát jelentik, a 
paraszti írásos önéletrajzok m űlfaját. 

Hasonló próbálkozások - meg nem jelentetve, az asztalfiókban - 
nálunk is 'vannak. A moravicai, majdnem félvak, írástudó, Szépen, o-
lyamatiosan író, fogalmazó özvegy Kiss Miháiyné visszaemlékezései gyer-
mekkorára, későbbi cselédsorsának, 'házasságának, a falu eseményeinek, 
szokásaina'k leírása, a múlt arany ködén átvilan& örömök rögzítése ér-
tékes dokumentuma a századforduló és a ksőbbi falu közösségi életé-
nek és a vallomást tevő  személy egyéniségének. 
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Hasonlóképpen, még töredékes voltában is, érdekes, megragadó, 
szinte irodalmi igényű  önvallomás Erős Terézé, a vojloviai parasztasz-
szonyé, Kovács Juli néni, kedves adatszolgáltatónk lányáé. Er ős Teréz 
rendkivülj intelligens, olvasott személy, aki Ibenne él a közösségi élet-
ben, ,a népi hagyományoknak nemcsak tudója, hanem tudatos felhaszná-
Jója is. Változatos életútjának egy-egy állomását szemléletesen, szép, 
kerek történetekbe foglalva mondja el és Írja le. Sajnos, eddig hiába 
biztattuk, Írja meg maga és családja életének történetét. 

A paraszti önéletrajzok publikálása újabb kelet ű . A szóbeli hagyo-
mányokat gyűjtő  nyelvészek lés néprajzosok gy ű$éseik során gyakran 
találkoznak folklór jellegű  paraszti írásos hagyománnyal: levelekkel, 
emlékíratokkal, számadáskönyvekkel, dalos-, énekeskönyvekkel, önélet-
rajzokkal, katonaságról, fogságról szóló feljegyzésekkel, élmények leírá-
sával. Nagyon sokáig keveset törődtek velük. Az írástudatian szóbeli 
megnyilatkozása kedvesebb volt nemcsak a nyelvész fülének, hanem 
még a néprajzosnak is. A gazdasági, társadalmi, m űvelődési körülmé-
nyek változásával azonban mind a népnyelv, mind a néprajz kutatá-
sában Új embertípussal kell száLmolnunk. Már csak a nagyon öregek 
között akadunk írástudatlanra, analfabétára. Az új körülményeknek 
megfelelően az írástudó személyek vannak többségben. A tkõzõsségi 
munkaalkalmak még kedveznek ugyan az él ő  szóban történ ő  hagyomá-
nyos módon való előadásnak, de már tapasztalható, hogy a rnesét a 
szubjektiv élettörténet, igaz történet, anekdota, vicc váltja fel, a népi 
epikus alkotás kisebb lélegzet ű, rövidebb műfajai. Olyan reális esemé-
nyekről folyik manapság a szó, melynek valóság alapja van, csak itt-ott 
szépül meg a múltat megszépítő  emlékezeben. iEzekben az élményelbe-
szélésekben, önéletrajzokban azonban jelen hangja mellett megszólal 
még a hagyományos f'olkór is, a múlt visszhangja. 

Mivel sokszor, sok alkalommal előadják a közösségben lkert ara-
tott élménytörténeteket, iformailag is szépen ikiesiszolódnak, kikereked-
nek, tartalmilag zárt, egységes, kerek egésszé válnak, szerkezetük is meg-
szilárdul, lekopik a felesleges sallang, a hagyományos szóbeli el őadás-
ból írásos rögzítésre is alikalmasokká válnak. Ezzel pedig másodlagos 
műfajként, egyénekhez ikõthetõ alkotásként, a lassan megváltozó élet 
kifejezői lesznek. A közösségi jelleg továbbra is er ős marad, mert a va-
lóság, a való élet az alap, az el őadó közvetlen kapcsolatban van a való-
ságos élettel, ő  maga éli ezt az életet, ő  a szenvedő  alanya. Mindig ott 
van a társadalmi háttér, a társadalmi csoport - a szegényparasztság 
-‚ annak a gondolatait, érzelmeit szövi be el őadásába a ‚mesélő", azt 
fejezi ki, sokszor még akaratlanul is. Annak ellenére, hogy mér az egyé-
niség szerepe jóval nagyobb, mint a népi epikus alkotások más, régebbi 
fajaiban: a mitoszban, a mesében, a közösség még mindig dönt ő  és meg-
határozó mind tartalomban, mind formában. Az affinitás törvénye sze-
rint a mese eszmeileg és formailag nagyon közel á(Il az élménytörténe-
tekhez, az önéletrajzokhoz, mégis más, különbözik a mesét&1 az élmény-
történet és az önéletrajz a mesét szül ő  és megtartó társadalom gazda-
sági, művelődési viszonyaiban bekövetkezett változások eredményeként 
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jelentkező  tudatforma és ízlés megváltozása következtében. A társa-
dalmi lét magasabb fokán a szóbeliség 'során állandósult 'költ ői kiĽfeje-
zésformák még jelentkeznek ugyan, de ki tudja meddig, hisz a tömeg-
kommunikáció hatása már érezhet ő. A mesékben fellelhető  eszmeiség 
többek között még ebben az Új zn űfajban is megfigyelhető, itt abban 
a hitben jelentkezik, amelyet így fogalmazott meg Kristóf György: 

az unokák élete már szebb lesz; más lesz, kevesebb 'baj, szenvedés, 
küzdés lesz a sorsuk, mint az el ődöké velt." 

Az előttünk levő  két lkõtet ennek az aránylag fiatal, a II. világ-
háború után jelentkező  kötetlen és néprajzi, szociológiai vizsgálatokra 
alkalmas, korkrétabb prózai 'm űfajnak a reprezentánsa. 

Az emlékül hagyom... c. kötet szerkeszt ői (Hoppál Mihály, Küllős 
Ilona, Manga János) 10 Önkéntes néprajzi gyűjtő  illetve népművész, 
(Gyovai Pál, Bujdosó Mihály, Berényi Midrásné, Nagy Kovács 'István, 
Kristóf Gyérgy, Kanfi Horváth István, Balla János, Laezkó István, Hor-
váth János, Vankó Imréné Dudás Juli) 8 férfi és 2 n ő  életrajzát !kÖzik, 
Ezek az egyéni életrajzi vallomások, a paraszti írásbeliség els ő  jelentős 
dokumentumai, részint felkérésre készültek, részint különféle könyv-
tárakból, adattárakból bányásrták ki a szerkeszt ők. A szövegek a szá-
zadforduló és a két világháború lkõzti szegényparaszti életformáról ad-
nak hírt egyéni sorsokon keresztül. Míg a „dolgozó szegény emberek 
életének regényét" Írja a ikUblkos, .a katonáskodó férfi, a klarinétos, 'a 
hajdani kisbbí'ró, a n'incsteien napszámos, a népkölt ő  és a hagyomány-
őrző  népművész, a moldvai csángó telepes, a féltelkes paraszt, tudomást 
szerzünk a paraszti gazdáikodásmódród, a paraszti vi'lágnézetr ől, erköl-
csi 'szemléletről, a hétköznapok és ünnepek, történelmi sorfordulók 
eseményeiről, a néprajzi és történelmi érdekességek ől stb. 

A lkõtetet Vankóné Dudás Juh, messze földön híres népm űvész, gal-
gamácsai sokoldalú parasztaszony faluja népszokásait megörökít ő  rajzai 
teszik értékesebbé, gazdagabbá (Vankóné képevivel kb. 10-15 évvel 
ezelőtt találkoztam először a Néprajzi Múzeum Adattárában az egyik 
szoba falán, nagy érdeklődéssel és élvezettel szemléltem a falusi élet 
különböző  eseményeit, népszokásait megörökít ő  naiv rajzokat). Örvende-
tes dolog, 'hogy a kötet szerkeszt ői közreadták a rajzokat mindnyájunk 
gyönyörűségére. 

A 'kötet utószavát író Man.ga János megállapításával zárhatjuk is-
mertetésünket: „Kötetünk írásai nemcsak a paraszti írásbeliség els ő  
számottevő  dokumentumai, hanem a 'társadalomtudományokna'k is jelen-
tős forrásai." 

Berényi Andrásné: Nagy Rozália a nevem címen közreadott 428 
oldalas önéletrajza Hoppál Mihály utószavával a paraszti írásbeliség 
második dokumentuma. Egy részlet már az Emlékül hagyom... c, kö-
tetben is szerepelt, már ott Is feltűnt a szerz ő  eredeti hangjával, szép, 
gördülékeny stílusával, született íróra valló visszaemlékezésével. 

Az 1887-1973-ig terjed ő  életút során a 60 éves korban írni kezd ő  
szerző  nem remélte, hogy valaha is megjelenik a kb. 1000 oldalt kitev ő  
kézírata, melyet az unokáknak, dédunokáknak szánt emlékül. 
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Berényiné  gyermekkorát a nagycsalád szervezete, életformája szab-
ta meg, „ . . . mindent utánagondolva, nem is volt az a gyermekkor oly 
szép, sőt nagyon is szegényes és sok nélkülözéssel járt", pedig a jászsági 
szülőgaluból, Tarnobodtól messze kerülve... „az 'ember... az id ő  fátyo-
lán keresztül olyan szépnek látja a múltat." 

Többszor  is sok szeretettel Ír édesanyjáról, aki ismerte a füvekben, 
fákban 'lappangó gyógyító erőt, aki mint „tudó asszony" szívesen segí-
tett a rászorulókon, miközben 10 gyereket nevelt fel. Berényiné maga 
is Ihat gyerekről gondoskodott, s köben a cselédeskedés során férjével, 
nagy családjával szinte fél Magyarországot bejárta, mindenütt a jobb 
megélhetést remélve. A háztartási munka mellett varrással és írással 
egészítette ki a család jövedelmét. 1945 után kezd 'hozzá a rendszeres 
íráshoz. Tanner József Milyen legyen a jó elnök c. könyve inspirálta a 
tsz megalakulása történetének megírására. Azóta írta életének esemé-
nyeit. letének eseményeiről szólva nagyszerű  megfigyelőként pontos, 
hiteles, szemléletes leírását adja sok néprajzi érték ű  fontos esemény-
nek, szokásnak, a szegényparaszti életformának. Veres Péter szavait 
szabadon idézve nem mint Író, hanem mint ember Írta meg Berényiné 
az életét, mondta el sorsa panaszait. 

A következő  'fejezetekben olvashatjuk a több füzetben található 
szövegeket: Egymás nélkül meglenni egy percig sem tudtunk; Közre 
veszik a vőlegényt; A feladatok is mindig szaporodtak; Megvan a kis 
házunk; A tudást nem ingyen osztják; Pidesanyám ilyen jószív ű  ku-
ruzsló 'volt; Elmúlt az Ünnep; Használatba vettük a varrógépet; Új n ő-
tanítót kap a falu; Már nagylányok vagyunk; Kicsap a láng; Csak a 
szegény segíti a még nála is szegényebbet; Az eserny őcsináló; Mi baja 
lehet ennek a Szép és jómódú lánynak?; Leég a 'házunk; Már itt az es-
küvő  napja; Innen nem vándorol a cseléd; Itt a háború a nyakunkon; 
Kiütött a forradalom; Menek Pestre eselédnek; Ezek som jobbak a 
Deákné vásznánál; Igy él a summás napfenk őttől naplementig; Cseléd-
sorban; A képviselőfánk; Gyanítom, Ihol lehet a fiam; Nagy fekete kan-
disznó; Jelentkezünk, én szakácsnénak; Jön a háború mindig közelebb; 
Nekifeküdve a zord időnek; Ha új helyen az ember disznóval álmodik, 
szerencséje lesz; Kiver ődött az álom a szememből; Disznóölés; Megkap-
ta'm a karácsonyi ajándékot; Nagy készület van Szilveszterre; Kevés az 
ennivaló, sok a munka; Látom, jón két német; Benne vagyunk a front-
ban; Új 'reményekkel. 

Már a fejezetcímek is 'mutatják, hagy milyen sokrét ű  a kötet, s 
valóban a valóságot adja kronológikus sorrendben. „ . . . az élet minden 
'területét érinti  ...  Társadalmi keresztmetszetet ad. . . Ez az önéletrajz 
valóságos kincsesbányája lehet a paraszti életforma kutatóinak" (Hoppál 
Mihály). A kötetből megismerjük a cselédek, a juhászok, a parasztok, 
a summások és a harmadosok, a telepesek, a tsz-tagok életét. 

Ami a megírás módját illeti, „írásának szépsége, frissesége, a meg-
fogalmazás színes képszerűségével  és egyszerű  bájával a naiv képz ő-
művészet alkotásait idézi fel" (Hoppái Mihály). 

Az eredeti, jóval 'terjedelmesebb kézíratból történt válogatást, a 
mondathatároló jelek nélküli, folyamatos írás központozását és felbon- 
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tását  a szerkeszt ő  végezte el sikerrel; a valóban szépen, eredeti  hangon  
megformált és értékes, érdekes részleteket f űzte Össze az önálló kötetbe. 

Mindkét kötet megjelentetéséért hálásak lehetünk a szerkeszt ők-
nek, mert a két 'kötet valóban gazdagítja az utókor tapasztalatát,... 
‚a mai és  ia  jövő  generációnak tanulságkippen állítja oda az emberek 
nehéz életkörülményeit, amit nem tanulunk sem ilyen, som olyan  bro-
surákból. ."  (Kristóf György). 
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Matijevics  Lajos 

SZLAVÓNIA!  
HTKDZNAPOK  

Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Penavin Olga, Hagyo-
mányaink V. Forum, 1973. 

„Tudományos expedíciók készültek idejönni. Kodály Zoltán is,, hogy 
da]damvilágukat lejegyezze és megóvja a pu.sztuJástól. Valóban, máig 
sem sikerült számba venni azt az értéket, amelyet a szlavóniai magyar-
ság nyelvben és dallamban megőrzött. Sürget ő  feladatunk felmérni ezt 
a hagyatékot. Sikerül-e?" - teszi fel a kérdést B. Szabó György 1950 
májusában. 

Aggódása indokolt. A szlavóniai szigetet alkotó népcsoport annyi 
értékes forrásanyagot annyi érdekességet rejteget, hogy a B. Szabó 
György által emlegetett tudományos expedíció tagja: akár nyelvész, 
akár néprajzos, akár történész, akár irodalomtörténész, akár szociográ-
fus lett volna, életre szóló feladatra hívja a négy szlavóniai falu, Kó-
rógy, Szentiászló, Haraszti, Rétfalu hagyomány őrző  lakossága. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint Penavin Olga három kötetre tervezett Szia-
vóniai (kórógyi) szótára, vagy Kiss Lajos népzenekutató idevonatkozó 
hatalmas gyűjteménye. Állíthatjuk, hogy a szlavóniai szigetmagyarság, 
amióta létezik, állandóan a 'figyeiem központjában állt. Hol a történé-
szeket (bízta meg ikuta ,tásokkal, hol az egyfházat ejtette gondba maga-
tartásával, hol a můvelődéstörténetnek 'kínálta fel a különös adatokat, 
hol 'a nyelvészeket buzdította a gy űjtésre, hol pedig a népzenekutatót 
sürgette munkájában. Persze, mindezekre az adatokra csak f őleg a múlt 
század végétől kezdve hívatkohatunk, amikor a kutatók tanulmányaik-
kal, értekezéseikkel, eredményeikkel utalnak a történelmi forrásokra, 
a tényekre, a múltra, a szlavóniai eseményekre. Ilyen izgalmas olvas-
mány Karácsonyi János Szent László meghódítja Szlavóniát ( Ěrteke-
zések a történeti tudományok köréb ől, XXIV., 2. Budapest, 1916.), 
Szarvas Gábor A szlavóniai tájszólás '(Magyar Nyelv őr, V. 1876. 9-13 
és 61-65. old.), Balassa József A szlavóniai nyelrvjárás (Magyar Nyelv-
őr, XXII!, 1894. 1ô2-169., 212-217., 306-12., ás 357-363. old.), Ágos-
ton Sándor Szó És  szólásmagyarázatok (Magyar Nyelv, V. 1909 októ-
ber, 8. 365. old.) Haller Jen ő  Tájszók - 'Kórógy Magyar Nyelv őr XLIV. 
1915. 236. old., XLV. 1916 43-44 ás 419. old.), és még számos tudósítás 
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az Ethnographia, a Magyar Nyelv őr, a Századok és a jugoszláviai ma-
gyar napilapok, folyóiratok hasábjain. E sok közül végezte el Penavin 
Olga a válogatást, hogy a Hagyományaink sorozat ötödik könyvekénit 
az olvasóközönség elé kerüljön néhány érdekesség. 

A Szlavóniai hétköznapok nyolc nagyobb fejezete hiteles forrás-
anyagból állt össze. A presbiteriális gy űlések jegyzőkönyveinek bemu-
tatásával találkozunk a könyvben el őször. A XVIII. századi és a XIX. 
századi egyházi szövegek eredeti helyesírásban olvashatók (kivételt ké-
pez az ‚s' jel). Kórógy és Rétfalu imindennapi gondjai, birtokosok, szol-
gák, lelkészek, tanítók elevenednek meg el őttünk. Emberek életével 
ismerkedünk meg, társadalmi helyzetükr ől kapunk keresztmetszetet 
minden szépítés, minden .beleniagyarázás nélkül. 

A Lakodalom a múlt században Hoblik Márton, Ver őce megyei 
ügyész jegyzete, melyet a Tudománytár 1834-iben közöl. Rövid, hiteles 
szöveg, hű  óletkép, még a zárójelben ifeltúntetetit adatok is sokat mon-
danak: „A szlavóniai köznép hálószcYbája, kiljer, káíIhátlan, ablaktalan 
szűk kamara, .hány házaspár van a' családban, annyi kiljer épitetik egy 
végben, s 'bennök lhá1nak a' házaspárok tél nyárszaikatt." 

A szlavóniai falvak ifejezet Garay Ákos tanulmánya. Szlavóniai régi 
magyar faluk és A szlavóniai négy magyar falu nyelve részb ől áll. Ez 
utóbbi a Magyar Néprajzi Múzeum irattárából való, tehát most 'kerül 
először az olvasó elé. Garay Akos gyűjtéseit a helyszínen végzi, adat-
közlőit is :feltünteti. Nagy körültekintéssel kutat, s żokásokról, nyelvről, 
névtani sajátságokról tudósít. Jegyzeteit 'fényképekkel is ellátja. Ezek-
ből több a kötetben szerepel, de találunk belőlük a Kórógyi (szlavóniai) 
szótárban is. 

Bartha  Katalin a Szlavóniai babonák, babonás történetek és cse-
lekmények fejezet írója. A ma is népszer ű , elismert nyelvtudós több 
izben megfordult ezen a vidéken. Els ősorban a szlavóniai népnyelv ér-
dekli, gyűjtései alkalmával azonban mindenre kiterjed a figyelme. Igy 
sikerül sok értékes adatot megmentenie az utókornak a népéletb ől. 
Munkája jó példája annak, hogy a nyelvészet nem önmagáért van, nem 
öncélú tudomány. 

A szlavóniai szigetmagyarság Ősi népzenéjét Kiss Lajos ismerteti. 
‚...e'falvak népe a maga szinte érintetlen sziget-kultúrájával a fol'ldór 
szempontjából felbecsülhetetlen adalékokkal szolgálhat az Ősi dallam-
tLlus fejlődésének vizsgálatánál. . ." állapítja meg a zenetudós. Példás 

gyűjtéseit tudományos színten mutatja be, jegyzetei alaposak, merészek. 
Döme Dezső  Izrael nyugalmazott tisztvisel ő  Arcok című  fejezete 

emberekkel, sorsokkal, igazságokkal ismertet meg bennünket. A jellem-
rajz, a szlavóniai észjárás, a párbeszéd jellegzetes vonásokra hívja fel 
a figyelmünket. Földieinek, társainak sorsát Döme nagyon Is 'megér-
tette, nagyon is a szívén viselte. 

A közelmúlt egy pillanata B. Szabó 'György naplójegyzeteib ől való. 
A riportszerű  rajzok, a lírai hangú szöveg rnogo'tt lappang az Igazság, a 
tudós tanár félelme: sikerül-e megmenteni, rögzíteni ezt a hatalmas 
kincset, értékelhetjük-e valamikor is ezt a felbecsülhetetlen forrás-
anyagot? 
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A szlavóniai kisszótár a Kórógyi (sziavóniai) szótárból mutat be 
néhány jellegzetességet. Penavin Olga hosszadalmas gy űjtőmunkájának 
az eredménye. 

Az Utószó és a Jegyzetek a kötetre ivonatkozó tudnivalókat ismer-
teti. „A változás a szemünk el ő tt játszódik le" - hangzik Penavin Olga 
utolsó mondata. Hogyan jutottunk el eddig? Milyen okok gátolták vagy 
seiikentették ezt a változást? Milyen körülmények között alakult át egy 
közösség kultúrája? Hogyan formálódott a szlavóniai szigetmagyarság 
1ete? Mi történt a lakossággal? A felfogások, a szokások, a gondolat-

világ, a társadalmi hovatartozás merre tart? Ezekre próbálnak feleletet 
adni könyvünk szerkeszt ői. Kiváló tudósok imegligyelései, alapos ku-
tatók jegyzetei nyomán ismerkedhetünk meg Szlavónia magyarságával. 
Arra ösztönöz bennünket e vállalkozás, nézzünk szét a többi nyelvjá-
rásszigeten, kutasuk fel a levéltárak, kéziratos gy űjtemények anyagát, 
hogy a Szlavóniai hétköznapok után több ilyen könyvet adhassu;nk az 
olvasóknak. 

285 



Faragó Jolán 

KOSA LASZLO-
SZEMERKNYI AGNES: 
APAROL FIURA 

Néprajzi kalauz. Mára Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1973. 

„A néprajz nem iskolai tantárgy. Nem is lesz azzá. Hiába keressük 
iskolai vagy  giimnáziunil  órarendekben. De  iha  jól figyelünk,  találko-
zunk  vele az  irodalomórákon.  Nemcsak a népköltészet tárgyalásakor, 
hanem  íróink  egész soránál, azoknál, akik egyik :mesterüknek vallották 
a népi kultúrát, mint például Kölcsey, Pet őfi, Arany  János... "  -  ol-
vashatjuk a Szép kivitelezésű  lkõnyv véd&borltóján,  s ezzel a könyv írói 
már jelezték is munkájuk célját és módszerét. Az élet minden  terüle-
tén  megnyilvánuló népi kultúra megismerésében kívánja kalauzolni   a  
fiatalokat: betekintést nyújtanak a néprajznak minden  ágába.  S teszik 
ezt olymódon, hogy  könyvük  egyszerre tanulmány és a népköltészeti 
alkotások tárháza. A feldolgozás módszerét szem el őtt tartva nem di-
csérhetjük eléggé  lazt  sem, hagy dialektikusan szemlélik a népi kultúra 
helyét az egyetemes kultúrában: a népköltészet és a m űköltészet kap-
csolatára szép példákat kapunk. 

A világ jelenségeit kutató, a dolgokra rácsodálkozni tudó fiatalok-
nak  készült  ez a könyv, azoknak, akikben  lfõlmer.ül  a „ki vagyok én, s 
kik voltak az elődeim?" kérdése, s akik vágyakoznak a szépségre. Mert 
a népművészetet is a szépség keresése hívta életre... 

A könyv tizenkét fej ezetből  áll, s e tizenkét fejezetben képet ka-
punk a néprajztudomány kialakulásáról, történetér ől, a magyar nép 
történetéről, a néprajzi csoportok  kialakulásáról,  a népszokásokról. 

„A megtartó hagyomány" c. fejezetben a néprajz, mint tudományág 
kialakulásával ismerkedhetünk meg, a néprajz tárgyával, kutatási mód-
szereivel, segédtudományaival. Itt ismerkedünk meg a folklórm űvésze-
tek legáltalánosabb meghatározó jegyeivel, feleletet kapunk arra is, 
hogy időben, történetiségében hol a folklór helye. S jó, hogy e  ďeleéetek  
mindig további gondolkodásra késztetnek. Utal a szerz ő  arra is, mit 
várhatunk a  itovábbi  'fejezetektől: „elsősorban magunkat vizsgáljuk, ha-
zánkat és népünket, a magyarságot  államhatárainkon  belül és az á l
lamunkat  környező  szomszédos országok területén.. 

A  tkõnyv  második fejezete a magyar nép, s egyúttal a magyar nyelv 
történetébe nyújt betekintést. A magyar nép táji-történeti  tagolódásá - 
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nak vizsgálatába is bevezet bennünket Kósa László, s nagyon jó, hogy 
térképen is láthatjuk a Kárpát-medence magyar tájneveit, a néprajzi 
csoportok megjelölésével. A tájnevek eredetének magyarázatát meg-
kapjuk: p1. hogy a Nyírség nevét nem a nyírfáról, 'hanem egy régen 
elfelejtett szavunktól, a nedvességet jelent ő  „nyír"-ből vette. 

Településtörténeti  'összefoglalót kapunk a következ ő, költői című  
fejezetben, megismerkedünk a szállási ill. tanyai élet jellegzetességei-
vel, a mezőváros, a szeres település, a kertesség fogalmával. Helyi, 
földrajzi szempontból az általános jellemvonások mellett a sajátos, he-
lyi jellegzetességekre is utal. Itt tárgyalja a iházat és berendezését is, az 
udvar bemutatásánál Tamási Áront-1d idéz. Népnyelvi adattár is ez a 
fejezet: a ház berendezésének népi elnevezései egymást követik, s a 
nyelvtörténetet is s•eguitségül hívja: „a ház  a legrégibb magyar szavak 
közé tartozik, még a Volga-Káma menti őshazából hoztuk magunkkal." 

A magyar állattartás szokásairól történeti, területi szempontból is 
részletes tájékoztatást kapunk a negyedik fejezetben, a népnyelvi elne-
vezések itt is szerepelnek: megtudjuk, mi a 'bizsók vagy kusztora, a cif-
raménes, s miért van több tekintélye a csikósnak, mint a gulyásnak 
Vagy kondásnak. 

Gazdag ismeretanyagot hoz az ötödik fejezet is: a gazdásági élet 
szokásait írja le a szerz ő . A munkaeszközökkel is megismerkedünk: a 
szénagyĹíjtő  és boglyarakó favillákat, aratósarlókat, a különböz ő  eke-
típusokat Sáros A. Miklós rajzai mutatják. 

A könyv egyik erényének, a nagyfokú tömörségnek igazolására ra-
gadjunk ki egy mondatot ebb ől a fejezetből: „A b ú z a régi bolgár-
török jövevényszó nyelvünkben, attól a népt ől kaptuk, mely a finnugo-
rok imelilett a legnagyobb szerepet játszotta a magyarság kialakításá-
ban." - Egyetlen mondatban: nyelvtörténeti, történelmi és gazdaság-
történeti ismeret. 

A magyar népviselet változatait is részletesen tárgyalja a szerz ő , 
a tárgyi néprajz leírására f őleg a Vásárban c. fejezetben kerül sor. Kü-
lön fejezetet szentelnek a gyermekjátékok leírásának, s itt b őven közöl-
nek gyermekjátékdalokat is. 

A könyv egyik legérdekesebb, legváltozatosabb fejezete a Leány -
sors—asszonysors 'cím ű, a lakodalmi szokásokat is itt dolgozták fel. 
A szokások ismertetését az év ünnepeihez iffiz6d6 népszokások leírásá-
val zárják. 

Az „Egyszer volt, hol 'nem volt. . ." c. irész a népköltészet - f őleg 
a népmese és monda - tartalmi-formai sajátosságait tudatosítja az ol- 
vasóban, eszmei-esztétikai értékelést Is hoz. A könyv „kalauzoló" jel- 
legére imutat az Is, hogy a fejezetek után 'betekintést kapunk a néprajz 
szaklrodal'mába: a további olvasásra, tanulásra ösztönöz a könyv. 

Szimpatikus vonása a munkának, hogy nincs szigorúan meghatá- 
rozott vezérfonala, s így egy oldalon szerepe(I egy népszokás ismerte- 
tése, a népszokások költészete, népnyelvi, nyelvtörténeti vonatkozású 
fejtegetések sora. A kötetet mintegy kétszáz fotó, sok rajz teszi szemlé- 
letesebbé, izgalmasabbá. Elmondhatjuk, hogy a szerz ők érdekes, izgal- 
mas olvasmányt nyújtanak a népm űvészet iránt érdekl ődő  ifjúságnak. 

288 



Pastyik  László 

PÉTER  LASZLÓ: 
BALINT sAND0R 
MUNKASSAGA. 
BIBLIOGRAFIA.  

Szeged 1974. 61. L. A Somogyi-könyvtár kiadványai 17. 

Bálint Sándort a magyar néprajz kiváló tudását 70. születésnapján 
a barátok és tanítványok két Szerény  kiáilítâsú,  de annál tartalmasabb 
ki'adván'nyal  koszontöłtték.  A  Som'ogyiJkönyvtári mílihely  c. folyóirat 
1974. évi 3. számában Bálint Sándor. tiszteletére Írott  tanu1m'ányokat,  
közleményeket  olvaisthatunk  az alföldi magyarság és Szeged népének 
néprajzából, valamint Szeged történetének és  művelődéstérténetének  
tárgyköréből. A Somogyi-könyvtár .kiadványainak 17. füzete Bálint 
Sándor termékeny  munkásságának  bibliográfiai felmérését  •adja.  

Bálint Sándor  tőzsgyökeres szeg2di,  a Város számára emlékek és 
élmények sorozat, a tudósi szenvedély állandó forrása. Alsóvároson 
született 1904. augusztus 1-én, elemi és középiskolai, valamint egyetemi  
tanimányait  Szegeden végezte; tudósi pályája, oktatói és kutatói  mun-
káa  is Ide fűződik, tanított a tanítóképz őben és az egyetem tanszékén, 
művei címükben Is jelzik elkötelezettségét: Szegedi Szótár, Szeged vá-
rosa, A szegedi paprika, A szegedi nép, Szegedi példabeszédek és jeles 
mondások, hogy csak a  1egjelentőseb'bket soro1am  fel.  

Bálnt  Sándor érdeklődése hihetetlenül sokfelé ágazó, 'kiterjed a 
néprajzra,  vallástörténetre, irodalomtöiténetre,  művészettörténetre, 
művelődéstörténetre,  várostörténetre,  nevelésügyre  tb.  Az életművét 
jegyzékbe foglaló bibliográfia e tárgykörökb ől 363 tételt rögzített. Els ő  
közleményét Szeged-alsótanyai nóták  cmnunel  az  Ethnographia  közölte 
1926-ban. A bibliográfiai felsorolást. A „mennyei kenyér" c. írása zárja, 
amely az  Üj  Ember c. 'hetilapban 1973. december 23-án jelent meg. 
A majdnem  ötévt'izedayi  munkásságot  kisebb-nagyobb  cikkek, közlések,  
tanilmmnyok  és könyvek sorozata jelzi. 

Bálint Sándor munkásságának néhány jugoszláviai vonatkozása Is 
van. Az alföldi magyarság néprajzi kutatásánál a figyelme a jugoszlá-
viai magyarságra is kiterjed, ilyen témájú írásai: A néprajzi kutatás 
délvidéki feladatai  (Délvidéki  Szemle 1942. március; 72-16. p.), Bácska  
1egyhelyei  (Kalangya 1943. április 15.; 162-165. p.),  Szaján (HITK  1970. 
július; 3.  sz.  88-92. p.), A Bánát településtörténetéb ő l  (HITK  1973. 
március; 14.  sz.  67-72. p.). Ezekben a tanulmányokban a szegedi kiraj-
zás egyes vonatkozásait világítja meg a népélet szempontjából. Bálint 
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Sándor néhány tanulmányában a magyarsággal együtt él ő  népek nép-
rajzával  foglalkozik,  az  interetnikus kapcscÝlatok dokumentálására  és 
felvázolására törekszik, ilyen dolgozatai e tárgykörb ől: A délmagyaror-
szági bolgár népélet  (Ka)langya  1942. október; 446-451. p.), A délszláv 
néphit körvonalai (Délvidéki Szemle 1943. május; 218-223. p.), A dél-
magyarországi határőrvidék  (Délmagyarország  1944.  jan.  9.; 6. p.),  
Quelques couttLmes bounievatz (Neuveile Revue  de  Hongrie  1944. feb-
ruár; 71-75. p.) és A hazai bunyevácok  (Sorsusk,  1944. június; 354-357. 
p.). Néprajzi-művelMéstörténeti  kérdéseket tárgyai  Szegede és a Sze-
rémség bora  (HITK  1973. március; 14.  isz.  67-72. p.) c. tanulmánya. 

Bálint Sándor  hetvenedIk  születésnapjára  megjient  személyi bib-
liográfia nagyon értékes információhordozó, kutatási segédeszköz. 

A bibliográfia több részb ől áll. A Bevezet ő  Bálint Sándor életrajzi 
adatait közli, a Bibliográfia három  alfejezete pedig  a műveit, a róla 
szóló írásokat (364-372. tétel) és a tiszteletére írott m űveket (373-375. 
tétel) sorolja fel. A Mutató egységes rendben 'adja 'a személy- és föld-
rajzi 'neveket, tárgyszavakat, gazdag bontásban és sok utalással, hogy 
a kutató-kereső  bárhol is üti fel a mutatót, könnyen és biztosan meg-
találja az őt érdeklő  témát, írás okat. A  bibidográfia  gazdag utalások-
ban is, jelzi az összetartozó tartalmi és formai egységeket. A könyveket 
tárgyaló  tételok anahtikusak,  tájékoztatnak a fejezetcímekr ől és ide  
katak  besorolást 'az Ismertetések és recenziók is, 'amelyek az adott 
művel foglalkoznak. A bibliográfia időrendi felépítésben közli anyagát. 
A bibliográfiát szervesen egészítik 'ki a közölt fényképek és fakszimilék. 

'Péter László munkája minden elismerést megérdemel, a személyi 
bibliográfiák műfaj ában  ezzel és  lkorábbi m'unkájaival  követendő  gya-
korlatot alakított ki. 
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AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL  



Szeli István  

ATALAKULAS ELOTT  

Az 1975. IV. 1-tő! IX. 30-ig tartó id őszakban  intenzive  folytak az 
előkészületek a Hungarológiai Intézet és a  Böcsészkar  Magyar Nyelvi 
és  Irodalmi  Tanszéke integrálására az Új  alkotmány  és a  JKSZ  X. Kong-
resszusának határozatai szellemében. A két intézmény az elfogadott  
irányelveknek  megfelelően 1976-tél kezdve közös és egységes intézetté 
alakul át a Bölcsészkar keretében. Ez nemcsak szervezési és anyagi vo-
natkozásokban, hanem az oktatási és tudományos programokban is je-
lentős változásokat hoz  magával,  s a meglévő  oktató és kutató kapaci-
tások nagyobb fokú tömörítését és jobb kihasználását teszi majd lehe-
tővé. Az integrációra vonatkozó konkrét intézkedésékr ől és az Új mun-
kaformák  kialakításáról  következő  számunkban bővebben beszélünk. 

Munkatársaink a  jelzett  időszakban a következ ő  értekezleteken 
vettek részt: 

Dr. Mikes Melánia tudományos munkatárs előadást tartott az újvi-
déki Lingvisztikai Intézet szervezésében megtartott JUGOSZLÁVIA 
NYELVÉSZ-NŐI című  előadássorozat keretében Többnyelv űség Ju-
goszláviában címmel. Május 7.) 

1975. május 30-án és 31-én részt vett Belgrádban a Nyelv és tár-
sadalom néven megtartott konferencián, s vezet ője volt A nyelvek 
koegzisztenciája a többnyelv ű  közösségekben című  panel-vitának. 

1975. augusztus 25-től 30-ig Stuttgartban részt vett az alkalmazott 
nyelvészet IV. nemzetközi kongresszusán, s el őadást tartott A két irányú 
kontrasztív nyelvtanok címen. 

Dr.  Šulc Magdołlna  tudományos munkatárs 1975. IV. 18-án el ő-
adást tartott az újvidéki Lingvisztikai Intézet által szervezett JUGOSZ-
LÁVIA NYELVÉSZ-NŐI elnevezésű  előadássorozat keretében. El őadá-
sának címe: A  komparatisztika  jelene s a magyar és a szerb irodalom 
kölcsönössége. 

1975. VII. 7-én és 8-án részt vett az  Ohridbari  megtartott nemzet-
közi értekezleten, amely a balkáni népek  feiklórjával  foglalkozott. Elő-
adásának címe: A délszláv  népdadok  éneklése Magyarországon. 

Tóth Ferenc tanársegéd Ugyanezen az értekezleten  előadst  tartott 
Az észak-bánáti téli népszokások hagyományozódása, mai élete címen. 
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Molnár Csikós László tanársegéd 1975. V. 30-án és 31-én részt vett 
a Jugoszláv Alkalmazott Nyelvészeti Társaság belgrádi értekezletén, 
s előadást tartott a magyar nyelv hivatalos használatáról Jugoszláviában. 

1975. VI. 5-6-án részt vett a szarajevói Nyelv- és Irodalomtudo-
mányi 'Intézet értekezletén. 

A HITK 22. számának megjelenése óta az alábbi személyek és in-
tézmények gazdagították könyvtárunkat értékes ajándékaikkal: Dr. Kósa 
László, dr. Paládi-Kovács Attila, Országos Széhényi Könyvtár, MTA Nép-
rajzi Kutató Csoportja, MTA Irodalomtudományi htézete, Néprajzi Mú-
zeum - Budapest; Somogyi-könyvtár, Móra Ferenc Múzeum, Tiszatáj 
szerkesztősége - Szeged; dr. Tóth István, MTA Dunántúli Tudományos 
Intézete - Pécs; dr. Gunda Béla, KLTE Könyvtára, KLTE Néprajzi 
Intézete - Debrecen; Forrás szerkeszt ősége - Kecskemét; Magyar 
Műhely - Párizs; Mérleg szerkeszt ősége - Bécs; Korunk szerkeszt ő-
sége - Kolozsvár; Institut za folkšlor - Szkopje; Magyar Képes fljság 
szerkesztősége - Zágráb; Pomurska založba, Népújság szerkeszt ősége 
- Muraszombat; Közművelődési Közösség - Zenta; Történelmi Le-
véltár - Sremski Karlovci; Üzenet, letjel szerkeszt ősége - Szabadka; 
dr. Matijevics Lajos, dr. Lőbl Árpád, Jung Károly, Történelmi Intézet, 
Lingvisztikai Intézet, Jó Pajtás, Sitvarnost, Híd, Misao - Gondolat szer-
kesztősége - Üjvidék. 

E SZAMUNK MUNKATARSAI 

DR.  BOSNYÁK SÁNDOR, KtI'ąYvTÁROS - BUDAPEST; FARAGÓ JOLÁN EGYE-
TEMI HALLGATO - BÁCSTOPOLYA; JUNG KÁROLY, EGYETEMI TANÁRSEGÉD 
- UJvIDÉK; KATONA IMRE, DOCENS - BUDAPEST; KOVÁCS ENDRE, TISZTVISE-
LÓ - DORO5ZLO; iDR. MATIJEvICS LAJOS, DOCENS - TJVIDÉK; MOLNÁR CSIKOS 
LASZLO, A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET ASSZISZTENSE - JVIDÉK; DR. NAGY 
DEZSŐ , MZEOLÓGUS - BUDAPEST; PASTYI'K LÁSZLÓ, A HUNGAROLÓGIAI 
INTÉZET ASSZISZTENSE - QJVXDK; DR. PENAVIN OLGA, EGYETEMI TANÁR - 
UJVIDEK; PSINOVÁTZ ANTAL, TANÁR - PACSSIR; MR, PE Ś IČ  SLOBODAN, 
MÜZEOLÓGUS - vERSEC; DR. SZELI ISTVÁN EGYETEMI TANÁR - UJVIiDÉK; 
TÓTH FERENC, A HUNGAROLOGIAI INTËZET  ASSZISZTENSE  - 1GJv!ID5K; 
TRIPOLSZKY GÉZA, MÜZEOLOGUS - ZENTA; DR. VESELINOVI Č-ŠULC MAGDA-
LENA, A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSA - ŰJVIDÉK; 
DR. VOIGT VILMOS, EGYETEMI ADJUNKTUS - BUDAPEST. 
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