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ELOSZO 

Ennek a kötetnek a fejezeteit különböző folklorisztikai témákkal 
foglalkozó írásaimból válogattam. Kutatómunkám a néphagyo
mány számos területét érinti. Az általánosabb összefüggéseket feltá
ró és elemző tanulmányokhoz helyszíni gyűjtőutakat folytattam. 
A recens anyag alapul szolgál egy-egy közösség szellemi kultúrájá
nak a megismeréséhez. Rendkívül fontosnak tekintem a gyűjtő meg
figyeléseit, a jelenségek tényszerű leírásait. Ezért kutatóútjaim során 
kezdettől előtérbe helyeztem a népi közösségekben való megfigyelést 
és a közvetlen beszélgetést. Az ún. adatközlővel a közvetlen kontak
tus a jelenségek mögé való betekintést és azok helyes értelmezését 
segíti elő. Az így feltárt anyag az elméleti következtetéseknek is 
fontos alapja. A kötet néhány fejezete helyszíni gyűjtéseimből nyújt 
adatokat az egyik szélesebb összefüggésekben vizsgált kutatási téma
körömhöz, a kalendáris szokásokhoz és a népi színjátékokhoz. 

A dramatikus népszokásokról és maszkos alakoskodásokról írt 
munkáimban fokozott figyelmet fordítok az interetnikus kapcsola
tok vizsgálatára, a Kárpát-medencében élő népek hagyományaiban 
mutatkozó párhuzamokra, az átadás-átvétel és az eredet kérdéseire. 
E tekintetben általában két nagy befolyás áll a figyelem előterében: 
a német és a szláv. A német konkrétabbnak tűnik a szlávnál, noha 
a németség néprajzilag ugyanolyan tág határok között mozog, mint 
a szlávság. Ami nagy összefüggésekben olykor alkalmazható, a 
részletekben, egy-egy jelenség vizsgálatában már eredménytelen 
vagy felszínes. Jól mutatja ezt a magyar-osztrák színjátékokra és 
maszkos alakoskodásokra vonatkozó párhuzamoknak a vizsgálata 
is. A kapcsolatok kérdése akkor válik konkrétabbá, jobban ponto-
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síthatóvá, ha az összevetésnél nem általában németről, vagy nem az 
ugyanolyan tágan értelmezhető osztrákról beszélünk, hanem a ba
jor, a hienc vagy más, a települési helyekkel meghatározható nemze
tiségi, etnikai csoportokról is. Első tekintetre úgy gondolhatnánk, 
hogy az osztrák-magyar határ mentén szoros népi kapcsolat mutat
ható ki a népi kultúrában. A különbségek azonban sokkal nagyob
bak, mint a hasonlóságok. Az ezekből adódó kutatási problémák a 
népi színjátékokkal összefüggésben nagy mértékben megnehezítik a 
vizsgálatokat. E tekintetben számolni kell a bajor és a sváb germán
sággal, a történeti Magyarországon élt vagy élő különböző helyről 
települt németek gyakran kevert kultúrájával. 

Hasonló kérdések vetődnek fel á szláv népi kultúrát illetően is. 
Nyilvánvalóan nem lehet általában szláv hatásról vagy kapcsolatról 
beszélni. Az olyan megállapítások, amelyek konkrétan nem jelölik 
meg, hogy melyik szláv népről van szó, csak egy ködös, megfogha
tatlan régmúltra vonatkoznak. Jó tanulságul szolgálnak e tekintet
ben a keleti szlávok dramatikus szokásai. A kapcsolat még a közvet
len szomszédságban élő ukránsággal sem egyértelmű, sőt éppen a 
különbözőségek a jellemzőek, s nem az egymásba kapcsolható pár
huzamok. 

A népi színjátékok kapcsolatainak a vizsgálatában nem csak az 
európai népek hagyományai fontosak, hanem föltétlenül szükséges 
figyelembe venni azokat a forrásokat is, amelyek az ún. magasabb 
kultúra területéről valók. Az irodalom és a folklór összefüggéseihez 
kiváló példákat nyújtanak a dramatikus népszokások, különöskép
pen a vallásos népi színjátékok. Ide vonatkozóan az iskoladrámák 
részleteinek, elemeinek a néphagyományban való továbbéléséről 
tárok fel adatokat. 

A magyar népi kultúrában sajátos helyet foglalnak el a palócok. 
Az északi magyar-szlovák nyelvhatár mentén hosszú sávban palóc
nak tekintett népcsoport hagyományában számos olyan jelenség 
figyelhető meg, amely jól jellemzi a kultúrájukat. Főbb vonásokban 
hozzákapcsolódnak általában a magyar népi műveltséghez, azonban 
az eltérő jegyek rendkívül figyelemreméltóak. Ilyen eltérő vonásokra 
a palócságon belül is találunk adatokat, amelyek sajátos csoportkul-
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túra jellemzőiként tekinthetők. Ide vonatkozó példákat a dramati
kus népszokások és népi színjátékok hagyományköréből nyújtok. 

A folklór írások között szerepet kapnak tudománytörténeti feje
zetek is, valamint folklorisztikai témakörű előadások. Rendkívül 
fontosnak tartom, hogy minden fórumot és alkalmat felhasználva 
szóljunk az elcsatolt területeken élő magyarokról. A csehszlovákiai 
magyarok néprajzi kutatásáról és népi kultúrájukkal összefüggő más 
kérdésekről tartott előadásaimat itt újólag közlöm. 

Gerlefalva, 1989. május 1. 
Ujváry Zoltán 
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NÉPMONDA, NÉPI EMLÉKEZÉS ÉS HELYTÖRTÉNET 

A folklór egyik rendkívül szerteágazó műfaja a népmonda. Már 
a műfaj meghatározása során is számos bizonytalanság, gyakran 
egymásnak ellentmondó megállapítások születtek. Kisebb rokon 
műfajok egymásba csúsznak, vagy érintkeznek, vagy teljesen fedik 
egymást. Az adomával való keveredés különösképpen gyakori. Ah
hoz, hogy a műfajról megfelelő áttekintés készüljön, nyilvánvalóan 
szükség van a vonatkozó hagyomány minél teljesebb adattárára. Az 
elmúlt évtizedek kutatásai, helyszíni gyűjtése jól mutatják, hogy 
milyen gazdag anyag lappang még napjainkban is a néphagyomány
ban. Olyan történeti személyiségről is felszínre kerültek népi elbeszé
lések, akiket a szakirodalom korábban nem említett. így pl. Erdész 
Sándor kutatásainak köszönhető, hogy Báthori Gábor erdélyi feje
delemről több mint két évtizede a népi prózairodalom kis remekeivel 
ismerkedhetünk meg.1 

A népi emlékezés és a történelem eseményeinek a vizsgálata mind 
a kutatók, mind a nagyközönség számára valamilyen összefüggést, 
kapcsolatot sejtet a szájhagyomány és az írott források között. 
Fontos azt hangsúlyoznunk, hogy a népi elbeszélő prózában a törté
nelemnek olyan sajátságos tükrözési formáját látjuk, amelynek egé
szen mások a vizsgálati, kutatási szempontjai, mint a történettudo
mánynak. A népi emlékezés történelemmel kapcsolatos adataihoz a 
folklórkutatás módszereivel kell közelítenünk. 

1. Erdész Sándor: Báthori Gábor a néphagyományokban. Nyíregyháza, 1965.; 
A Báthori-család eredetmondájáról: Dankó Imre: Opuscula ethnographica. Deb
recen, 1977. 170-179. 
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A folklór művelőjét nem az érdekli elsősorban, hogy a szájhagyo
mányban a történelmünk eseményeivel kapcsolatban fennmaradt 
emlékezések mennyire hitelesek - bár ez is egyik része a vizsgálat
nak -, hanem azt, hogy az eseményt milyen műfajon keresztül, 
milyen költői, esztétikai stb. formában közvetíti. Mindez azonban 
nem jelenti azt, hogy a szóbeli költészetnek nincs vagy nem lehet 
fontos és pontos közlése a történelem kutatója számára. 

A helyi mondák hátterében előfordulhat ténylegesen megtörtént 
vagy ahhoz hasonló esemény. A szájhagyomány sajátosságából kö
vetkezően a történet generációról generációra változhat, sőt az elbe
szélők egyéni fantáziája szerint azonos időpontban is különbözőkép
pen színeződhet. Ha írott források tanúsítják a hitelességet, a folk
lórkutató számára akkor sem az a lényeges, hogy az esemény minden 
részletében megegyezik-e az elbeszéléssel, a mondával, hanem első
sorban az, hogy a monda kialakulásában milyen tényezők kaptak 
szerepet, hogyan került a néphagyományba, és ott milyen funkciót 
tölt be. 

A népi emlékezet minél távolabbi kor eseményeit idézi fel, annál 
inkább veszíti el a valósággal való kapcsolatát. A régmúltról szóló 
mondák igen gyakran másodlagosan alakultak ki a történést köve
tően évtizedekkel, olykor évszázadokkal később. A honfoglalás 
mondaköréről egyértelműen bizonyítható, hogy a néphagyományba 
másodlagosan kerültek. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy 
mintegy ezer évvel ezelőtt nem voltak hasonló elbeszélések a szájha
gyományban. A kontinuitás az orális hagyományban azonban év
századok folyamán nehezen képzelhető el. Az emlékezet felfrissítésé
re időről időre szükség van. Ezt segítették elő kezdetben az egyház 
által életben tartott legendák, később az iskolai oktatás, még később, 
különösen egy évszázada a tankönyvek, ponyvanyomtatványok és 
a századfordulótól egy-egy helységgel, tájjal kapcsolatos kiadvá
nyok. Ezek nyomán mindig megújult a helyi hagyomány, jó elbeszé
lők révén gyakran tovább variálódott és olykor a népi próza nagyon 
szép alkotásai alakultak ki. 

Az alábbiakban olyan népi emlékekről szólok, amelyek számos 
vonatkozásban kapcsolódnak a helyi történelmi eseményeknek, sze
mélyeknek, településeknek a múltjához. Sorrendben elsőként egy 
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Szent Lászlóval kapcsolatos történeti mondát emelek ki, amely egy 
település - Nagykereki - nevének eredetét magyarázza. Osváth Pál 
feljegyzése szerint: 

„A népmonda azt tartja a N.-kereki helység nevének eredetéről, 
hogy midőn Szt. László királyunk holtteste saját akarata folytán 
N.-Váradra szállítandó volt, a holttesttel együtt jövő barátok ezen 
akkor telepített helyiségnél elesteledvén, éjjelre itt maradtak: de 
csodák csodája mi történt? az, hogy a halottas kocsi kerekei éjszaká
nak idején önmagukban megindulván, a kocsi a testtel meg sem 
állott addig, míg a kitűzött helyre, azaz a nagyváradi Szt. László 
templom elébe nem ért. A Szt. László király holttestét vivő szekér 
kerekeinek itt történt csodás megmozdulása alkalmából neveztetett 
ezen helység Kereki-nek."2 

A Szent László királyról írásba foglalt legenda a 12-13. század 
fordulóján a magától elindult kocsival kapcsolatos eseményt a kö
vetkezőképpen mondja el: „Míglen a hívek a nyári napok hősége s 
a hosszú út miatt haboztak, hogy testét Váradra vigyék-e (ugyanis 
az ő meghagyása szerint ide kellett volna temetni, de úgy látszott, 
okosabb a fehérvári egyház mellett dönteni, minthogy az volt köze
lebb), egy fogadóhoz értek, ahol a fáradtságtól és a szomorúságtól 
elaludtak. Miután elnyomta őket az álom, a kocsi, amelyre a testet 
rakták, mindenféle állati vonóerő nélkül magától indult Váradra a 
helyes úton. Felébredvén nem találták a kocsit és vigasztalhatatlant 
futkostak szerte a vidéken, amíg meg nem találták a Várad felé 
magától futó szekeret, s a ráhelyezett szent testet. Látván hát a 
csodát, hogy tudniillik a boldog hitvalló testét isteni erő viszi ama 
helyre, ahová temetkezését maga választotta, hálát adva annak, aki 
félelmetes az ő szent helyén, útjukat minden habozás nélkül Várad 
felé vették."3 

A legenda nyilvánvalóan nem tartalmaz valóságmagot. A történet 
a Szent Lászlóval kapcsolatos legendáriumban maradt fenn, amely 
révén a néphagyomány mondája mindig meg-megújult Biharban. 
Osváth Pál könyve is hozzájárulhatott a monda fennmaradásához. 

2. Osváth Pál: Bihar vármegye Sárréti járása leírása. Nagyvárad, 1875. 
3. Árpád-kori legendák és intelmek. Budapest, 1983. 99-100. 
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A Nagykereki nevének magyarázatában a legenda konkrét helyhez 
való alkalmazását figyelhetjük meg. Az ilyen variációk kialakulása 
a népköltés jellemző folyamatához tartozik. 

Szent László királyról egy másik legenda szélesebb körben ismere
tes a magyar nyelvterületen. Ez László királynak a kunokkal folyta
tott harcaihoz kapcsolódik. A történetnek a hagyományban való 
folytonosságához nagymértékben hozzájárultak a Szent László éle
téről, csodás tetteiről szóló prédikációk és különböző írások, nyom
tatványok. Figyelemre méltó, hogy Temesvári Pelbárt erdélyi nép
mondaként mondja el Szent László hadakozását a kunokkal, és az 
alábbi monda is egykori erdélyi kapcsolatokra mutat. Az al-dunai 
Hertelendyfalván (Vojlovica) jegyeztem fel 1966-ban egy 80 éves 
székely asszonytól, aki szép Mátyás-mondákat is előadott. A hagyo
mányt őrző Kovács Júlia írástudatlan apjától hallotta a történetet, 
aki családjával a múlt század végén (1883) a bukovinai Andrásfalvá-
ról települt át az Al-Duna mentére. A monda nemcsak az általáno
sabban ismert motívumot - az aranyak kővé változtatását - s a 
győzelmet mondja el, hanem azon kívül tartalmaz még két csodaté
telt. László király a győztes seregnek élelmet és italt teremt: bivaly
csorda jön elő imájára és kardja éle nyomán forrás fakad a sziklából. 

Úgy gondolom, hogy hasznos adalékul szolgál a bemutatásra 
kerülő mondai variáns a Szent Lászlóval kapcsolatos hagyomány 
vizsgálatához. A mondát magnetofonszalagon is rögzítettem, ame
lyet - egészen csekély, stiláris módosításomtól eltekintve - az adat
közlőm a következőképpen mondott el: 

„Anyáméktól hallottam, hogy ő szent király volt és egy fejjel 
nagyobb volt mint a többi vitézek. 

Az akkori időben nem úgy volt, hogy katonának besorozták és 
menjen katonának a háborúba, hanem a király ment legelöl. Akkor 
már olyan nagy volt Magyarország, hogy három tenger mosta a 
határát. Itt meg a kunok bejöttek és ezt a délvidéket rabolták. És ő 
nem tudta, mert akkor se telefon nem volt, se semmi, hanem véres 
kardot hordoztatott az országban, hogy menjenek, mert veszélyben 
van Dél-Magyarország. Vitték a menyecskéket, meg a gyermekeket 
lóháton. Rabszíjra rákötözték és úgy vitték. 

Amikor a király megtudta, megsarkantyúzta a paripáját: 
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- Utánam vitézek, utánam magyarok! Ne engedjük, hogy elvi
gyék a mi gyermekeinket! 

- Bízzunk az istenben, majd ő megsegít! 
Mikor jöttek, jó napokig, akkor előrement egy futár és azt 

mondta: 
- Uram, Királyom! Késő, azon félek, nem érheted utol a kun 

ellenséget. 
És azt mondja Szent László: 
És akkor az egész népnek kiadta, hogy kitartás, utol kell érjük! 

Nem szabad megengedni, hogy elvigyék őket! 
És akkor jöttek, alig faltak valamit, de már akkor el is fogyott a 

tarisznyába való, mert ők nem gondolták ám, hogy olyan hosszú 
utat kell megtegyenek. Mikor aztán ideértek Becskereken errül, hát 
akkor porfelleget látott végre a távolból. Örömmel kiált fel: Ott a 
pogány, ott van! Megsarkantyúzta roppant paripáját, és a többi 
népek követték a példáját. 

Mikor a kunok megtudták, hogy jön a magyar sereg, lecsatolták, 
eldobálták az asszonyokat, gyermekeket, csak hogy puszta életüket 
megmenthessék. Hát akkor hajtottak. Igen ám, de az ő paripáik már 
ki voltak fáradva, és eltalálták ők, hogy aranyat szórnak el a földre. 

És szórtak is aranyat. És akkor Szent László tudta, hogy a katona
ság leszáll az aranyért, hogy szedje fel. Felfohászkodott az égbe, 
hogy uramisten, változtasd az aranyat kővé. 

Mikor szedik felfelé, hát kerek kövek. 
- Megálljatok kunok, úgy becsaptatok, hogy követ akartok ne

künk adni?! 
Akkor aztán utolérték őket a lugosi erdőben. Ott aztán üssétek-

vágjátok, üssétek-vágjátok! Ne maradjon belőlük senki, csak egy! 
Hát a vezetőt nem bántották, mert akárhogy bele voltak kesered

ve az üsd-vágdba, mégis a királynak szót fogadtak, meghagyták. 
Akkor a király odament, azt mondja: 

- Téged nem bántalak. Légy hírmondó messze kun országban. 
Hogy jajj annak, ki a magyart háborgassa! 

Akkor odament egy fő ember, azt mondja: 
- Uram és királyom, ne haragudj, hogy szólok, de a nép olyan 
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éhes, hogy már nem tudjuk, mit csinálunk. Talán éhen kell meghal
nunk. 

- Ne búsuljatok, gondoskodik az ég rólunk. Csak míg visszatérek, 
ne zúgolódjatok! 

Akkor ő elment a hegy aljába, ahol hegyek voltak, imádkozott 
hangosan. Kérte a jó istent, hogy küldjön nekik ennivalót, mert 
elpusztulnak, oda lesz Mária országa. És amikor ezt elimádkozta, 
felállt a térdéről, hát hall nagy bögest az erdőben. Odament, hát egy 
csomó marha... nem marha volt, hanem bivaly, bivalycsorda. 

- Öljétek le őket, éhező vitézek, mert a jóisten küldte őket nektek! 
Azoknak aztán nem kellett kétszer mondani. Sütték, főzték. A ló

ra ültek, a nyereg alá tették, úgy puhává csinálták, ették a húsokat. 
De hogy ők szegények nagyon éhesek voltak, úgy gondolták, hogy 
eszünk, igen ám, de akkor víz is kellett volna, ha lett volna. Akkor 
azt mondja egy bátor: 

- Uram és királyom, enni már ettünk, de szomjan el kell most 
vesznünk. 

- Ád az ég italt is, ha már enni adott, csak míg visszatérek, ne 
zúgolódjatok! 

Elment megint imádkozni. Kardjával kifúrta a sziklát. Amikor 
kifúrta, szép forrás cseregett belőle. Máma is Szent László forrásnak 
hívják Romániában; ma ott van. Na és akkor ittak, akkor országo
kat csináltak és hálálkodtak az istennek. 

S akkor bejöttek ide a városokba. Minden városban diadalkapu 
volt. Minden városban enni-inni adtak a katonáknak. Úgyhogy 
három hétre értek haza. Mindenütt, mindenütt ettek, ittak, és akkor 
annak örömére, hogy a kunok sohase jöttek többet, hogy a kunoktól 
megszabadultak, a templomokban harangoztak. Ahol picike volt a 
falu, vagy egy tanyán, még ott is rézcsengettyü szólt annak a tisztele
tére, hogy a kunoktól megmenekültek."4 

A néphagyomány különböző halmokat, dombokat tatár vagy 
török, kuruc vagy labanc csatával hoz kapcsolatba. így például a 
darvasi Bozsódpusztán van egy ún. Testhalom, amely alatt azok a 
hősök nyugosznak, akiket a tatárok legyilkoltak. Hasonlóképpen 

4. Ujváry Zoltán: Varia folkloristica. Debrecen, 1975. 186-188. 
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Hencida határában is van egy Testhalomnak nevezett hely, amely a 
hagyomány szerint úgyszintén az odatemetett harcosokról nevezte
tett el. 

A Testhalom helynevek számos folklorisztikai kérdést vetettek fel 
a kutatók körében. Az idevonatkozó helyi mondák többnyire véres 
eseményről szólnak. Kétségtelenül gyakran összefüggésbe hozhatók 
a helység történelmének egy-egy periódusával. Részletesen foglalko
zott ezzel a kérdéskörrel Dankó Imre.5 

A törökök egykori jelenlétével kapcsolatban egészen nyilvánvaló
an beszélnek a helynevek, a helynevekhez fűződő mondák. így pl. 
a derecskéi határnak Tápé felől való oldalán a Kalló mellett van egy 
halom, amelyről a hagyomány azt tartotta, hogy Derecske elpusztu
lásakor e halmon volt a török vezér sátora, s ennek az emlékére 
nevezték el a helyet Sátordombnak. Bedő határában van egy Török
zug elnevezésű rész. A hagyomány szerint a törökök ott tanyáztak. 
Az idevonatkozó hajdú-bihari hagyománykört Ferenczi Imre dol
gozta föl.6 

Nagybajom határában úgyszintén Törökhalomnak neveznek egy 
határrészt. Erről a hagyomány azt tartja, hogy 1659-ben e halom 
körül tanyázott a török had és a basa sátora ezen a halmon volt. 
Közelében van a Csatahalom, amelyen viszont a magyar tábor volt. 
A két halom között volt az ütközet, amelyben először a magyarok 
voltak előnyben, de a török túlerő miatt a csatát elvesztette a magyar 
csapat. 

Ezeket a példákat bőséggel sorolhatnánk tovább! De nemcsak a 
törökkel kapcsolatban. Pl. Fúrta határában a tatár pusztítás emléké
re a határnak a Nagynyomás felől eső részét Tatárcsapásnak neve
zik. Komádiban pedig ismeretes egy Rácvágás nevű határrész, 
amelyről a néphagyomány a következőket tudja: 1707-ben a rácok 
megtámadták a komádiakat, akik a támadásról előre tudomást 
szereztek, ezért Zsáka-Furta felől, a Kutas patak gázlóját kaszákkal 
meghányták, s amikor jött az ellenség, a kaszás részbe szorították, 

5. Dankó Imre: i. m. 
6. Ferenczi.Imre: A török küzdelmek emléke Hajdú-Bihar mondahagyományában. 

A debreceni Déri Múzeum évkönyve, 1962-1964. Debrecen, 1965. 243-265. 
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s levagdalták őket. Egyébként ennek az emlékére a múlt században 
Komádiban hajnalonként harangoztak. 

Itt említjük meg, hogy Báránd körzetében egy halmot Mátyás 
halmának neveztek, kapcsolatba hozva azt Mátyás királlyal.7 

Mátyás királlyal kapcsolatban számos helyi monda alakult ki 
Gömörben, ahol a hagyomány szerint a szőlőhegyen megkapaltatta 
az urakat. 

A gömöri Mátyás-kultusz külön vizsgálatot érdemelne. Mátyás 
király látogatása Gömör megyében termékenyítőleg hatott a népha
gyományra. Számos gömöri helység büszkélkedik azzal, hogy ott 
megfordult Mátyás király. A Pesty-féle Helynévtárban Jéne község 
jelentésében Mátyás homloka néven ismert szántóról tesznek emlí
tést, és az elnevezést Mátyás király látogatásával magyarázzák 
(1864): 

Jéne „Mátyás király uralkodásakor már ekzisztált, miután Má
tyás király uralkodásakor országolt A' Jéneij Határban ebédelt mely 
dűlő föld az időtől fogva, maij napig is Mátyás homlokának nevezte
tik". 

„Mátyás homloka tető, ahol Mátyás király ebédelt uralkodásakor 
a' Jéneij Családnál, vagy vélek, és azóta neveztetik Mátyás homloká
nak." 

A jénei Abroszka völgy-et is Mátyással hozzák kapcsolatba: 
„Abroszka völgy, mely neveztetik egy abroszról, melyet Mátyás 

király A' Mátyás homloka szántó föld dűlő tetőn let ebédezése 
alkalmával, őseink által terítettet s együttes ebécteléskor az asztalról 
megszerezte közbejöttével el vit, mely völgy neveztetik azért Abrosz
kának." 

Különösen Sajógömörben él erősen az a hagyomány, hogy Má
tyás király a falu szőlőhegyén kapáltatta meg az urakat. A nagy 
király látogatásának emlékére a falu 1912-ben szobrot állíttatott. 
A néphagyomány nagy erejének csodálatosan szép emléke ez, a hit 
egy közösségben, hogy Mátyás király valóban járt ott, és amelyre 

7. A helynevekhez kapcsolódó mondákhoz (Darvas, Hencida, Derecske, Bedő, 
Nagybajom, Fúrta, Kornádi, Báránd, Konyár: Hajdú-Bihar m.) 1. Osváth Pál: 
i. m. 
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századok múltán is büszkén emlékeznek az utódok. Ebben a szlová
kiai magyar faluban nagy ragaszkodással ápolják Mátyás király 
emlékét és gondozzák a szobrot körülölelő parányi kertet, amelynek 
a kapuján kis táblácskán szerény betűkkel áll: Mátyás kert. 

A gömöri Mátyás-kultusz mély hagyományát mutatja, hogy Sajó-
gömörtől alig húsz-huszonöt kilométerre a néphagyomány alapján 
Putnok is jogot formál a királyi kapáláshoz. A Putnok környéki 
falvakban is találkozunk azzal a hagyománnyal, hogy Mátyás király 
a putnoki szőlőhegyen kapáltatta meg az urakat. így pl. Sajónémeti
ben - ahol szintén jogot tartanak arra, hogy Mátyás ott járt - nem 
kis büszkeséggel mondják, hogy Mátyás királynak Sajónémetiben 
volt egy kastélya és onnan látogatott át Putnokra. Puskás Farkas 
Károly parasztember szavai szerint: „A várhegynek az alját Tündér
partnak híjják. Ott lakott Mátyás király. Ott volt a kastélya. Onnan 
ment Putnokra a nemesekkel. A putnoki szőlőhegyen kapáltatta 
meg a nemeseket." 

Mátyás király gömöri látogatását Sajógömör, Jéne és Putnok 
mellett Pelsőc, Vígtelke, Tornaija is számon tartja. A híres kapáita
tás a pelsőciek szerint az ő szőlőhegyükön történt. A páskaházai 
(Csetnek-völgy) Sebő Béla (79 é.) és Máté Gyula (64 é.) is úgy tudja, 
hogy Mátyás király a pelsőci szőlőhegyen kapáltatta meg az urakat. 
„Pelsőcön a Mái oldalban van egy nagy lapos kő. Mátyás király 
azon ebédelt. Most is Mátyás-kőnek nevezik. Az nem áll, hogy 
Gömörön (Sajógömör) kapáltatta meg az urakat. Gömör elorozta 
magának, hogy Mátyás király ott járt." Vígtelke (Sajó-völgy) nevét 
Mátyás király látogatására vezetik vissza. „Mátyás király egyszer itt 
vadászott. A gazdag vadászat után a nagy hegy lábánál egy kis 
forrásnál víg lakomát rendezett. Víg telek ez nekem - mondta Má
tyás király. így lett a falu neve Vígtelke" (Varga Ferenc, 72 é.).8 

Más területről a helynevekkel összefüggésben utalunk a konyári 
Kinizsi rét elnevezésre, amihez a Sárréti járás legnagyobb hősének, 
Kinizsi Pá/nak az emléke fűződik. Kinizsi Pálról a néphagyomány 
még azt is tudja, hogy a kenyérmezei csata után „vad örömében két 
török hulláját tartva fogai között járta híres táncát" - továbbá, hogy 

8. Ujváry Zoltán: i. m. 182-184. 
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a Belgrádot eláruló őrök közül naponként egyet nyárson megsütte
tett és a többivel megétette. 

A néphagyomány gyakran kapcsol valamilyen történeti eseményt 
különleges természeti jelenséghez, képződményhez, furcsa alakzatú 
képződményhez, sziklákhoz, fákhoz stb. Ez utóbbihoz említünk egy 
példát. A Nyitra megyei Bajmóc várának udvarában a múlt század 
közepén még mutogattak egy hatalmas hársfát, amelynek a koroná
ja alatt ötven ember lócákon kényelmesen elfért. A hagyomány 
szerint Nagy Lajos király leánya, Mária ez alatt a hársfa alatt 
mondott le a lengyel trónról. „Mondatik az is, miként e hárs árnyai 
alatt királyaink többször tartottak országgyűlést, tanacskozmanyt 
és törvényszéket. Az is történetileg való, hogy alatta már Bocskay 
és Rákóczyak gyűlésczének és alatta (Datum sub tilia nostra 1711) 
hivatalos iratokat bocsátottak ki."9 

Végül szokásokkal összefüggő történeti néphagyományokat emlí
tünk. 

Az utóbbi években idegenforgalmi látványossággá alakult a haj
dúszoboszlói szilveszter esti zajkeltés, csergetés, kolompolás, durro-
gatás szokása. Ezt a szokást a néphagyomány a törökökkel vívott 
csata emlékének tartja. 1559. december 31-én egy török csapat Bá-
rándot elhagyva Szoboszlónak tartott azzal a szándékkal, hogy a 
lakosokat felkoncolja» a falut kirabolja, azután fölégesse. Egy kabai 
parasztember ingben, mezítláb futott szilveszter éjszakáján Szobosz-
lóra, hogy hírül adja a törökök közeledését. Szoboszló lakossága, 
férfiak és nők, ifjak és idősek egyaránt fegyvert, ütő-vágó eszközt 
fogtak. A nők egy része a toronyba ment, hol égő lámpákat dugdos
tak ki körös-körül, s a harangokat félreverték, részint azért, hogy a 
hadakozóknak némi világosságot adjanak, részint azért, hogy a 
harang zúgásával a nép lelkesedését fokozzák. A török a várostól 
délnyugatra a Kosi folyón kívül állomásozott, s ott egy dombon 
ütötte fel a sátorát a basa. A szoboszlóiak nagy elszántsággal roha
mozták meg a törököket, s mind egy szálig lekaszabolták. A basát 
egy domb alá temették és emlékeknek okáért ennek a dombnak ma 

9. Kelecsényi József: A bajmóczi ős-hársfa. István bácsi Naptára, 1858. 146. 
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is Törökdomb a neve. A napjainkig gyakorolt szil veszteresti szokás 
is ennek a győztes csatának az emléke.10 

A nagy idegenforgalmi attrakciónak számító busójárást is a törö
kökkel való harcokhoz kapcsolja a helyi hagyomány. A busójárást 
magyarázó monda szerint Mohácsot a török uralom alól a busók 
szabadították meg. A maszkos alakoskodók tülkölésétől, kolompo-
lásától a törökök megrémültek, és elfutottak a városból.11 

A törökök feletti győzelemmel magyarázza a néphagyomány a 
zalaegerszegi húsvéti határjárást is. A néphagyomány szerint egy 
portyázó török csoport Zalaegerszeget el akarta foglalni. A törökök 
a várost körülvevő nádas, mocsaras területen elrejtőzve a húsvétot 
megelőző nagyheti körmenetet várták azzal a céllal, hogy lecsapja
nak a határt kerülőkre,ni és így a várőrséget is könnyen megsemmi
síthessék. A lakosság azonban megtudta a törökök tervét, előre 
felkészült a támadásra és megfutamította a törököket. Más magya
rázat szerint a város alá érkező törökök láttára a lakosság egész éjjel 
járta az utcákat. Síppal, dobbal, trombitával igen nagy lármát csa
pott. A török csapat ebből arra következtetett, hogy a városban igen 
nagyszámú katonaság van, ezért nem merte megtámadni, s elvonult 
a város alól. A török időkre szóló emlékezésül a zalaegerszegi határ
járás nagyszombaton este 10-11 órakor kezdődött. A résztvevők a 
városháza előtt gyülekeztek nagy zajjal, dobolással és sípolással. 
Mindenki puskát vitt magával. Éjjel 12 órakor bementek a templom
ba, ahonnan imádkozás után magukkal vitték azt a zászlót, amelyet 
állítólag annakidején a törököktől vettek el, s kivonultak a csata 
egykori színhelyére. Ott a határjárók vezetője a határjárás okát, 
eredetét elmagyarázta. Ezt követően a résztvevők lövöldöztek, sípol
tak, s majd a szőlőhegyre vonultak, ahonnan reggel felé tértek vissza 
a városba, és az egyházi körmenettel való találkozás stb. után a 
határjárás befejeződött.12 

10. Ujváry Zoltán: i. m. 51-59. 
11. Mándoki László: Busójárás Mohácson. Pécs, 1963.; Ernyei József: A busójárás 

és más farsangi játékok. Népr. Ért. VIII. 1907. 114—126. 
12. Gönczi Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetes vidékének és népének összevontabb 

ismertetése. Kaposvár, 1914. 245-247. 
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A példákból jól kitűnik, hogy a néphagyomány és a történelem 
számos ponton összekapcsolódik, s a helynevek és a szokások, hie
delmek hátterében igen gyakran valós, hiteles történeti esemény áll. 
A helytörténeti kutatás fontos forrásnak tekintheti a néphagyo
mányt, amint arra jó példát mutatott Módy György Néphagyomány 
és helytörténet c. munkája (Debrecen, 1975). 
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AZ ISKOLADRÁMÁK HATÁSA A DRAMATIKUS NÉPSZOKÁSOKRA 

A különböző folklór műfajok irodalmi kapcsolatainak és párhu
zamainak vizsgálata rendkívül fontos feladata mind az irodalomtu
domány, mind a néprajztudomány művelőinek. Az irodalom és a 
folklór összefüggéseinek számos kérdéséről jelentek meg már elemző 
tanulmányok. Az eddig elért eredmények nyomán kitűnt, hogy a 
néphagyomány jelenségei, az orális műfajok jelentékeny része olyan 
szoros kapcsolatban áll az irodalom néhány műfajával, hogy azok 
nélkül a folklór számos motívuma nem értelmezhető. Gondoljunk 
csak például a balladák és a széphistóriák, a virágénekek és a népda
lok, az anekdoták, trufák és adomák kapcsolatára. 

Az irodalom és a folklór kölcsönhatásának különösen figyelemre 
méltó és művelődéstörténeti tekintetben is jelentős forrásterülete az 
iskolai színjátszás és a népi színjátszás, maszkos alakoskodás, dra
matikus szokáshagyomány. Az ide vonatkozó vizsgálatok már eddig 
is fontos eredménnyel jártak. 

Az iskoladrámák elemzése kapcsán elsősorban Dömötör Tekla és 
Kilián István kutatásai irányultak a folklór párhuzamok felfedésére. 
E téren a vizsgálatokat nagymértékben megkönnyítik és előreviszik 
azok az iskoladrámák, amelyek kéziratban való lappangás után az 
utóbbi egy-másfél évtizedben Kilián István munkássága nyomán 
megjelentek.1 

1. L. pl. Kilián István: A XVII-XVIII. századi iskolai színjátszás Sárospatakon. A miskol
ci Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XII. 129-183.; Kilián István: Sanctus Nikolaus 
Episcopus seu liberalitas coronata. A magyarországi iskoladráma példája 1608-ból. 
A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1973. 375-443.; Kilián István: Latin nyelvű 
pásztorjáték a XVIII. század elejéről. Antik Tanulmányok, XV. 1968. 304-310.; Kilián 
István: Ismeretlen iskoladráma-gyűjtemény a XVII-XVIII. századból. Miskolc, 1967. 
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A magyar népi színjátékok és maszkos alakoskodások számos 
jelenete és figurája meglepő hasonlóságot, gyakran azonosságot 
mutat az iskolai színjátékok jeleneteivel és szereplőivel. A felismerés 
nyomán természetszerű és szükségszerű az összefüggés és kapcsolat 
megvizsgálása. Erről Dömötör Tekla Népies színjátszó hagyománya
ink és az iskoladráma címmel figyelemre méltó tanulmányt publi
kált. Úgy tűnhet, hogy az én előadásom majdcsaknem fedi ezt a 
témát. Kétségtelenül igaz, ami a kérdéskört illeti, azonban az én 
vizsgálatom más irányból, eltérő szempontokkal közelít az anyag
hoz. Ehhez a népi színjátszás gazdag repertoárja nyújtja a példákat. 

Dömötör Tekla említett munkájában arra a következtetésre jut, 
hogy az iskoladrámák jelentősen merítettek a népies színjátékokból, 
különösen a közjátékokban figyelhető meg a népi színjátszás hatása. 
Véleménye szerint „általában nem az iskoladráma közjátékai men
tek át a szájhagyományba, hanem az iskoladrámák merítettek a 
közkincsből".2 Az iskoladrámák hatásáról is történik érintőlegesen 
utalás. A felülről lefelé mutató kapcsolat egyetlen részletesebben 
tárgyalt Bacchus-figuráról azonban eltérő eredményre jutottam. 

Az iskolai színjátszás és a népi színjátszás kölcsönhatására az 
alábbiakban néhány példát szeretnék kiemelni. 

A magyar dramatikus játékrepertoárban nagyszámú olyan figura 
jelenik meg, amelyek az iskoladrámáknak és az európai népi színját
szásnak is kedvelt alakjai. Ilyenek pl. az orvos-borbély, a cigány és 
a zsidó. Az orvos a borbéllyal ekvivalens. A Bacchus című iskoladrá
mában, amelyet Sátoraljaújhelyen mutattak be 1765-ben farsang 
utolsó napján, az egyik szereplő a borbély, aki doktori, azaz orvosi 
funkcióban lép elénk. 

„Én teljességgel, hogy doktor volnék, nem mondhatom, az én 
professióm calvinisando mindaddig cseh borbély, de mindazonáltal 
ami akár belső, akár a külső nyavalát illeti, a leghíresebb párisi 
doktornak sem cedáílok, mert az angatómiát mind a pataki, mind 
a döbröczönyi mester keze alatt frekventáltam." 

2. Dömötör Tekla: Népies színjátszó hagyományaink és az iskoladráma. In: Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának Évkönyve az 
1952-53. évre. Budapest, 1953. 198. 
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A borbély-orvos komikus népi bohózati alakká való átalakulását 
mutatja játékbeli megnyilvánulása, amikor a gyógyításra taná
csot ad : 

„A pintes boroskorsó soha páciens szájától el ne szakadjon, hogy 
a tüskésdisznó az ő hasában szüntelen úszkáljon."3 

Hasonlóan figyelemre méltó egy 1770-es években bemutatott isko
ladráma, amelyből szintén világosan kitűnik a borbély orvosi funk
ciója, doktor szerepe.4 

Az egymással vetélkedő különböző mesterségű szereplők között 
a Doktor-Borbélly a sokoldalúságával henceg és tartja különbnek 
magát a többieknél. A foghúzást külön is említi. S mintha a gyógyí
tást fontosabbnak tartaná, mert éppen csak megjegyzi, hogy mint 
borbély borotválni is tud. Ez a kettős funkció a 19. századra lényegé
ben eltűnt, s az orvos és a borbély mint genre-alakok megkezdték 
külön életüket a népi dramatikus játékok repertoárjában. 

A magyar népi színjátékoknak és iskoladrámáknak hasonlóan 
kedvelt figurája a cigány. Rendkívül figyelemre méltó, hogy a cigány 
alakja már a magyar műdráma korai darabjaiba is bekerült. Egy 
ismeretlen szerző 17. század végén írt színjátékának közjátéki szerep
lője nyolc cigány. Konfliktussal itt még nem találkozunk. A cigányo
san írt verses szöveget - a hidegtől, a téltől való félelmet, a meleg, 
a nyár óhaját - a cigányok egymás után elmondják.5 Egy iskoladrá
ma közjátéka is a cigányokról szól. A probléma az előzőhöz hason-

3. Magyar drámaírók, 16-18. század (szerk.: Nagy Péter). Budapest, 1981. 747, 749. 
4. Comedia de Artibus. Előadták a Szilágy-megyei Ákos nevű községben a népiskola 

növendékei 1770-1780 közötti években. A debreceni Református Kollégium kéz
iratos gyűjteménye, R. 667. Vö.: Bernáth Lajos: Protestáns iskoladrámák. Buda
pest, 1903. 243.; Gaálné Ramminger Gabriella: Népi drámai emlékek a kollégiumi 
kéziratos könyvekben (kézirat). 

5. Magyar drámaírók, i. m. 667-670. Az utószóban Nagy Péter felhívja a figyelmet 
a közjátékokra és a későbbi drámában a kor valóságából eredő komikus árnyké
pekre, akik közé a cigányt is besorolhatjuk. 
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lóan a hideg. A verses intermediumban „dühös ellenségüket, a telet, 
Jupiter jóvoltából megölik".6 

Ezek a cigányok még elnagyolt figurák, a cigányságra távolról 
tekintő szemléletet mutatnak. A karaktert - és mint genre-alakot -
megközelítő első vígjátéki ábrázolást Csokonai Vitéz Mihály Gerson 
című darabjában (1795) láthatjuk. Az Antal Calefactor cigány sze
replő komikus alak, tipikus vígjátéki figura, akin jól lehet derülni. 
A cigányokra jellemző módon beszél magyarul, ami már önmagában 
is mosolyt vált ki a nézőből. A latinul nem tudó cigány félreérti a 
partnere beszédét, s tréfás válaszokat ad. Az ördöggel való találko
zást naivan, nevetést kivaltóan adja elő. A vele való tréfás dialógus 
az ördögtől való félelemre épül. A komikumot a vulgáris szavak 
(sartam, tokit, basom) is fokozzák. Egyik színpadi partnere Ábra
hám, a zsidó.7 

Ehhez hasonló figura jelenik meg a 18. század második felében 
keletkezett iskoladrámában. A Comedia de Zingaro et Famulo a 
cigány és a medikáns diák tréfás dialógusán alapszik. A diák latin 
beszédét a cigány nem érti, illetőleg a Gerson-beli cigányhoz hason
lóan félremagyarázza, és ebből ered a komikus beszélgetés, amit még 
fokoz a cigány zagyvalék szövege.8 

A vígjátékírók korán észrevették, hogy cigány szereplő a darab
ban jó lehetőséget kínál a komikumra, a nézők megnevettetésére. 
A többnyire ügyefogyottnak, naivnak (de nem butának) ábrázolt 
alak megjelenése mindig biztos sikert jelentett. Amint az irodalmi 
források mutatják, egy sajátos kép alakult ki a cigányról, mint 
embertípusról. Ez szinte évszázadokon át rögzült és a 19-20. századi 

6. Sztripszky Hiador: Protestáns iskolai dráma a XVIII. századból. Irodalomtörté
neti Közlemények, XXV. 1915. 328, 341-345. Miskolczi Zsigmond Cyrus-kitétele 
címen ismert iskoladrámájának négy közjátéka közül az első. Dömötör Tekla 
rámutat arra, hogy ennek az iskoladrámának a „közjátékai a magyar népies 
színjáték létezésének legdöntőbb bizonyítékai". Népies színjátszó hagyományaink 
és az iskoladráma. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudomá
nyi Karának Évkönyve az 1952-53. évre (szerk.: Kardos Tibor). Budapest, 1957. 
203, 206. 

7. Csokonai Vitéz Mihály: Minden munkája. Prózai művek. Budapest, 1981. 
167-189. 

8. Bernáth Lajos: i. m. 295. 
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drámákban - különösen a népszínművekben - a cigány majdcsak-
nem ugyanazzal a jellemző vonásokkal lép a színpadra, mint száza
dokkal korábbi elődje. 

Ugyanígy bukkan fel a zsidó alakja is. A 17. századi iskoladrámá
ban már találkozunk zsidó szereplővel. Ez azonban még nem népi 
alak, nem a köznapi életből formált szereplő, azaz nem a társadalom 
egyik típusának a képviselője. A korai drámák vallásos jellegű da
rabjaiban elsősorban a bibliai zsidó jelenik meg, aki főleg a Krisztus
sal kapcsolatos jelenetek alakja, a passiójátékok szereplője, olykor 
hitvitázó zsidó rabbi. Ez utóbbi jó példája egy 1669-ben bemutatott 
karácsonyi játék, amelyben egy „tudós" fődoktor (theológus) és a 
zsidó rabbi vitatkoznak a Krisztussal kapcsolatos jóslatokról. Figye
lemre méltó, hogy némi ellenérzés nyilvánul meg a zsidóval szemben, 
aki ezt kérdezi a doktortól: „Hát mi nemes Sidok neked mit vétet
tünk? Hogy ily erős harcot indítasz ellenünk?"9 Ez később a zsidó 
komikus alakként való ábrázolásában figyelhető meg. 

Egy jó évszázad múltán a nem népi színművek zsidója az előbbitől 
teljesen eltérő figuraként jelenik meg. Ez már a köznapi élet zsidója, 
a magyar társadalom sajátos alakja, aki elsősorban mint házaló 
kereskedő, mint vándorárus hívta fel magára a figyelmet. Nem 
véletlen, hogy Csokonai Vitéz Mihály Gerson című színművében 
(1795) az egyik szereplő éppen zsidó kereskedő. A néhány évvel 
később keletkezett Cultura című vígjátékban (1799) egy szereplő 
úgyszintén zsidó. A színlap szerinti megjelölése: zsibvásáros zsidó. 
Az előzőben lóbőrt, az utóbbiban nyúlbőrt akar venni. Tipikus 
vásározási jelenetet látunk. A zsidó alkudozik az eladóval, aki szidja, 
mert keveset kínál az áruért. A Gersonban a cigány mellett a zsidó 
a másik genre-alak. Sajátos beszéde, alkudozása, majd rosszul sike
rült bosszúja és megleckéztetése komikus szereplővé teszi. A Cultú
rában verést is kap, de türelemmel viseli az ütést és a szidást. Végül 
igazságot nyer. Ő mondja ki az utolsó szót tréfásan méltatlankodva 
a zsidó komikus szerepeltetésén. 

„No hát hogyh tehszett az Uraknak a játék, nekem ugyan tetszett, 

9. Dombi Béla: A drámaírás kísérletei Magyarországon a XVII-XVIII. században. 
Pécs, 1982. 122-123. 
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tsak azt bánom, ebh a lekhi dhiakhjai, mint produkhaltak a zsidó
kat... Majd két hétre Egyed napján, akkor primo September, me-
ginth lessz egy chomidia, akkor vásár is Cshergön etvasz ci hadni, 
talán lesz valami eladó, én magam is itt leszek."10 

A furfangos, csavaros észjárású héberrel, némettel kevert sajátos 
zsargonnal beszélő komikus zsidó jellegzetes genre-figura. A zsidó 
emberre applikált tulajdonságok nyilvánulnak meg benne. Okos, 
ravasz, leleményes, jó üzleti érzékű személy, aki a bántalmazást, az 
igazságtalanságot elviseli ugyan, de ha teheti, a sérelmekért a maga 
módján vesz elégtételt. Ez az alak, mint a zsidóságot képviselő típus 
állandósult a magyar népszínművekben, a különböző vígjátékokban 
és drámákban.11 

Az iskoladrámák hatását a népi színjátszásra a legkülönbözőbb 
genre-alakok jól mutatják. Ezek a figurák az iskoladrámákból kivál
va elszakadtak a cselekménytől és önálló életre keltek a dramatikus 
népszokásokban. 

Összetettebb jelenetsor népivé válására a vallásos tárgyú (karácso
nyi, vízkereszti, húsvéti) játékok nyújtanak példákat. Világi tárgyú 
iskoladrámának a népi színjátékok repertoárjában való előfordulá
sára, népi közösségben, paraszti szereplőkkel való bemutatására a 
szakirodalom eddig nem ismert példát. Szeretnék itt nem is egy, 
hanem három olyan népi játékot említeni, amelyek minden valószí
nűség szerint iskoladrámaként (annak közjátékaként) keletkeztek, 
vagy legalábbis mindenképpen olyan műhelyből kerültek ki, ahol 
hasonló iskolai színjátékok készültek. 

A sárréti lakodalmak dramatikus játékai között szerepelt a múlt 
század végéig, századunk elejéig három olyan verses jelenet, amelyek 
íróit a debreceni református kollégium iskoladráma szerzői között 
kereshetjük. Egy korábbi közleményben mindhárom darabot bemu
tattam. Lehetségesnek tekintettem egy népi verselő szerzőségét. 
Utaltam arra, hogy a szerzőség kérdésénél tekintetbe vehetjük a 

10. Csokonai Vitéz Mihály: i. m. 167-189. Vö.: Pukánszkyné Kádár Jolán: Jegyzetek 
a Gersonhoz és a Culturához. In: Csokonai Vitéz Mihály, Színművek, 2. 
1795-1799. Budapest, 1978. 235, 322. 

11. Példákat 1. Kecskeméti Armin: A „zsidó" a magyar népköltészetben és a színmű
irodalomban. Budapest, 1896. 
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debreceni kollégium diákjait is, s nem hagyható figyelmen kívül az 
iskoladrámák hatása. 

Azóta a debreceni kollégiumban keletkezett iskoladrámákkal való 
tüzetesebb összevetés után bizonyossá vált, hogy a három népi játék 
szerzője azonos a Tragoedia Valedictionara írójával.12 Ez utóbbi 
valószínűleg Szilágyi Sámuel, s a darabot 1784-ben mutatták be a 
kollégium diákjai. Mesterségüket dicsérő szereplők vonulnak fel: 
Kalmár, Ötvös, Kováts, Paraszt, Gazda, Gulyás, Juhász és Poéták. 
A népi játék szereplői úgyszintén egy-egy foglalkozás képviselői: 
Gulyás, Kanász, Csikós, Bojtár, Gazda, Pandúr (Rendőr). A jelenet 
éppen olyan konfliktusra épül, mint az iskolai játék. Mindegyik 12 
szótagos páros rímelésű. Hasonló fogalmak, kifejezések, szövegré
szek, több azonos szereplő, a konfliktus hasonló exponálása, a 
Gazda, Juhász, Gulyás beszélgetésének szinte egyező stílusa, az 
azonos színvonalú verselés mind azt mutatja, hogy az iskoladráma 
és a népi játékok szerzője azonos.13 

Köztudomású, hogy a debreceni Református Kollégiumnak a 
szellemi kisugárzó hatása a református falvakra, különösképpen 
Debrecen vonzáskörzetében igen nagy volt. A kollégiumból kikerült 
diákok - különösképpen a tanítók - megfelelő falusi közegben 
betaníthattak darabokat és azok a néphagyomány részévé válhattak. 
Jó példaként szolgálnak erre a sárréti dramatikus játékok. Fennma
radásuk a népi kéziratos könyveknek köszönhető. Bizonyára számos 
hasonló játékra volt példa a 18-19. században. Erre mutat a folklór
ban számos iskoladrámából való részlet, kisebb-nagyobb jelenet, 
genre-alak és anekdota. Ilyen például az ugyancsak Debrecen von
záskörzetében közismert verbuváló játék, amelyhez hasonlót a Co-
media de Artibus-t a Bihar megyei Ákos nevű község népiskolájának 
tanulói adták elő 1780 körül.14 Vagy például egy világjáró anekdota, 
a két barát dialógusa egy Nagyenyeden 1698-ban bemutatott isko
ladráma közjátékaként szerepelt, s a magyar folklórnak mindmáig 

12. Vö.: Bernáth Lajos: i. m. 251-262. 
13. A népi párhuzamokat 1.: Újváry Zoltán: Társadalmi konfliktust megjelenítő 

három népi színjáték. Műveltség és Hagyomány, X. 1968. 121-150. 
14. Bernáth Lajos: i. m. 241-248. 
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gyűjthető adomája, sőt a közelmúltban még a fonók kedvelt drama
tikus jelenete volt.15 

Az iskoladrámák a folklór egyik forrásának tekinthetők. Fontos 
közvetítő szerepük volt. A klasszikus kultúra elemeit, az európai 
színjátszás figuráit, jeleneteit adaptálták és terjesztették. Az ún. 
magas- és mélykultúra körforgásához járultak hozzá, amely nyomán 
a folklór különböző műfajaiban, különösképpen a dramatikus nép
szokásokban és a maszkos alakoskodó játékok repertoárjában nagy
számú iskoladrámai emlék őrződött meg. 

(Előadás az „Iskoladráma és folklór" c. tudományos ülésszakon. Noszvaj, 1988. októ
ber 15-én.) 

15. Ujváry Zoltán: Játék és maszk, III. Debrecen, 1983. 
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A KELETI SZLÁVOK NÉPI SZÍNJÁTÉKAIRÓL 

A keleti szlávok népi színjátszásának kutatása az utóbbi egy
másfél évtized folyamán jelentős eredményeket ért el. Nemcsak az 
anyagbemutató közlemények, kötetek száma gyarapodott, hanem 
fontos elemző tanulmányok láttak napvilágot a népi dráma műfaji 
problémáiról, a színjátszás funkciójáról, a maszkok eredetével kap
csolatos teóriákról és a műfajnak a hagyomány szélesebb területeivel 
való összefüggéséről. 

Az előzményekről szólva mindenekelőtt arra mutatunk rá, hogy 
az orosz népi dráma vizsgálata hosszú időn át lényegében néhány 
színjátékra korlátozódott. Különösen a Maximilián cár, a Lodka és 
a Kak francuz Moszkvu bral darabokat tekintették az orosz népi 
színjátékok legjelentősebb alkotásainak. Ezekről alapos elemzések 
készültek, miközben gyakorlatilag figyelmen kívül maradtak - illető
leg más összefüggésben kerültek bemutatásra - az orosz néphagyo
mány dramatikus szokásai, színjátékszerű szertartásai és a játékká 
alakult rítuscselekvései. Sajátságos azonban, hogy a házasságkötés
sel, a lakodalommal kapcsolatos szokáshagyományt olyan színjá
téknak, népi drámának tekintették, amelynek meghatározott szerep
lői vannak, a jelenetek pontos rend szerint követik egymást, amelyek 
egymásba kapcsolódnak, s ugyanakkor felvonásokra tagolódnak (I. 
leánykérő, II. jegyesség, III. legény-, leánybúcsú, IV. lakodalom). 
Éppen ezért nyilvánvalóan nem véletlen, hogy az orosz népi drámá
ról írt első magyar nyelvű tanulmány az orosz házasságkötés szokás
körét ismerteti, valamint a Maximilián cár és a Lodka egy-egy válto
zatát mutatja be.1 

1. Bonkáló S.: Az orosz népdráma. Budapesti Szemle, 654. sz., 1932. 268-289. 
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A keleti szlávok dramatikus szokásai nagyfokú hasonlóságot és 
nyilvánvalóan szoros kapcsolatot mutatnak. E tekintetben a szoká
sok, a színjátékok legfontosabb típusait és elemeit vizsgáljuk. 
A részletekben nyilvánvalóan lényeges eltérések is lehetnek, sőt 
gyakran éles területi különbségek is megfigyelhetők. A dramatikus 
szokások zömével kapcsolatban azonban keleti szláv hagyományról 
egyértelműen beszélhetünk. Még az olyan, viszonylag késői keltezé
sű és szorosabban véve nem is népi eredetű nagy játékok is, mint a 
Maximilián cár, a Lodka, a Komedija o Petruske nagyorosz területről 
utat találtak Ukrajna és Bjelorusszia irányába. Ugyanakkor sok 
ukrán intermedium bekerült - különösen a 17-18. században - az 
orosz és a fehérorosz népi színjátékok repertoárjába.2 

A népi színjátszás műfaji kérdéseiről az orosz-szovjet szakiroda
lomban a legkülönbözőbb vélemények alakultak ki. A színjátékok 
vizsgálata természetszerűleg eleve megköveteli a műfaj körülhatáro
lását, a vizsgálat pontos témakörét. E tekintetben azonban nem csak 
az orosz, hanem más európai szaktudományban is igen eltérőek a 
vélemények. 

A legtöbb vita a népi színjátszás műfaji meghatározása körül 
alakult ki. Sokan felvetették, hogy egyáltalában lehet-e szó népi 
színjátszásról, s ha igen, akkor milyen játékok sorolhatók e fogalom 
körébe. 

Ebben a kérdésben a problémát mind az orosz, mind más európai 
kutatóknál az okozza, hogy a népi színjátszást, a népi játékokat a 
professzionista színjátszás és a műdráma felől közelítik meg. Véle
ményem szerint a népijáték-repertoárt, az azzal kapcsolatos jelensé
geket (szereplők, színhely, alkalom, rendezés stb.) nem lehet a hiva
tásos színház formai és tartalmi jellemzői szerint vizsgálni. A népi 
színjátszás egészen más megközelítést kíván. A műdrámához hason
ló népi játék gyakorlatilag nincs, mint ahogy a játékok, jelenetek 
bemutatásának a körülményei sem vethetők össze a professzionalis
ta színházéval, ahol a meghatározott szöveg, a szereplő, a rendező, 
a színhely stb. a dráma bemutatását eleve determinálja. A népi 

2. Zakrutkin V.: O russzkom narodnom tyeatre v szvjazi sz donszkimi zapiszjami. 
In: Golovacsev V.-B. Lascsilin: Narodnij tyeatr na Donu. Rosztov-na-Donu, 
1947, 40. 
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játékokat a műdrámával szemben éppen a többnyire kötetlen szö
veg, az improvizálás, az alkalmi szereplés, valamint a színpad és a 
rendező hiánya jellemzi. 

A népi színjátszás fogalma egy sokrétegű műfaji fogalmat jelent. 
E kategóriába különböző korok kulturális emlékei, a rítus bizonyos 
formáitól, a varázsló tevékenységektől a pusztán szórakoztató jele
netekig a legkülönbözőbb cselekvések besorolhatók. Krupjanszkaja 
V. J. szerint népi színjátszásnak nevezhető a népművészet valameny-
nyi teátrális megnyilvánulása, idesorolva ezek egyszerűbb formái 
(pl. a körtáncok), a bábjátszás különféle változata (pl. a Petruska és 
a vertep) és a sokféle formában jelentkező vásári mutatványok (bála-
gan).3 

Kétségtelen, hogy a népi színjátszás, a népi dráma, a különböző 
játékok, maszkos alakoskodások történeti fejlődésének útját és for
rásait csak a műfaji sokféleségének a figyelembevételével, a részletek 
és a rétegek elemzésével lehet eredményesen nyomon követni. 

A színjátszás kezdeti formáival kapcsolatban a rítusokat, a va
rázslatokat és egyéb szertartásos cselekvéseket szokás a fejlődés 
elejére helyezni. Sokan úgy vélik - s ez szinte általánosnak tekinthető 
-, hogy a játékok a rítusból alakultak ki, s így végigkövethető a népi 
színjátszás folyamata. Az orosz kutatók közül legutóbb Guszev V. 
E. követte végig azt a folyamatot, amely során a rítusból, mágikus 
szokásokból kialakult a népi színjáték. Megállapítja, hogy az elsza
kadás következtében a játék új mondanivalóval bővül. A tudatos 
bővítésre leginkább a nevetést kiváltó epizódokat alkalmazzák. 
Mindezek következtében a népi színjátszásban teljesen új minőségek 
jönnek létre, amelyek ugyan továbbra is megmaradnak népinek, de 
már a folklór újabb szakaszához tartoznak, melyben a jelenetek, a 
játékok egy teljesen új értékrend szerint kerülnek bemutatásra.4 

Voltaképpen az mondható, hogy az ún. preteátrális elemek az új 
formai és tartalmi elemekkel keveredve sajátos műfaji kategóriát 
hoznak létre. 

3. Krupjanszkaja V. J.: Narodnij tyeatr. In: Russzkije narodnije poeticseszkoje 
tvorcsesztvo (red.: Bogatirjev P. G.). Moszkva, 1954, 382. 

4. Guszev V, E.: Isztorija russzkovo narodnovo tyeatr. Leningrad, 1977, 86 kk. 
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A népi játékrepertoár különböző darabjait, a kapcsolatokat, az 
egymásra rétegződést, a néphagyományban gyakran még egymástól 
elkülönülő műfajokban és szokásalkalmakban figyelhetjük meg. 
Egyöntetű a vélemény a tekintetben, hogy a dramatikus jelenetek 
egy része az epikus költészet kiterjedt ciklusából alakult ki, s azok 
elemei a munkadalokban már megtalálhatók. A munkát végezve az 
emberek szóval, zenével, mimikával, taglejtéssel segítettek maguk
nak. A körtáncok (horovod) jól mutatják, hogy a dalszöveget dra
matizálták. Az ének tárgyát szemléletesen érzékeltető testmozgással 
és cselekvéssel kísérték. A dramatizálás során fontos előrelépést 
jelentett a dalszövegek dialogizálása. A legrégibb dramatikus jelene
tek közé tartoznak azok az agrárjátékok, amelyekben olyan munká
kat utánoztak, mint az aratás, vetés, cséplés stb. Pl. a len elvetését, 
öntözését, nyüvését, tilolását stb. kéz, láb és a test mozgásával 
mutatják. Ezeknek a dalokkal kísért pantomim jeleneteknek már 
dramatikus jellegük van.5 

A stílusból a játékká való átmenet formáit a legtöbb orosz szokás
ban megfigyelhetjük. Ilyen pl. a Szemik, a Kosztroma, a karácsonyi
újévi ekehúzás stb. Ez utóbbit a legrégibb leírások is említik. A rituá
lis szántás emlékét őrző szokásban egy lovat alakító férfi húzta az 
ekét, s a kísérők a barázdába vetést imitálták.6 A szertartás a mági
kus és a kultikus jelentés elvesztése után szórakozássá válik. A szo
kásba gyakran humoros tartalmú jelenetek olvadnak be.7 Ilyen pél
dákat bőséggel említhetünk a házasságkötés szokásköréből. Abból 
a rituális szokásból, hogy az idegen nemzetségből származót úgy 
fogadták be a házi tűzhelyhez, hogy bekenték korommal, vidám 
álarcos ünnepség lett, és a nők gyapjúverőnek, cigánynak stb. öltöz
ve vonultak végig az utcákon. A saratovi terület atkarski járásában 
a menyasszony leánypajtásai legénybúcsúkor egy tyúkot speciálisan 
erre az alkalomra készült „ruhába" öltöztettek. A tyúk eredetileg az 

5. Zakrutkin V.: i. m. 5-7.; Krupjanszkaja V. J.: i. m. 384, 474. 
6. Propp V. J.: Russzkije agrarnije prazdnyiki. Leningrad, 1963, 50.; Zelenin D.: 

Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin-Leipzig, 1927, 25.; Szavuskina N. L: 
Russzkij narodnij tyeatr. Moszkva, 1976. 38. 

7. Bogatirjev P. G.: Narodnij tyeatr. In: Russzkije narodnije tvorcsesztvo. Moszkva, 
1966, 98. 
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új házasok termékenységének mágikus szimbóluma volt, amely já
tékká alakult. A nagyorosz egykori kormányzóságok egész sorában 
a menyegzői lakomán díszített disznófejet adtak fel az asztalra: ezüst 
fülbevalóval, nyakékkel és selyemszalagokkal volt ékesítve. A ven
dégek ujjongással, dalokkal és tánccal fogadták.8 

A lakodalomról a kutatók egész sora állapította már meg, hogy 
olyan dramatikus szertartás, amely egy meghatározott, a századok 
során kialakult forgatókönyv szerint történik. Több, egymástól pon
tosan elkülöníthető részre - mintegy felvonásokra, jelenetekre tagol
ható.9 A menyegzői rítusok tükrözik a népi életmódot az agrár- és 
vadásztevékenységektől, a menyasszony elrablásának ősi formájától 
a törvények dalokban való felidézéséig és a későbbi orosz keresz
ténység normájáig. Megtalálhatók benne az ősi mágia elemei, pl. a 
tisztátalan lelkek elűzése lármával, lövéssel, csörgőkkel, harangozás-
sal, termékenységvarázslás stb. Az orosz lakodalmi hagyomány mű
fajilag kimeríthetetlen gazdagságú forrásul szolgál a mágikus ráolva
sásoktól a menyasszonysiratóig, a vallásos népénekektől a büliná-
kig. Benne a színjátszás majdnem minden műfaját megtalálhatjuk: 
a drámát, a komédiát, a tragédiát, a dramatizált körtáncokat, a 
pantomimet stb. A szerkezet bonyolultságát és összhangját tekintve 
a rítusos-szertartásos szokások között az első helyet foglalja el.10 

A 19. században, a 20. század elején a dramatikus játékok még 
nem szakadtak el a szertartáscselekményektől olyan mértékben, 
hogy témájuk megváltozzon és kizárólagosan azt az esztétikai funk
ciót töltsék be, amely a szó művészetének, a népi drámának a sajá
tossága. Gondolati értelmüket tekintve azonban már nem szertartá
sos játékok.11 

Az említett példák jól mutatják, hogy a népi színjátszást a külön
böző műfajok, rítusok, jelenetek, maszkok stb. összességében lehet 
csak tanulmányozni. A teljes repertoárt kell elemezni, úgymint a 
drámát, a komédiát, misztériumot, a rituális drámai elemeket, a 
különféle rítuscselekvéseket stb. Külön-külön vizsgálva nem lehet 

8. Zelenin D.: i. m. 317. 
9. Krupjanszkaja V. I.: i. m. 385. 

10. Zakrutkin V.: i. m. 7. 
11. Szavuskina N. 1.: i. m. 34. 
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általánosítani, meghatározni és felvázolni az orosz népi színjátszás 
sokoldalúságát. Egybe kell foglalni a teljes repertoárt, fel kell tárni 
a műfajok kölcsönös összefüggését, hogy meg lehessen érteni törté
neti fejlődésüket és sajátosságukat.12 

Természetesen a népi színjátszás sokkal bonyolultabb annál, 
mintsem a játékok kialakulását, fejlődését, az ún. ősi mágiától, 
rítusoktól az összetettebb színjátékokig egyszerű evolúcióval magya
rázzuk. Több kutató hajlamos elfogadni azt a teóriát, amely szerint 
a színművészet alapja és eredete a mágikus-vallásos szertartásokban 
található. Aligha lehet ez érvényes a színháztörténet egészére, hiszen 
a színházi intézmények megjelenésével a népi dráma nem tűnt el, 
hanem párhuzamosan élt a professzionalista színjátszás mellett.13 

Nyilvánvaló azonban, hogy bizonyos kölcsönhatás állandóan meg
nyilvánult. A műdrámában a népi színjátszás elemeinek, fordulatai
nak egész sora megfigyelhető, s a műdráma - elsősorban a vásári 
játékok, népszínművek, katonai és iskolai színjátszás - hatott az 
összetettebb népi komédiákra, maszkos jelenetekre. Több népi szín
játék (pl. a Maximilián cár, Lodka, Kak francuz Moszkvu brál, 
Komédia o Indrike i Melende) pedig részben vagy teljes egészében 
szállomány, ún. műköltészeti alkotás. 

A különböző korok tudományos és ideológiai szemlélete sajátos 
módon nyomja rá a bélyegét a népi színjátszással, dramatikus szoká
sokkal foglalkozó művekre. A szovjet kutatók a népi drámában -
s általában a folklórban - különös figyelemmel keresték azokat a 
motívumokat, megnyilvánulásokat, jelenségeket, amelyekből a tár
sadalmi, gazdasági, politikai életre vonatkozóan következtetést von
hattak le. Az idevonatkozó törekvések gyakran erőitelték, s a megál
lapítások többnyire tévedéseket tükröznek (1950-es évek). így pl. 
több kutató tényként közli, hogy a népi színjátszás érzékenyen 
reagál a társadalmi élet valamennyi jelenségére. Úgy vélték, hogy a 
népi játékok a társadalmi harc aktív tényezőjeként szerepeltek, vilá
gosan kifejezték a néptömegeknek a fennálló társadalmi rend elleni 

12. Zakrutkin V.: i. m. 4-5. 
13. Lozica I.: Theatrical Conventions and Oral Communication. Narodna umjetnost. 

Sonderheft. Zagreb, 1981, 88-89. 
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tiltakozását, a nép szabadságvágyát, megjelenítették az elnyomók 
elleni harcot, erősítették a kizsákmányolt nép gyűlöletét a cár, a 
földesurak, a hivatalnokok, a kereskedők és a papok ellen, s ugyan
akkor igazi humanizmus hatotta át a népi színjátékok gazdag reper
toárját.14 

Kétségtelen igaz, hogy több párbeszédes játékban, nagyobb, ösz-
szetettebb darabban szatirikus yonásokat, konkrét társadalmi szi
tuációra vonatkozó utalást megfigyelhetünk, azonban ezek többnyi
re újabb keletkezésűek és nem népi eredetűek. A dramatikus játékok 
többségében - szertartásos jelenetek, teriomorf maszkos játékok, 
agrárünnepek, kalendáris alkalmak, felvonulások stb. játékai - ilyen 
vonások keresése eredménytelen kísérlet. 

Ha a népi színjátszás fogalma alá besoroljuk mindazokat a játéko
kat, maszkos, nem maszkos alakoskodásokat, amelyek a szertartá
sokhoz, szokásokhoz kapcsolódnak, az azokból kialakult változato
kat, valamint mindazokat az eleve dramatikus játéknak, „színpadi" 
jelenetnek tekinthető dalokat, továbbá a vásárok és egyéb sokadal-
mak szórakoztató játékait, akkor egy gazdag, sokrétegű repertoár
anyag áll előttünk. A különböző rétegekből levonható főbb vonások 
összessége szolgál alapul az egész népi színjátszás főbb jellemző 
jegyeinek a megállapításához. 

A keleti szlávok népi színjátszásának gazdag repertoárjából elő
ször a teriomorf maszkos játékokat tekintjük át. Az idetartozó 
hagyomány a népélet legkülönbözőbb területeit érinti. 

Állatmaszkok 

Az állatmaszkok ősiségével, eredetével és funkciójával kapcsolat
ban számos vélemény alakult ki a kutatók körében. Szinte általános 
az a teória, amely szerint a teriomorf maszkok a paleolitikumig 
vezethetők vissza. A vadász, aki állatbőrbe öltözött, hogy megköze-

14. L. pl. Krupjanszkaja V. J.: i. m. 383.; Zakrutkin V.: i. m. 36-37. 
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üthesse az elejtendő vadat, racionális okból vette magára az „állat
jelmezt". Feltételezhető - a természeti népeknél ismert példák tanú
sítják - , hogy a vadállat elejtésére törekvő ember az állatmaszkkal 
nemcsak egyszerűen az utánzás elvét érvényesítette, hanem bizonyos 
mágikus tevékenységet is végzett. Az ember és az állat közötti kap
csolat a totemisztikus elképzelések következtében szoros volt, s így 
a teriomorf maszk az ember számára az átlényegülés eszköze lett.15 

Az ősök kultusza került fokozatosan előtérbe, amikor már az 
ember a maszkkal magasabb erők birtokába igyekezett jutni. Ez a 
törekvés az állattá való maszkírozás révén megtalálható mindenütt 
a totemisztikus népeknél.16 A nem európai kultúrákból is bőséges 
adatok ismeretesek. Az azték mitoszok az isteneket többnyire állat
ként ábrázolták. A papok bizonyos alkalmakkor állatmaszkot (ta
pir) használtak, ami arra utal, hogy az állatot szentként tisztelték és 
az állatimádás tényszerűen megnyilvánult.17 Az istenségek állatalak
ban való megjelenítése az ősi nagy kultúrákban gyakori volt. Idevo
natkozóan a babiloni és az egyiptomi, majd az antik görög kultúra 
nagyszámú példát nyújt.18 

Az állatmaszkok, az állatok utánzása a népi játékokban jogosan 
veti fel a nemzeti kutatók előtt, hogy vajon visszavezethető-e a 
népszokások állatmaszkja a hajdani állatkultuszra, vagy az állatok 
megjelenítése az utánzás elvén alapulva alakult ki a vásári és egyéb 
alkalmak, országokat járó vándor szórakoztatók játékaiból átvéve 
többé-kevésbé a 16-17. századtól kezdődően. Az idevonatkozó véle
mények az orosz kutatók körében igen eltérőek. A szakirodalomban 
főleg három állatmaszk áll a kérdések középpontjában: a medve, a 
ló és a kecske. 

1. A keleti szlávok medvével kapcsolatos játékai két egymástól jól 
elhatárolható csoportba sorolhatók. Az egyikben a valóságos med
ve, egy idomított állat jelenik meg, a másikban a medvét ember 

15. Kuret N.: K fenomenologiji maske. Traditiones, II. Ljubljana, 1973. 99 kk; Vö: 
Ujváry Z.: Játék és maszk, I. Debrecen, 1983, 199 kk. 

16. Nilsson M. P.: Geschichte der griechischen Religion, I. München, 1941, 44. 
17. Andree R.: Ethnographische Parallelen und Vergleiche. Stuttgart, 1877, 116-118. 
18. H. Herten Phallos. In: Paulys Real-Encyclopä die der classischen Altertumswis

senschaft. XIX. (Hrsg.: Kral] W.) Stuttgart, 1938, 1681-1748. 
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alakítja. Az előbbi a medvetáncoltatóval - aki ezt foglalkozásszerű
en végzi - lép fel, az utóbbi pedig - ettől lényegesen eltérően - egy 
szokás - főleg a karácsonyi-újévi ünnepkör - keretében jelenik meg. 
A hivatásos medvetáncoltató medvéjét gyakran állatbőrbe öltözte
tett ember alakította. 

A medvetáncoltatókra adatok már a 13. sz.-tól kezdődően ismere
tesek. Feljegyzések vannak arról, hogy a betanított, idomított, „ta
nult" medvék milyen játékot, jelenetet produkáltak. Egy 1771-ből 
való leírás szerint Nyizsnyij Novgorodban (ma Gorkij) két „tanult" 
medve a következő „szerepléssel" szórakoztatta a közönséget: 
1. felállva meghajoltak a közönség előtt; 2. megmutatták, hogyan 
kanyarog a komló; 3. hátsó lábukon táncoltak; 4. egy botot fegyver
ként lövésre tartottak; 5. birkóztak; 6. utánozták a bírákat, ahogyan 
a törvényszéken ülnek; 7. hátsó lábukra állva a lábuk közé egy botot 
tettek, és úgy járkáltak, mint a gyerekek; 8. botot vittek a vállukon, 
s úgy meneteltek, akár a katonák; 9. hátsó lábukat láncon dobták 
át; 10. sánta emberként húzták a lábukat, ill. úgy feküdtek, mint a 
nyomorékok; 11. nézegették magukat a tükörben; 12. mint a gyer
mekek, borsót loptak és kúsztak, a száraz földön a hasukon, a 
nedvesen a térdükön; 13. utánozták a gyermekét gondozó anyát; 14. 
utánozták, hogyan cirógatja a feleség a férjét; 15. a „tüskét" a 
szemből óvatosan „vették ki"; 16. óvatosan húzták ki a cigarettát 
a gazda szájából; 17. megengedték, hogy bárki rájuk üljön és járkál
tak vele; 18. paroláztak; 19. a gazda kalapját a kezébe adták; 20. 
ha a gazda játszani akart, a dobot átadták neki; 21. ha sört vagy bort 
kaptak, megitták, és köszönetképpen meghajoltak.19 

A medvetáncoltató szórakoztató játék olyan.sajátos formájáról is 
beszámolnak a korai leírások, amelyben a medvével egy kecskét 
alakító személy lépett el. A csattogtató típusú kecskefejes játékos a 
medve körül ugrált, táncolt, s az állatot táncra és játékra ingerelte. 
Ismeretesek olyan példák is, amelyek szerint a medvét is ember 
alakította.20 Figyelemre méltó, hogy a medvét megjelenítő játékost 

19. Vszevolodszkij-Gemgrossz V. N.: Russzkaja usztnaja narodnaja drama. Moszk
va, 1959, 117. 

20. Propp V. J.: i. m. 116.; Kontaminációra 1. Berkov P. N.: Russzkaja narodnaja 
drama XVII-XX. vekov. Moszkva, 1953. 21. 
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szalmával, szalmakötéllel borították, csavarták be. Előfordult az is, 
hogy a játékos kifordított bundát húzott magára, s arcát korommal 
kente be. 

A medvetáncoltatás a régi orosz szórakoztatóknak, a szkomoro-
hoknak a tevékenységéhez is hozzátartozott. Ezeknek a hivatásos 
mulattatóknak a hatása jelentős volt a népi játékokra. Sok helyütt 
a felvonulás szokásos menetének elején a szkomoroh és a medvéje 
haladt. A karácsonyi ünnepkör medvealakoskodó játékainak kiala
kulásában a szkomorohok szerepét számos példa mutatja.21 

A medvét alakító játékok a keleti szlávok körében - a nagyoro
szoknál, ukránoknál, fehéroroszoknál egyaránt - a karácsonyi szo
kásokhoz fűződtek. A medve részint más maszkos alakkal - kecske, 
ló, daru, cigány, zsidó, Heródes, cár stb. - jelent meg. A medvét 
alakító játékos kifordított fekete báránybőr bundát vett magára. 
Egy másik bunda karnyílásaiba a lábát dugta, s a két bundát a 
játékos testén kötéllel átkötözték. A bunda helyett gyakran borsó
szalmát használtak. A játékost a fejétől a lábáig borsószárral teker
ték be. A nyakhoz láncot vagy kötelet kötöttek. A medvével megy 
a gazda bottal és dobbal.22 

A medve gyakran a kecskével együtt szerepelt. A kecskét alakító 
személy úgyszintén kifordított bundát vett magára. Fejére szarvat 
erősített, lenből szakállt készített.23 

A medvejátékokra (medvezsa komegyija) vonatkozó adatokat 
tekintve úgy látjuk, hogy a néphagyományra a medvealakoskodás 
nem jellemző. A példák elsősorban a medvetáncoltatásra mutatnak, 
s nem a medvét alakító személyek játékára. S bár a medvével kapcso
latos kultikus hiedelmek széles körben ismeretesek a keleti szláv 
népeknél, nem bizonyítható, hogy a medvejátékok eredete a medve
kultuszra vezethető vissza, amint azt a szovjet régészek és folkloris
ták hangsúlyozzák, kapcsolatba hozva az agrárkultusszal is, amely
ben a medve más állat mellett a termékenység szimbóluma.24 Ha meg 

21. Zakrutkin V.: i. m. 11-12.; Krupjanszkaja V. J.: i. m. 389, 393. 
22. Vszevolonszkij-Gemgrossz V. N.: i. m. 118. 
23. Szavuskina N. I.: i. m. 35. 
24. Avgyejev A. D.: Proiszhozsgyenyije tyeatra. Leningrád-Moszkva, 1959. 196-197. 
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is állapítható egy hajdani medvekultusz, a medvemaszkos játékok 
nem arra, hanem a későbbi medvetáncoltatásra, a hivatásos mulat
tatók, a szkomorohok hatására vezethetők vissza. Vagyis valójában: 
a medvealakoskodás elsősorban az állat külsejének, viselkedésének 
az utánzása, olyan mimikus játék, amely sajátos, kuriózumjellegű, 
„életképet" jelenít meg. 

2. A kultikus háttérhez, a hiedelmekben gyökerező eredethez az 
előzőnél lényegesen több adalékkal szolgál a loalakoskodás, illetőleg 
a lóhoz kapcsolódó szokáshagyomány. 

A keleti szláv népek körében ismeretes lómaszkokról beható átte
kintést nyújtott a közelmúltban /. Nagy Mária. Megállapítja, hogy 
a keleti szláv néphagyomány állatokat megjelenítő játékainak az 
egyik kedvelt teriomorf maszkja volt a ló. A 16-17. századi források
ban már találkozunk lómaszkra vonatkozó adatokkal. A kalendáris 
szokásokban és a társadalmi élet legkülönbözőbb szokásalkalmai
ban előfordult. Leggyakrabban a szvjatki karácsonyi-újévi ünnep
körben jelent meg. Fontos alakja a ruszalkával kapcsolatos hagyo
mánykörnek.25 Előfordul maszlenyicakoT (húshagyó hét) és lakoda
lomkor is.26 

A nagyorosz hagyományban különösen előtérbe kerülnek a ló-
maszkos játékok. A kiskanca vezetése néven ismert szokás széles 
körben elterjedt volt. Az egyházi iratokban az ördög kancája-ként 
emlegetik.27 

A ló megjelenítésének két fő típusa ismeretes. Kétjátékos előreha
jol, a hátulsó az elülsőnek megfogja a derekát. Pokróccal leterítik 
őket. Az elülső személy egy nyélre (villára) erősített, szalmából 
készített lófejet tart maga előtt. A harmadik játékos felül a ló hátára, 
azaz az elülső legény vállára.20 Egy másik változat szerint két legény 
a vállára két botot tesz, amelyeket végeiknél összekötnek, hogy szét 

25. /. Nagy M.: Keleti szláv párhuzamok a lómaszkhoz. In: Néprajzi tanulmányok 
Dankó Imre tiszteletére (szerk.: Módy György közreműködésével Balassa Iván-
Ujváry Zoltán). Debrecen, 1982, 627. 

26. Zelenin D.: i. m. 355. 
27. Propp V. J.: i. m. 113.; Csicserov V. I.: Zimnyij period russzkovo narodnovo 

zemlegyelcseszkovo kalendarja XVI-XIX. vekov. Moszkva, 1957, 196. 
28. Csicserov V. I.: i. m. 197. 

39 



ne essen, majd egy lepellel letakarják őket. A lepel elülső sarkába 
szalmát tömnek, ebből formálják a ló fejét. Szénnel kirajzolják a 
szemet, az orrot, és ugyanoda beszúrnak egy villás edényforgót, az 
imitálja a fület. A lovacskára kantárt tesznek, a nyakára csengőt és 
csörgőket, majd ráül egy ember. Betérnek a házba egy kis baráti 
beszélgetésre, miközben a lovacska ugrál. A takaró alatti első ember 
lómódra horkangat, fújtat a lányok felé. A legények megfogják a 
leányokat és betuszkolják a takaró alá. Egy kupecet alakító ember 
alkudozik a lóra, miközben a ló összeesik. A vásárló így szól a 
gazdához: „Bátyuska! Meg kell gyógyítani a lovat! Bátyuska! Te 
tudod az imákat, te gyógyítsd meg." Az öreg gazda illetlen verseket 
„imádkozik", majd a ló „feltámad" (egykori Kosztroma kormány
zóság).29 

Hasonlóképpen alakították a lovat a Lukojanszkij körzetben a 
„mennybemeneteli napot" követő vasárnapon, amit „tavaszhozatal
nak" neveznek. Két embernek két hosszú botot tettek a vállára. 
A botokat a végeiknél összekötötték. Az elülső kezében egy villát 
tart, amelyre a lófejet ráhúzták. A fejre csengőt kötöttek. A hátulsó 
játékosnak az övéhez farok gyanánt egy csomó lent erősítettek. 
A harmadik játékos kötélen vezette a lovat. így vonultak végig a 
falun. A kísérők különböző dalokat énekeltek. Amikor a mezőre 
értek, a jelenlévők, a „nép" azt kiáltotta: „No, testvérek, nyúzzuk 
meg a lovat." Ekkor a ló fejét eldobták, a takarót lehúzták a játékos
ról, akiket körülálltak és körtáncba kezdtek.30 

Az említett példákban a lóalakoskodás szórakoztató funkciója lép 
előtérbe. Némely mozzanatába« - pl. a mezőre kísérés, a halál-feltá
madás, a körtánc - az egykori rítusjelleg megnyilvánul ugyan, de 
tényleges jelentősége már nincs. A hiedelemháttér sokkal jobban 
megfigyelhető a zeljonije szvjatki (pünkösd előtti hét) idején. Az ide 
kapcsolódó szokások saját alakja a lóruszálka. Ezt többnyire szal
mából készítették (pl. Szaratovi terület Koleno nevű faluban). Kü
lönböző rongyokkal, csengőkkel díszítették. A takaró alatt két le
gény rejtőzködött. Rajtuk mint a lovon egy legény lovagolt, aki 

29. Zavojko G. K.: után idézi Szavuskina N. I.: 35. 
30. Dobroljub N. A.-t idézi Propp V. J.: i. m. 113-114. 
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tréfás mondásokkal szórakoztatta a nézőket. A lóruszálka egyik 
oldalról a másikra dobálta magát, miközben a kísérők doboltak, 
kerepeltek. Végül a ruszalkát a folyóhoz kísérték és dalok kíséreté
ben a bábut a vízbe dobták. Az egykori Nyizsegorod kormányzóság 
területén a lóruszálkát a mezőre vitték, ahol széjjeltépték. A lóru
szálka szórakoztató szerepe nyilvánul meg egy voronyezsi körzetből 
(Oszkino falu) való szokásban. A lóruszálkát női ruhába öltözött 
agyagmaszkos alakoskodók vezették. A kísérők dalolva haladtak 
mögöttük. „A lóruszálka táncolt, rávetette magát az emberekre. 
A vidám mulatságot a lóruszálka halála követte. Oldalra dőlt, föl
emelte a lábait és a tömeg szétrombolta. Összetörték az agyagmasz
kot is."31 

Egyes vélemények szerint a lóruszálka a ló és a víz kultikus kap
csolatával függ össze. A ruszálka voltaképpen maga is vízi lényt 
jelent. Némely területen jóságos vízi tündér, másutt rosszindulatú 
alak. A ruszálkához kapcsolódó hiedelmek és szokások különböző 
rétegeit nehéz egymástól elválasztani. A játékos mozzanatok mögött 
számos elem őrzi a kultikus vonásokat, különösen az agrármágiával 
összefüggő rítuscselekvéseket. A lóruszálkával kapcsolatban Csicse-
rov V. I. kiemeli az agrárkultusz jellegét.32 Hasonló véleményen van 
Propp V. J. is, aki szerint a lóruszálkával kapcsolatos szertartás 
hátterében a föld termékenységi erejének a megelőzésére irányuló 
törekvés áll. Ugyanakkor azonban azt is hangsúlyozza, hogy a 
lóruszálka újabb formáiból a régi szertartásjelleg eltűnt, a játékok 
csupán szórakoztató, gyakran szatirikus mulatságok.33 

Összegezően megállapítható, hogy az orosz nyelvterületen széles 
körben ismert lóruszálka, illetőleg lóalakoskodás több eleme őrzi a 
szokás egykori kultikus vonásait, s ugyanakkor játékká alakulva 
előtérbe lépett a szórakoztató funkció. Kérdéses azonban, hogy a 
kultikus funkciónak volt-e egyáltalán szerepe az orosz hagyomány
ban, mivel Zelenin D. szerint az oroszok a lómaszkot a ruszálkával 

31. Szokolova V. K.: Veszennye-letnyije kalendamije obrjadi russzkih, ukraincev, i 
beloruszov. Moszkva, 1979, 219-221.; /. Nagy M.: i. m. 629. 

32. Csicserov V. L: i. m. 219-220. 
33. Propp V. J.: i. m. 114, 120. 
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egyidejűleg valószínűleg nyugatról vették át.34 Az idevonatkozó 
vizsgálatok tehát még nem zárhatók le. 

3. A harmadik jelentős állatmaszk a kecske. A keleti szlávok 
körében a kecskemaszkos szokások elsősorban a fehéroroszoknál és 
az ukránoknál ismeretesek. Szovjet kutatók rámutattak arra, hogy 
a kecskemaszk általános a belorusz és az ukrán hagyományban, a 
nagyorosz szokásokra azonban nem jellemző. Legészakibb elterjedé
si területe a Posechonszkij járás. Ettől északabbra a kecskemaszk 
előfordulására nincs adat. Az északi nagyoroszról a középorosz 
területekre való átmeneti zónában a kecske megjelenik ugyan, azon
ban nem annyira önállóan, hanem mint a sokféle maszkok egyike 
lép fel. Azokon a területeken, ahol fehéroroszok telepedtek le, a 
kecskemaszk a hagyományokban megmaradt és igen népszerű.35 

A kecskemaszk fő elterjedési területe tehát a keleti szlávoknál a 
fehéroroszok és az ukránok által lakott terület. Népszerűsége Kár
pát-Ukrajna területén nagy lehetett, mert a halottvirrasztás alkalmá
val játszott játékok között is előfordul.36 A maszknak két formája 
ismeretes: 1. Az alakoskodó teste a térd fölött teljesen be van borítva 
egy tarka mintázatú zsákszerű öltözékkel, ráhúzva a tetejére egy 
hosszú vékony körgallér, melyhez hozzáerősítették a kecskefejet. 
A fából készült kecskefej állkapcsa zsinórral mozgatható. 2. A kecs
két alakító játékos bebugyolálja a fejét. Kifordított bundát húz 
magára. A ruha ujjába két botot dug, amik a szarvakat imitálják. 
Egy másik legény szintén kifordított bundát vesz fel. Szalmából 
púpot készítenek neki. Ő a kecske gazdája.37 

A kecskealakoskodók karácsonyt megelőző este jártak házról 
házra és jókívánságokkal köszöntötték az embereket.38 Néhol (pl. 
minszki terület) a kecskealakoskodó társa az öreg, a dzed. Ez ron
gyos ruhába öltözik, arcára nyírfakéregből készült maszkot tesz. 

34. Zelenin D.: i. m. 355. 
35. Csicserov V. I.: i. m. 196-198.; Propp V. J.: i. m. 111. 
36. Szimonyenko I. F.: Bit naszebenyije Zakarpatszkoj oblaszti. Szovjetszkaja Etnog-

rafija, 1948. Mr/1/75-83. 
37. Berkov P. N.: i. m. 138.; Szavuskina N. I.: i. m. 34.; Warner E.: The Russian Folk 

Theatre. Paris, 1977. 10. 
38. Kraszilnyikov F. Sz.: Malorosszia i malorusszi. Moszkva, 1904. 48-49. 
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A dzed tréfás beszéddel szórakoztatja a ház lakóit, a gazdát dohány 
helyett hamuval kínálja stb. A kecske az ének dallamára forgolódik. 
Valaki megüti a szarvát és a kecske elterül. Egy kis idő múltán 
felugrik, meghajol a gazda előtt, és táncolni kezd.39 Az énekszövegek 
nem mindig kapcsolódnak konkrétan az ünnephez. Termékenység
varázslattal, agrárrítussal áll összefüggésben a következő ének: 

Ahol a kecske jár, 
Ott a gabona terem, 
Ahol a kecske farka, 
Ott a gabona bokrosán van, 
Ahol a kecske lába, 
Ott a gabona kupacban van, 
Ahol a kecske szarva, 
Ott a gabona kazalban van.40 

Ebben a dalban a szokás funkcionális kérdéseire részben feleletet 
kapunk. Azok a változatok, amelyekben ehhez hasonló szövegű 
ének fordul elő, feltétlenül az archaikus réteghez tartoznak. A kuta
tók a kecskével kapcsolatos hiedelmeket, szokásokat és játékokat a 
szlávok ősi kultúrájához sorolják. A kecskekultusz vizsgálatakor 
gyakori utalások történnek a klasszikus görög szokásokra, játékok
ra, amelyekben a kecskének fontos szerepe volt. Nemcsak a görö
gök, hanem a rómaiak is hittek a kecske alakú démonok létezésében. 
Kecskének öltözött személyekről az i. e. 7. századból már vannak 
adatok. Tanulságosan mutat rá Moszynski K. arra, hogy a kecské
nek nagy jelentősége van Európa népeinek hitében és kultuszában. 
A kecske a legkorábban szelídített háziállat. Domesztikálása való
színűleg korábban történt, mint a szarvasmarháé, sőt hamarébb, 
mint a juhé. Feltételezhető, hogy a kecske jelentős szerepet kapott 
a földművelő népek kultuszában, hiedelmeiben.41 

A szláv kutatók közül többen - utal ezekre Propp V. J. - a 

39. Propp V. J.: i. m. 111-112. 
40. Propp V.J.: i. m. 112. 
41. Moszynski K.: Kultúra ludowa Slowian, II. Krakow, 1959. 997-999. 
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kecskejátékok hátterében az antik kultúrák gyökereit keresik. Fel
merült az a gondolat is, hogy a kecskejáték az ókori Rómából 
vándorkomédiások révén került a néphagyományba.42 Nemcsak a 
keleti szláv, hanem a többi szláv és más európai nép kecskemaszkos 
játékaival kapcsolatban is felvetődnek ezek a kérdések. További 
vizsgálatot igényel az, hogy kontinuitás van-e az antik kecskemasz
kos alak és az újkori kecskét alakító játékos között. De talán nem 
is szükséges ilyen mélyre hatolni. A keleti szláv szokások kitűnő 
példákat nyújtanak ennek a minden kétséget kizáróan nagy múltú 
állatmaszknak a kultikus vonatkozásaira és a játékokban való szere
pére. Egyáltalában nem lehetetlen, hogy az ősi állatkultuszra később 
ráépült az Európa-szerte elterjedt kecskejáték, s kontaminálódott a 
fokozatosan funkcióját veszítő rítusokkal. 

Voltaképpen ez vonatkoztatható a ló- és a medvejátékokra is. Ez 
utóbbinak medvekultusszal való összefüggése megválaszolandó kér
désként áll a tudományos kutatás előtt. 

Kosztroma 

A keleti szlávok színjátékszerű hagyományainak rendkívül figye
lemre méltó példája az igen népszerű, széles körben elterjedt Koszt
roma (Kosztruba) néven ismert játék. Ezt az orosz kutatók a népi 
színjátszás olyan sajátos példájaként említik, amely jól mutatja a 
szertartásnak, a rítusnak színielőadássá való fejlődését. A cselek
ménysorozatban a megjelenített esemény olyan folyamaton megy át, 
amely a rítust teatralizált jelenetté változtatja. A rítus az epizódok 
beékelődésével, közjátékszerű jelenetekkel teljesen átalakult.43 A já
ték rendszerint nem egy konkrét naptári naphoz kapcsolódott. Álta
lában pünkösd és Péter-Pál (június 29.) közötti időben játszották. 

42. Propp V. J.:l m. 112-113. 
43. Krupjanszkaja V. J.: Narodnij Tyeatr. In: Russzkoje narodnoje poeticseszkoje 

tvorcsesztvo (red.: Bogatirjev P. G.). Moszkva, 1954, 388. 
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Előfordult, hogy néhol egy meghatározott napon, pl. pünkösd utáni 
hétfőn vagy Keresztelő Szent János napján mutatták be. 

A játék eredetével, funkciójával, kapcsolataival stb. összefüggő 
számos kutatási kérdés előtt a gazdag repertoárból néhány jellemző 
változatot mutatnak be. A brjanszki kerület Domasevo és Dorozse-
vo nevű falvaiban a legutóbbi időkig (1954) előadták ezt a körtánc
komédiává változott szokást. A Kosztromái egy leány alakította. 
A szerep szerint mozdulatlanul feküdt, haldoklott. Asszonyok, lá
nyok táncoltak körülötte. A súlyos beteg Kosztroma mellett egy 
asszony a kender, len vászonná való feldolgozásának munkafázisait 
utánozta. A munka befejezésekor a jelenlévők együtt mondták: 
„Kosztroma, Kosztroma; úrnőm, Kosztroma!" A beteg Kosztroma 
a munkafolyamatok végén, amikor a vászon „elkészül", meghal. 
Jajveszékelve siratják és eltemetik.44 

Ukrajna nyugati területén a lányok legnépszerűbb játékai közé 
tartozott. A központi alak neve Kosztrub - Kosztruba. A játékvázla
tokat alapos vizsgálat alá vette Zilynskij O., aki megállapítja, hogy 
jelentős területi eltérések figyelhetők meg a játék részleteiben, teatra-
lizálásában, azonban a halál-temetés mindegyiknek lényeges eleme. 
Fontosnak tekinti Kosztrub halálának előzményeit, amelyre több 
variánst említ. A meghalt Kosztrubról, KosztrubonykáxóX különböző 
dalok hangzanak el a játék során. A parodisztikus siratóének egy 
változata: 

Meghalt, meghalt Kosztrubonyka, 
Meghalt, meghalt galambocskánk, 
Nem jó neki. 
A városban jártam, 
Sokat eladtam, 
Dohányt vettem, 
Dohányt nem drágán, 
Két garasért. 
A dohányt elszívtam, 

44. Kulakovszkij L.: Az orosz népi színjátszás forrásainál. Színháztörténeti Értesítő, 
1953. 2. sz. 21-22.; V. J. Krupjanszkaja: i. m. 388. 
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A fejemet leborotváltam. 
Most inni fogok, 
Sétálni fogok. 
A halál jön. 
Meghalok. 
A kerítésnél álltam, 
A kozákokra néztem, 
Vidám dalt énekeltem, 
Csir-vir, bom-bom.45 

Ismeretesek olyan változatok is, amelyekben a meghalt Kosztru-
bonyka feltámad. 

A leányok körbeállnak, a kör közepén egy leány a halott Kosztru-
bonykát alakítja. Barátnői a következő dalt éneklik: 

Meghalt, meghalt Kosztrubonykánk, 
Meghalt, meghalt galambocskánk, 
Fehérlábú kancánk, 
Ne ess le a hídról, 
Ne ess le! 

A Kosztrubonykát megszemélyesítő lány akkor felugrik, miközben 
a lányok éneklik: 

Éledj fel, éledj fel Kosztrubonykánk, 
Éledj fel, éledj fel, galambocskánk.46 

Több változatban - mint említettük - a munkafolyamatot is 
utánozták: gereblyelest, boronálást, vetést, kapálást, kévekötést, 
betakarítást, cséplést és őrlést. A komédiává alakult játékok közép
pontjában azonban már csak a „hős" halála, eltemetése és feltáma
dása áll. Néhol a Kosztromát alakító személyt deszkára vagy teknő-

45. Zilynskyj O.: íz isztorii vosztocsnoszlavjanszkih narodnüh igr (Kosztroma-
Kosztrub). Russzkij Folklór, XI. 1968. 200-201. 

46. Zilynskyj O.: i. m. 201. 
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be fektették és a folyóhoz vitték. Az ilyen változatokban a temetés 
adta a fő attrakciót. Sok helyen a Kosztromát egy lányruhába öltöz
tetett szalmabábu „alakította". A bábut teknőbe tették és sírással, 
jajgatással a tóhoz vagy a folyóhoz kísérték és a vízbe dobták. 

Más változatok szerint a Kosztroma - Kosztruba bábut a földbe 
temették. A férfi vagy a női ruhába öltöztetett bábut a szaratovi 
kerületben énekelve vitték végig a falun. 

A kosztrani körzetben a férfi bábut JarHónak nevezték. A Jariló 
megegyezik Kosztromával. Jariló koporsóját egy öregember vitte. 
A „halottat" síró, jajgató gyászolók követték. 

A játékká, a temetés paródiájává alakulást mutatja az, amikor 
már megjelenik a papot alakító játékos, aki gyékény ruhájával a pap 
miseruháját utánozza, s egy másik szereplő füstölőként egy bocskort 
himbál a kezében. Az ilyen jeleneteket rendszerint harsány nevetés 
kísérte, sőt bizonyos erotikus fesztelenségre is vannak adatok.47 

A Kosztromával, Kosztrubával kapcsolatos játékváltozatok erede
téről és funkciójáról a legkülönbözőbb magyarázatok alakultak ki 
az orosz, illetőleg általában a szláv kutatók körében. Tekintették a 
Kosztromát mitikus lénynek, a tél-tavasz megszemélyesítőjének, 
meghaló és feltámadó istenségnek, a vegetációs erő szimbólumának, 
kapcsolatba hozták a Moréna-Marenával, az ősök kultuszával stb. 

A halál és a temetés különösen nagy hangsúlyt kapott a különbö
ző teóriákban. A temetést utánzó játékok fő formáira az európai 
népek körében bőséggel vannak párhuzamok. A szokás értelmezését 
illetően a nem szláv hagyományt vizsgálók körében is a legkülönbö
zőbb, szinte országonként eltérő magyarázatok születtek. Néhány 
nézet általánosan ismert. így pl. az, amely szerint a temetési játék a 
vegetáció pusztulásával függ össze, illetőleg az évszakváltozás feje
ződik ki benne. A középkori haláltánc hagyománykörének a hatását 
is hangsúlyozzák. Az adatok sokasága bizonyítja, hogy a halottas 
játékokba különböző szokáselemek, hiedelemmotívumok kapcso
lódtak. Hasonló témakörű szokásokkal, játékokkal kontaminálód-
tak és új részletekkel bővültek (pl. az egyházi szertartás utánzása). 

A Kosztroma játék értelmezésével kapcsolatban a szláv kutatók 

47. Propp V. J.: Russzkije agrarnije prazdnyiki. Leningrád, 1963, 86-88. 133. 
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egy alapgondolatban megegyeznek: Kosztroma - Kosztruba (Jariló) 
egy mitologikus (szimbolikus) lényt képvisel. Ezt a lényt megjelenít
hette élő személy vagy bábu. A bemutatás különböző változataiban 
az egykori szertartás játékká alakulása jól megfigyelhető. A konta-
minálódás következtében olyan részletekkel bővült (pl. erotikus 
vonatkozások), amelyek a játékot dramaturgiailag is módosították, 
s ugyanakkor az eredeti kultikus alaptól teljesen leválasztották. 

A keleti szláv Kosztroma - Kosztruba játék bemutatott formái jól 
beilleszthetők a halottas játékok, temetési paródiák rendkívül válto
zatos európai repertoárjába. Ebbe az összefüggésbe kapcsolódik a 
Mavruh is. 

Mavruh 

Az orosz népi színjátszás sajátos darabja az a játék, amely Mavruh 
néven került be a szakirodalomba. A Mavruh temetést parodizáló 
játék. A kutatók véleménye szerint a darab műkedvelő színjátszók 
körében keletkezett, s onnan került be némely területen a népi 
színjátszás repertoárjába. Voltaképpen az is mondható, hogy vissza
került, mivel a jelenet a néphagyományban széles körben ismeretes 
halottas játékon alapul. Az idevonatkozó kérdések előtt lássuk a 
játék menetét. 

Mavruh a halottat alakító szereplő. Egy padon fekszik fehér 
ingben, alsónadrágban, fején halotti fejfedő, arca letakarva. Négy 
tiszt viszi a színhelyre. A tisztek fekete ruhában vannak, azon szal
mából készült vállrojtok, fejükön szalagokkal díszített sapka vagy 
kalap, oldalukon kard. A halottvivőket követi a pap és a kántor. 
A pap durva vászonfüggönyből készült reverendában van, fején 
süveg, kezében botokból összeállított kereszt, könyv és füstölő. Ez 
utóbbi egy zsinóron tartott fazék, benne trágya. A kántoron kaftán 
és kalap, kezében könyv. A mellékszereplők között van egy úrnő és 
egy úr. Az előző női ruhába öltözött férfi fejkendővel, az úr fekete 
vastag szövetből készült kaftánt, fején fekete kalapot visel. A tisztek 
Mavruhoi a szoba közepére helyezik, s elkezdődik a szertartás. 
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Pap (körbejárja a halottat, füstöli, gajdoló hangon énekel, utánoz
za a valódi pap miséjét): 

Furcsa egy halott, 
Meghalt kedden, 
Jöttünk temetni -
Ő meg az ablakon néz ki. 

Mind (a komédia résztvevői együtt énekelnek): 

Mavruh hadjáratba utazott, 
Miroton-ton-ton, Mirotény. 
Onnan jön egy úr fekete ruhában. 
Mirotény. 
„Uram, uram, kedves uram, 
Milyen hírt hozol?". 
- Úrnő, sírni fogsz, 
Meghallván híremet: 
Mavruh a hadjáratban meghalt. 
Kihalt a földi világból (így!) 
Négy tiszt hozza a halottat 
És énekelnek, énekelnek, énekelnek: 
Áldott legyen emlékezete. 

Pap: 
Uram-bátyám, Szidor Karpovics, 
Sok évet számlálsz-e? 

Mavruh: 
Hetvenet. 

Pap: (papi stílusban énekel) 
Hetven, anyóka, hetven, 
Hetven, Pahomovna, hetven. 

(Mavruhtól kérdezi) 
Uram-bátyám, sok gyermeked maradt-e? 
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Mavruh: 
Hét, anyácska, hét. 
Hét, Pahomovna, hét. 

Pap: 
Mivel fogod etetni őket? 

Mavruh : 
Meghalok, anyácska, meghalok, 
Meghalok, Pahomovna, meghalok. 

Pap és mind (ugyanezt a frázist énekelve ismétlik tovább): 

Isten szolgálójának, neked 
Sem halotti lepled, sem koporsód, 

Pap (elnyújtva, szertartasszeruen énekel): 

A tengeren, az óceánon 
Buján szigetén 
Kihegyezett oszlop mellett 
Aranyozott guzsaly mellett 
Áll egy szép bika 
Az ... tört fokhagyma 
A gyermekeink megtudták, 
Ehhez a bikához el-eljártak, 
Ezt a fokhagymát kihúzogatták, 
Az ennivalót dicsérték : 
„Aj, micsoda ennivaló", 
Ügyes, dolgos 
Maga az ágyékocskai(?), 
Ej, de jó, 
De messze kell járni; 
Huszonöt versztnyire. 
Közelebb nem találsz helyet, 
íme itt van neked. 
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Kántor (énekel): ... 

Pap (könyvből olvas egyházi stílusban): 

A férj korán reggel felkel, 
Benedvesíti a szemét, 
Feleségétől enni kér, 
A feleség válaszol a férjnek 
„Micsoda telhetetlen állat! 
A munkába nem sietsz, 
Csak az ennivalóért veszkődsz". 
A férj a feleségnek feleli: 
„A jó feleség reggel felkel, 
Istent áldva fűti be a kemencét, 
A rossz feleség felkel, 
Káromkodva fűti be a kemencét, 
Káromkodva tölti meg a fazekat. 
A jó seprű fölsöpör, 
A rossz seprű csak oldalra szétszór 
íme itt van neked és ... 

Kántor (énekel): ... 
Pap (olvas): 

Felhő, szólalj meg felettünk, 
Esőkkel, 
Az árbocot kettétörte, 
A kormányt leszakította, 
Kormány nincs. 
A kapitány a kajütben ül, 
A fedélzetmester a fedélzeten, 
Sírnak, zokognak, 
Várják a halált; 
„Együtt jártunk, 
Együtt halunk meg."48 

48. Oncsukov N. E.: Szevernije narodnije drami. St. Peterburg, 1911, 134-137. Ford.: 
I. Nagy Mária. 
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A Mavruh megdöbbentő hasonlóságot mutat a magyar halottas 
játékokkal, temetést parodizáló jelenetekkel. Ezekből a párhuza
mokból egyelőre merész elképzelés lenne bármilyen következtetést 
is levonnunk. Idevonatkozóan korábban már végeztem vizsgálato
kat elsősorban az ukrán halottas játékokkal való összefüggéseket 
illetően. Nem kétséges, hogy Mavruh a halottas játékoknak abba a 
hagyománykörébe tartozik, amely a keleti szláv nyelvterületen -
különösen az ukránoknál - széles körben ismeretes. Főleg a karácso
nyi-újévi ünnepkörben, a szvjatkiidején voltak népszerűek a halottas 
játékok, de megtaláljuk a maszlenyica - húshagyó hét - alkalmával, 
a zeljonije szvjatki - pünkösd előtti hét - szokáskörében is. 

Egy változat szerint a halottat alakító férfit „beöltöztetik talpig 
fehérbe, lenvászonnal beborítják. Az arcát zabliszttel bedörzsölik, a 
szájába répából készült hosszú fogakat tesznek. Négy ember viszi. 
Mögötte halad a pópa gyékényruhában, kék cukrospapírból készült 
henger alakú pravoszláv papi süvegben, agyagedény füstölővel. Eb
ben parázsló szén, ma^rha- és szárított tyúktrágya van. Mellette meg 
a kántor kaftánban, azután a siratóasszony sötét kendőben. Végül 
a halottat kísérő rokonok tömege következik, akik között ott van 
egy női ruhába öltözött férfi. A halottat a szoba közepére helyezik 
és elkezdik a gyászszertartást, mely a legválogatottabb káromkodá
sokból áll. Ezt csak a pópa tömjénezése és a siratóasszonyok jajgatá
sa szakítja meg. A pópa körbejárja a halottat, füstöl, tömjénez." 
A játék végén halotti tort rendeznek. A nőt alakító férfi alakoskodó 
vajas lepénnyel, azaz fagyott lótrágya darabokkal kínálja a résztve
vőket.49 A játékot Ukrajna nyugati területén a valóságos halott 
jelenlétében is játszották. Egy legényt a halottnak megfelelően masz
kírozták. Befektették a halott helyére. A legények tréfás dalokat 
énekeltek, majd a halott felkelt.50 

Az ilyen és ehhez hasonló népi játékok (ideszámítva a Kosztroma, 

49. Guszev V. E.: Ot obrjada k narodnomu tyeatru. In: Folklór i Etnografija. Obrjad 
i obrjadovij folklór. Leningrad, 1974, 56.; L. még Szavuskina N. I.: Russzkij 
narodnij tyeatr. Moszkva, 1976, 41-42.; Csicserov V. I.: Zimnyij period russzko-
vo narodnovo zemlegyelcseszkovo kalendarja XVI-XIX. vekov. Moszkva, 1957, 
202-211. 

50. Guszev V. E.: i. m. 55.; Ujváry Z.: Játék és maszk, III. Debrecen. 1983, 276-279. 
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Kosztruba, Jariló és a kakukk temetését is) nyilvánvalóan a Mavruh 
előképei voltak. Lényegében a Mavruh ezeknek a játékoknak a 
menetét, cselekményét követi valamivel fejlettebb, dramatizáltabb 
formában. Vagyis voltaképpen a Mavruh a népszokás továbbfejlesz
tett változatának tekinthető. Sajnos, a temetési paródia szövegéről 
részletes leírás nem áll rendelkezésünkre. Az obszcén, erotikus szöve
geket a gyűjtőknek vagy nem mondták el, vagy nem voltak közölhe-
tőek, amint a fenti példában a pontozások erre utalnak. A kutatók 
közül többen úgy vélték, hogy a Mavruh a katonai színjátszók 
körében keletkezett. Ismeretes olyan vélemény is, amely szerint a 
játék a Malbruk halála és temetése (Szmerty i pogrelennyije Malbru-
ka) c. ének színpadra való átirata a karácsonyi maszkos alakoskodó 
játékok keretét felhasználva. Ismét más felfogás szerint a paródia a 
Molborug generális csatája c. pantomimre vezethető vissza, amit 
ugyancsak katonai színjátszók adaptáltak.51 

Úgy vélem, az eredetkérdés a keleti szláv népi színjátékok reperto
árját illetően most nem elsőrendű fontosságú. A Mavruh a szertartá
sos szokásokból kialakult játékok nagyszerű példája. Tágabb össze
függéseit tekintve a komédiának abba a vonulatába tartozik, amely 
az ókortól napjainkig, az antik színjátszástól a modern színházig a 
népi elemeket alkalmazva repertoárját állandóan megújította és fel
frissítette. 

* 

Ha a szláv népek dramatikus szokásait, népi színjátszását egymás
sal összevetjük, azt látjuk, hogy a rítusokból kialakult játékok jelen
tős hasonlóságot, sőt azonosságot mutatnak. Vannak azonban 
olyan játékok, amelyek csak egy-egy nép hagyományára jellemzőek. 
Ilyen az oroszoknál a Mavruh, a Maximilián cár, a Lodka, a Kak 
franczuz Moszkvu brál és az ezekhez hasonló késői, katonai vagy 
iskolai színjátszásból alászállott darabok. Nagy eltéréseket mutat
nak a vallásos tárgyú dramatikus játékok és szokások. Pl. a nyugati 

51. Vszevolodszkij-Gerngrossz V. N.: Russzkaja usztnaja narodnaja drama. Moszk
va, 1959, 131.; Krupjanszkaja V. J.: Narodnij tyeatr. In: Russzkoje narodnoje 
poetyicseszkoje tvorcsesztvo (red.: Bogatirjev P. G.) Moszkva, 1954, 410. 
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szlávok betlehemes játékaitól teljesen eltérő az ilyen témakörű báb
játék, a vertep. De ide vehetjük a Petruskái is. Egészen külön kategó
riába tartozik a Lodka, amely a betyárfolklórhoz kapcsolódik, ana
lógiáit a szlovák, délszláv és a román és a magyar hagyományban 
találjuk meg. 

Az összehasonlítás és a részletező elemzés további feladatként áll 
előttünk. 
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A DRAMATIKUS NÉPSZOKÁSOK MAGYAR-OSZTRÁK KAPCSOLATAI 

Az interetnikus kapcsolatokat vizsgáló folklórkutató a Kárpát
medence népeinek hagyományában viszonylag könnyen meghatá
rozza és szétválasztja a szláv népeket jellemző anyagot. Jól elkülönít
hető a szlávokon belül is, hogy mi tartozik például a szlovák, a 
horvát, a szerb és az ukrán folklórkörbe. Még kevesebb problémát 
nyújt e téren a román néphagyomány elkülönítése. Sokkal nehezebb 
helyzetben van, sőt olykor megoldhatatlannak tűnő feladat előtt áll 
a kutató, amikor a német nyelvű hagyomány, illetőleg párhuzam 
eredetére és kapcsolataira keresi a feleletet. Leegyszerűsíthető a 
válasz, ha csak általánosságban beszélünk német kapcsolatról vagy 
párhuzamról. A probléma akkor jelentkezik, amikor egy-egy kultu
rális elem földrajzi elterjedésekor pontosítani szeretnénk és megtud
ni azt, hogy a kérdéses német kulturális emléknek milyen „őshazái" 
eredete van. Ez még a közvetlen osztrák-magyar határterületen 
fekvő falvakkal kapcsolatban is vitát jelentett. A Kárpát-medencei 
német települések „őshazái" eredetéről nem mindenkor megbízható
ak az adatok. Ha azonban arra gondolunk, hogy Ausztria népének 
kulturális múltja szorosan összefonódik a bajor és a sváb germán
sággal, valamint az egykori frank törzsekkel, akkor egy olyan kap
csolatrendszerről beszélhetünk, amely a népi kultúrában mutatkozó 
párhuzamok és meglepő azonosságok magyarázatát nagymértékben 
elősegítik. Az egész magyar nyelvterületen - tágabban a történeti 
Magyarország területén - rendkívül sok településen élt német közös
ségek népi kultúrájával összefüggő kérdések csak a településtörténet 
feltárásával, a gyakran több hullámban egymásra rétegződött ele
mek szétválasztásával és megismerésével világíthatjuk meg. Igen 
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figyelemre méltó és itt külön is hangsúlyoznunk kell, hogy Schmidt 
Leopold éppen a népi színjátékokkal kapcsolatban általánosságban 
német hagyományokról beszél, és csak az elterjedési területek, illető
leg az egyes tartományok, országrészek szolgálnak az elkülönítési elv 
alapjául. 

Az osztrák-magyar kapcsolatok kimutatása még akkor is alapos 
elemzést kíván, ha mindkét nép hagyományában ugyanaz a színjá
ték, maszkos alak vagy bármilyen folklorisztikai elem ismeretes. 
Különösen pedig akkor, ha a kérdéses hagyomány a német territóri
umban általánosan elterjedt. Gyakran közvetítő közösségekre (pl. 
horvát, szlovén) is gondolhatunk. 

Az alábbiakban elsősorban azokkal a dramatikus szokásokkal, 
népi színjátékokkal, maszkos alakokkal foglalkozom, amelyek az 
osztrák-magyar kapcsolatok példáiként tekinthetők, illetőleg tágab
ban értelmezve az ausztriai és a kapcsolatos német területekről való 
migrációval hozhatók összefüggésbe. 

Az egykori Ausztria területéről Magyarországra települt osztrák 
lakosság színjáték-hagyományaiból több - 16. századi eredetű -
darab maradt fenn, és egyes változatait még századunk elején is 
bemutatták. Bár az osztrák tartományok nem voltak elég népesek 
ahhoz, hogy nagyobb közösségek települhettek volna át, mégis a 
kisebb közösségeknek is fontos szerepük volt a színjátékkultúrában. 
Jelentősebb számú lakosság elsősorban a Felső-Magyarországra 
került a Morva-erdő területéről, Salzkammergutból, illetőleg Felső-
Stájerországból. A bányavárosok idegen eredetű lakosságának szín
játszása erős nyomokat hagyott az őslakosság - magyarok, szlová
kok - népi kultúrájában. 

A példák sorában különösen figyelemre méltóak - az ausztriai 
népi színjátszás múltját illetően is - az egykori Nyugat-Magyaror
szág területén, a Pozsonyhoz (Pressburg, Bratislava) közeli Főréven 
(Oberufer, Prievoz) - és a szomszédos községekben - Salzburg kör
nyékéről vagy Felső-Stájerországból a 18. század elején letelepült 
fuvarosok - később földművesek - színjátékai. 

Három darabot mutattak be egymás után: a Christgeburtspiel-t, 
az Adam und Eva játékot, vagy másképpen Paradeisspiel-t és a 
Schuster- und Schneiderspiel c. bohózatot. Az első kettő több vonat-
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kozásban megtartotta a 15-16. századi iskoladrámák sajátosságait. 
Jól mutatják ezt a prológusok, a latin nevek és a karénekek. Ezekben 
nyilvánvalóan kifejezésre jut az óhazával kapcsolatos identitástuda
tuk is. Némi változás azonban megfigyelhető. A harmadik darab 
minden bizonnyal már az új telephelyükön, Főréven vagy a környé
ken keletkezett. Hasonló játékok egyszerűbb formában a magyar és 
a szlovák farsangi hagyománykörben is előfordulnak. Ez a hatás 
nem hagyható figyelmen kívül. Az interetnikus kapcsolatokra a 
formai jegyek is mutatnak. Mindhárom darabban a szereplők kü
lönféle magyaros viseletben jelentek meg. A Schuszer- und Schnei
derspiel magyar kapcsolatára utal a pozsonybesztercei (Bisternitz, 
Záhorská Bystrica) vásár és a tokaji bor emlegetése. 

Elmondhatjuk, hogy az új hazába települt osztrákok erősen ra
gaszkodtak az óhazából hozott színjátékaikhoz, de ugyanakkor új 
környezetük hatásait is integrálták szokásaikban.1 

A német és a magyar népi színjátéki kapcsolatok a bányászhagyo
mányokban is sok szállal fonódnak össze. Idevonatkozóan különö
sen tanulságosak azok a példák, amelyek a felső-magyarországi 
bányavárosok és az ausztriai bányász területek színjátékhagyomá
nyai nyújtanak. Schmidt Leopold behatóan foglalkozott ezeknek a 
játékoknak a kultúrtörténeti hátterével. Hangsúlyozza, hogy a bá
nyászjátékok szorosan kapcsolódnak a misztériumjátékokhoz, a 
farsangi játékokhoz és az iskoladrámákhoz.2 

A bányászszínjátszás nagy múltja, amelynek kezdete az 1500-as 
évekre tehető, jó lehetőséget ad a paraszti színjátszás történetének 
megismeréséhez. Figyelemre méltó az a vélemény, amely szerint a 
bábos betlehemes játék a bányászok közvetítésével terjedt el. A hor
dozható betlehemes bábjáték „őshazája" a feltételezés szerint Kö
zép-Németország volt, ahonnan eljutott Lengyelországba, Litvániá
ba és Belorussziába, majd a bányavárosok bányászainak révén Fel
ső-Magyarországra, a szlovákokhoz és a magyarokhoz.3 

1. A főrévi színjátékokhoz további irodalommal: Solymossy Sándor: A főrévi nép
színjátékok. Ethn. XXII. 1911. 257-277.; Karsai Géza: Főrév és színháztörténet. 
Ethn. L. 1939. 200-209. 

2. Schmidt Leopold: Volksschauspiel der Bergleute. Wien, 1957. 
3. Schmidt Leopold: i. m. 
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A felső-magyarországi városok késő-középkori kulturális élete 
igen figyelemre méltó volt, amelyben jelentős szerepet kaptak a 
különböző passiójátékok és karácsonyi játékok. Különösen a török
től nem háborított Szepességben a bányászat révén élénk színjátszó 
hagyomány alakult ki, amelyben fontos szerepet játszottak a sziléziai 
németek és az ausztriai területekről odatelepült németek. Ez nyelvi 
vonatkozásban is érdekes jelenséget eredményezett, amelyet „keleti
középnémet-bajor" keverékként neveznek. A többirányú idegen 
színjátszás erősen hatott a szlovákokra és a magyarokra. Ez az irány 
azonban a 19. században megváltozott és fokozatosan a magyar 
hatás került előtérbe.4 

Nyilvánvaló, hogy számos játék közvetítője a német lakosság volt. 
A közvetítésben fontos szerepet játszott az iskolai színjátszás, ami
nek a német nyelvű iskolákban nagy hagyománya volt. Bártfán 
(Bartfeld, Bardejov) már 1559-ből van adat arra, hogy a diákok az 
ún. Zsuzsanna-játékot bemutatták. A darabot akkoriban Körmöc
bányán (Kremnitz, Kremnica) és Kassán (Kassau, Kosice) is játszot
ták és ezen a vidéken a bányászok körében egészen a 19. századig 
elevenen élt. A folklorizálódott változat a magyarok körében is 
elterjedt. Századunk elején még népszerű játék volt. Népszerűségét 
a szlovák és a román változatok is jól mutatják. A szatmári és a 
máramarosi magyar bányászok Zsuzsanna-játéka a Bártfán keletke
zett német darab magyarrá alakított változata.s A Zsuzsanna-játék 
a műveltségi javak cseréjének szép példájaként áll előttünk. 

A népi kulturális kapcsolatoknak sokat emlegetett látványos szo
kása az osztrák-magyar határterületeken az utóbbi időkig népszerű 
farsangi játék, a tuskóhúzás (Blochziehen). A bajor településű ún. 
hienc falvakban gyakorlatilag mindenütt ismeretes volt ez a szokás. 
A kutatók körében vita folyt arról, hogy a magyar határmenti 
hiencek bajor vagy frank eredetűek-e. A történeti adatok, a nyelvjá-

4. Schmidt Leopold: Das deutsche Volksschauspiel. Berlin, 1962. 183. 
5. Sebestyén Gyula: Budapesten előadott népszínjátékok. Ethn. XXIII. 1912. 28.; 

Német példákhoz: Ernyei József-Kársai Géza: Német népi színjátékok. Deutsche 
Volksschauspiele aus den oberungarischen Bergstädten, II. Budapest, 1938. 
300-303.; Magyar változathoz: Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színját
szás. Budapest, 1983. 231-241. 
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rás és a népi kulturális emlékek egyértelműen a bajor származást 
mutatják.6 Az osztrák-magyar kapcsolatokra a Blochziehen tekinte
tében a burgenlandi néphagyomány nyújt példákat. A Blochziehen 
Burgenland egész területén a legnépszerűbb játékok közé tartozik. 
Az osztrák közvetítő szerep a magyar szokáshagyomány felé teljesen 
egyértelmű. A szokás átvételi iránya Steiermark felől is bizonyítható. 
A játék elterjedése lényegében egész Ausztriára kiterjed. Az osztrák 
alpesi vidékeken már a 15. századból (1460) vannak adatok a tuskó-
húzásra. Az európai és a távolabbi népek hagyományából számos 
példával igazolható, hogy a tuskóhúzás az ekehúzásnak, illetőleg a 
mágikus szántásnak az emléke és amely a tél-tavaszi agrárrítusok 
körébe tartozott. Az ekehúzás szokása Hans Sachs egyik tréfás 
versében (Die Hausmaid im Pflug, 1532) is megörökítésre került, 
hasonlóan csaknem háromszáz évvel később Csokonai Dorottyájá
ban is, de már mint tőkehúzás (tőkét vonni) nyilvánvalóan magyar 
farsangi szokásként említve. A példák jól mutatják, hogy a magyar
ság az ekehúzás szokását már a megváltozott formában, mint felvo-
nulós farsangi játékot vette át közvetlen szomszédaitól és integrálta 
saját hagyományaiba. Az ausztriai területek felől, s több vonatko
zásban az alpesi vidékek irányából érkező kulturális hatást mutatják 
a tuskóhúzás szókásának hasonló szlovén és magyarországi vend, 
valamint horvát párhuzamai is.7 

A Blochziehennel szorosan összekapcsolódó játék a Hans und 
Grete Puppenpaar, amelynek a magyar megfelelője a táncos kerék. 
Az osztrák-magyar határ menti területek falvaiból bőséges példa 
ismeretes a játékra. A farsangi szokáskörben előfordult az alsó
ausztriai területeken és a magyarországi német települések nagy 
részén. A különböző német területeken a Puppenpaar népszerűségét 

6. Az eredetkérdéshez: Schwartz Elemér: A nyugat-magyarországi németek eredete. 
Ethn. XXXII. 1921. 113-119. 

7. Az ausztriai párhuzamokhoz: Klier, Karl M.: Das Blochziehen. Ein Faschings
brauch von der Südostgrenze Österreich. Eisenstadt, 1953.; Schmidt, Leopold: 
Das alte Volksschauspiel das Burgenlandes. Wien, 1980.113-123.; Magyar és más 
összefüggésekhez: Dömötör Tekla: Das „Blochziehen" in Rábatótfalu 1968 -eine 
ungarische Variante eines interethnisch verbreiteten Faschingsbrauches. In: Kon
takte und Grenzen. Festschrift für Gerhard Heilfurth zum 60 Geburtstag. Göttin
gen, 1969. 385-392.; Ujváry Zoltán: Játék és maszk, I. Debrecen, 1983. 135-158. 
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nagyszámú adat igazolja. Valószínűleg mindenütt a németek közve
títésével került a magyar hagyományba. A keréken forgó bábuk 
sajátos átmenetet alkotnak a rítuscselekvésekből a játékrepertoárba. 
Ennek legfontosabb fázisát a tuskóhúzással, illetőleg az ekehúzással 
való kapcsolata mutatja. 

Az óév búcsúztató farsangi temetési játékokkal - amelyek változa
tai a magyar és osztrák hagyományban egyaránt ismeretesek - össze
kapcsolódik egy sajátos tánc, a haláltánc. A halál megszemélyesítésé
re is bőséges példa fordul elő a magyar és az osztrák néphagyomány
ban. Idevonatkozóan Kretzenbacher Leopold a Délkelet-Alpok te
rületéről mutat be nagyszámú változatot.8 A halál dramatikus játé
kokban való megjelenítése winden valószínűség szerint abban a 
középkori hagyományban gyökerezik, amelyből a haláltáncok iro
dalma is kifejlődött. A haláltánc mint irodalmi műfaj a 14. századtól 
kezdődően ismeretes, s a képzőművészetben is nagyszámú alkotás 
őrzi emlékét. Hatásának kisugárzása mind az irodalomban, mind a 
művészetben jelen korunkban is megfigyelhető. Az irodalmi alkotá
sokban a halál utolsó táncra hívja meg az élőket, akiknek vele kell 
menni. Ezt az utolsó táncot jeleníti meg számos képzőművészeti 
alkotás. A haláltáncjelenet színjátékszerűen is bemutatásra került. 
A költemények hosszasan, moralizálva, gyakran filozofikus fejtege
téssel bővelkedve ismertetik a végső összecsapást. A népi játékban 
mindez leegyszerűsödve fejeződik ki. A halál, mint végzet, mint az 
elmúlás általános kifejezője jelenik meg. A népi színjátékokban való 
előfordulása nyilvánvalóan azzal a keresztényi hittel áll kapcsolat
ban, amely szerint a halál gonosz szellem, mint valójában „élő" lény 
okozza, idézi elő az elpusztulást. Ugyanezt láthatjuk a képi ábrázo
lásokon is. A csontváz-megjelenítés helyett a népi játék halálfigurája 
fehér lepedőbe burkolózik. Egyáltalában nem nehéz felismernünk az 
irodalom és a művészet haláltánc műfajában a népi halálalakoskodó 
előképét. Mind az osztrák, mind a magyar példák alapján feltételez
hető, hogy az elsősorban egyházi, valamint irodalmi - ponyvái -
eredetű színjátékok, dialógusok hatására a haláltáncok „magasabb 

8. Kretzenbacher, Leopold: Toten tanze in der Südostalpinen Volkskultur. Rad 
kongresa folklorista Jugoslavije u Varazdinu 1957. Zagreb, 1959. 299-309. 
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kultúrában" ismert műfaja a népi kultúrában is meggyökeresedett 
és sajátos előadási formában a játékrepertoárba került. 

Úgyszintén a sajátos párhuzamként említhetjük az antikvitásba 
visszanyúló, az európai szakirodalomban Narrengericht (bolondbí
ráskodás) néven ismert játékot. Felső-Magyarország több magyar 
bányász falujában, valamint szlovák falvakban a közelmúltig bemu
tatott játék nagyszámú párhuzamai ismeretesek a különböző német 
nyelvterületeken. A játék elterjedését elősegítették a német (főleg 
bajor) telepesek, mint pl. Sajónémeti bányászfaluban, ahol a játék 
néhány terminológiája a német eredetet mutatja.9 A játék lényege a 
bűnátvitel archaikus rítusában rejlik. Egy személyt az összes bűncse
lekményért, ami a közösségben történt, halálra ítélnek és szimboli
kusan kivégeznek. Az ilyen ítélkező játékok az európai népek szoká
saiban széles körben ismeretesek voltak. Idevonatkozó írásos emlé
kek már a 15. századból előfordultak. Az ítélkező játékokban a 
bírósági eljárás formáját utánozták, és az előző év valamennyi bűn
esetét a vádlott terhére rótták. Valóságos bíróságokat utánozva 
ítéletet mondtak álbűnösök és nem kedvelt személyek felett. Ennék 
a játéknak a hátterében ókori rítus és újkori bírósági gyakorlat 
egyaránt állhat. Athénben és az jón eredetű városokban a megtisztí
tó szertartások középpontjában egy bűnbakot, azaz pharmakost 
áldoztak fel, akire a közösség a bűneit átvitte. Ez a szertartás játék
ként élhetett tovább és kerülhetett be az európai népek hagyományá
ba. Nem hagyható figyelmen kívül azonban az a régi jogszokás sem, 
amely Felső-Bajorországban Vehme néven volt ismeretes. A népi 
joggyakorlat résztvevői éjfélkor maszkban jelentek meg a közösség 
által bűnösnek talált személynél, akit nyilvánosan megbüntettek.10 

Amikor azonban ezek a tényleges igazságszolgáltató ceremóniák a 
jogrend megváltozásával vagy más tényezők hatására szükségtelen
né váltak, játékos formában fennmaradtak a maszkos dramatikus 
szokások repertoárjában. 

Az osztrák-magyar - és általában a kárpát-medencei népek -
történeti emlékeivel összefüggő maszkos alakoskodó játékok egyik 

9. Ujváry Zoltán: i. m. 158-198. 
10. Andree, Richard: Ethnographische Paralellen und Vergleiche. Stuttgart, 1877. 

135. 
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közös szereplője a török. A dramatikus népszokásokban ennek az 
alaknak az előfordulása a török hódoltság, az egykori török uralom 
idejére emlékeztet. Korai lejegyzések híján nem bizonyítható, hogy 
a törökök magyarországi jelenlétével egyidőben, vagy közvetlenül 
utána lett a dramatikus játékok szereplője. Az orális hagyományból 
azonban egyértelműen megállapítható az, hogy a török alakját a 
szokáshordozók a törökök magyarországi jelenlétével hozzák kap
csolatba. A törökvilág, a magyar nép törökök elleni küzdelmének 
emlékei a népköltészetben, a szóbeli hagyományban igen jelentős. 
Különösen figyelemre méltóak a törökökkel kapcsolatos mondák, 
elbeszélések és hiedelmek. Dömötör Tekla egész sor etiologikus mon
dát említ, amely a szokás eredetét és gyakorlását a törökkel való 
harcokra vezeti vissza. Ebben a hagyománykörben a török valósá
gos megjelenítése a nép történeti tudatának sajátos tükröződését 
mutatja. 

A törökre vonatkozóan gazdag folklórhagyomány maradt fenn a 
szomszédos népek körében is. A rettegett oszmán emléke a népkölté
szetben és a népszokásokban egyaránt megmaradt. Különböző al
kalmakon, a Brecht-játékokban, a Miklós-napi felvonulásban a va
dember, a boszorkány és más ijesztő alak társaságában a török is 
jelen volt.11 A barokk bábos betlehemi játékokban ugyancsak jelen 
voltak a törökök és velük együtt a mórok. Törököt alakító játékosok 
bajor területeken is gyakran felbukkantak. A törököt megjelenítő 
játék a burgenlandi osztrák hagyományban a csillagos szokáshoz 
mint világi jelenet kapcsolódott, amelyben egy huszár két törököt 
győz le.12 

A példák jól mutatják, hogy a török bekerült több európai népnek 
nemcsak a költészetébe, hanem a játékaiba, dramatikus szokásaiba 
is. E tekintetben a közös történelmi múlt kapcsol össze bennünket 
szomszédainkkal és a török népi játékokban ennek a múltnak az 
emléke. 

A kapcsolatokat illetően végül utaljunk még a bábjátékokra. Az 
osztrák-magyar kapcsolatok e téren különösen nagy múltra tekinte
nek. A 18. század második felében Bécsből kiindulva a Puppenspiel 
11. Dörrer, Anton: Tiroler-Fasnacht. Innerhalb der alpenländischen Winter- und 

Vorfrühlingsbräuche. Wien, 1949-1950. 
12. Horak, Karl: Burgenländische Volksschauspiele. Wien-Leipzig, 1939. 14, 513, 
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megjelent az osztrák városokban és piactereken, valamint a magyar 
városokban és vásárokon. A vándor mulattatóknak jelentős szere
pük volt abban, hogy az osztrák és a magyar, tágabban az európai 
népek szórakoztató repertoárjában jelentős hasonlóság és egyezés 
figyelhető meg. A nagy területen elterjedt és népszerű bábjátékok fő 
figurája {Hanswurts, Kasperl, Pulcinella, Petruska, Vitéz László stb.) 
ugyanazon szerepben lép fel a különböző európai népek játékaiban. 
Számos más alak, jelenet és játék is utat talált a vándor bábosok 
révén az európai néphagyományba. Az osztrák-német eredetet és a 
magyar kapcsolatot jól mutatja a figurákat zsinórral mozgatható 
bábjáték, a marionett is, amely szintén a városi, vásári folklór ked
velt szórakoztató műfajai közé tartozott. 

Mind a hazai, mind a nemzetközi példák igazolják, hogy a vásá
rok a legkülönbözőbb szórakoztató műfajok közvetítői alkalmai 
voltak. A kulturális elemek ilyen úton való áramlására, migrációjára 
különös figyelmet kell fordítani, amikor az átadás-átvétel kérdései 
kerülnek előtérbe. Igen gyakran nem a közvetlen interetnikus kap
csolatok nyomán alakultak ki a hasonló kulturális jelenségek, ha
nem az egyező párhuzamok az Európát keresztül-kasul vándorló 
hivatásos mulattatók, táncosok, zenészek, alakoskodók, képmuto-
gatók, bábjátékosok stb. működésének tulajdonítható. 

Összegzésül elmondhatjuk, hogy a dramatikus népszokások, a 
népi színjátékok összehasonlító vizsgálata során természetszerűleg 
vetődnek fel a szomszédos népekkel való kapcsolatok, a műveltségi 
elemek átadásának és átvételének kérdései. A kárpát-medencei né
pekjátékaiban, maszkos alakoskodásaiban nagyszámú párhuzam és 
összefüggés figyelhető meg. A hasonlóságok és az azonosságok az 
interetnikus kapcsolatok felé irányítják a figyelmet. A fenti példák 
jól mutatják, ha a vizsgálatot a kárpát-medencei népekre, illetőleg 
a közvetlen szomszédokra (és a velünk élő nemzetiségekre) terjeszt
jük ki, rendkívül bonyolult, sok irányú, nagyszámú szempontot 
figyelembe vevő elemzésre van szükség. Figyelem előtt kell tarta
nunk a településtörténetet, a migrációt, az asszimilációt, a nyelvi 
különbségeket, a vallási eltéréseket, a társadalmi fejlődés fokozatait 
és a földrajzi elhelyezkedés tényezőit is. 

(Előadás a II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson Bécsben 1986. szeptem
ber l-jén.) 63 





PALÓC DRAMATIKUS NÉPSZOKÁSOK ÉS MASZKOS JÁTÉKOK 

A magyar dramatikus népszokások hagyománykörében jelentős 
szerepe van a palóc területeknek. A színjátékszerű szokások gazdag 
hagyománya tárul elénk végig a magyar nyelvterületnek azon a 
sávján, Gömörtől az Ipolyságig, amelyen palócok és velük kapcsola
tos csoportok laknak. A palóc hagyományban megtalálhatók mind
azok a fő típusok, amelyek a magyar dramatikus népszokásokra 
jellemzőek. Néhány szokásjáték, maszkos alakoskodás azonban 
csak a palóc területeken ismeretes, és az általánosnak tekinthető 
változatokban is jól megfigyelhetőek azok a vonások, amelyek a 
hagyománynak palóc jelleget adnak. 

A dramatikus népszokások fogalmába elsősorban azokat a színjá
tékokat, maszkos és nem maszkos alakoskodásokat soroljuk, ame
lyek a népélet valamely alkalmához kapcsolódnak és nem vallásos 
jellegűek. Természetesen, ez utóbbiak is a dramatikus szokások, népi 
színjátékok fogalomkörébe tartoznak, azonban ezek részint későbbi 
keletkezésűek, zömmel nem népi eredetűek és funkcionálisan külön 
csoportba tartoznak. 

A palóc hagyomány bemutatása során arra törekszünk, hogy 
részint áttekintést nyújtsunk a dramatikus szokások legjellemzőbb 
példáiról, részint pedig rámutassunk azokra a vonásokra, amelyek 
sajátosan palóc jellegűek, illetőleg a palócok által lakott területeken 
tipikusak. A szokásjátékokat nem a bemutatás alkalmai szerint 
csoportosítva ismertetjük. Elsősorban azért, mert nem a szokásalka
lom (farsang, lakodalom, disznótor, fonó stb.) a lényeges, hanem az 
a cselekmény, játék, amely akkor bemutatásra kerül. A példák több
sége szerint ugyanaz a játék, dramatikus szokás, maszkos alakosko-

65 



dás bármely alkalomhoz, kalendaris naphoz, vagy a társadalmi és 
gazdasági élet szokásaihoz kapcsolódhat. 

A játékok vizsgálata során nem hagyhatók figyelmen kívül az 
interetnikus kapcsolatok és ebben az összefüggésben a szokások 
eredetével összefüggő kérdések sem. A palócság nem csak a nyelvte
rület szélén érintkezik idegen etnikummal, hanem a magyar falvak 
közé ékelődve szlovák, német települések, illetőleg vegyes nemzetisé
gű falvak is vannak. Az egymásrahatás lehetősége természetszerű 
volt. Az asszimiláció következtében egyes szokások, dramatikus 
játékok palóccá alakulásával is számolni kell. 

A dramatikus játékok legkülönbözőbb megnyilvánulási alkalmai
val találkozunk a palóc területeken. Egy része valamilyen szokásnak 
a része, betétje, amely nélkül a szokás önmagában is élhet. A játék 
elmaradása a szokás cselekménysorából való kiesést jelent ugyan, de 
lényegében nem változtatja meg az alapszokást. Példaként a lako
dalmat említhetjük. A játékok elmaradása a lakodalomban nem 
módosítja a lakodalom cél szerinti funkcióját. Hasonló a helyzet a 
munkaalkalmakkor előforduló játékokkal. Ha a fonóban vagy a 
disznótorban nem jelentek meg maszkos alakok, az csak a játéktra
dícióban jelentett változást, az alkalom lényegében teljesen független 
volt a játékoktól. Ismeretesek azonban olyan maszkos alakoskodá
sok is, amelyek szorosan kötődnek az alkalomhoz, vagy másképpen 
az alkalom azonos az eseménnyel, bár előfordulhat, hogy a cselek
ménysorból éppen a játék, a maszkos alakoskodás tűnik el, de az 
alkalom továbbra is szokástradícióban marad. Gondolunk itt példá
ul a Luca asszonyra, a Mikulásra, vagy a karácsonyi ünnepkör 
játékaira. A dramatikus játékok bemutatása során ezekre a kérdé
sekre csak akkor térünk ki, ha azok a játék funkcióját érintik. 

A palóc dramatikus játékok legjellemzőbb példái közé tartoznak 
az ítélkező játékok. Ezek helyi terminológia szerint rabhordás vagy 
rabvágás néven ismeretesek. Két alkalomhoz, a farsanghoz és a 
lakodalomhoz kapcsolódtak. Ennek megfelelően a játék funkciójá
ban némi eltérés figyelhető meg. 

A helyszíni gyűjtéseim és megfigyeléseim szerint a rabhordás, 
rabvágás főbb mozzanatai a következők voltak. Húshagyókedden 
két férfit rabnak öltöztettek: rossz ruhát húztak rájuk, vagy szalma-
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kötéllel becsavarták őket, derekukra láncot kötöttek, s így vezették 
a rabokat végig a falun. A falu főterén szalmára térdepeltették, 
fejükre cserépfazekat helyeztek. Két férfi a hóhér szerepét alakította. 
Kezükben egy-egy tiloló csapóját tartották. Egy ember a bíró szere
pében a két „bűnös" által elkövetett bűncselekményeket olvasta fel: 
mindazokat a lopásokat, eseteket, amelyek a faluban az előző évben 
történtek, a két rabnak tulajdonította, s ezért halálra ítélte őket. 
A két hévér (hóhér) a tiloló ütőjével, mint karddal, szétütötte a rabok 
fejére helyezett cserépfazekat. Ezzel a rabokat „kivégezték". Azok 
azonban „életre keltek", a kocsmába futottak, ahol azután a legé
nyek, házas emberek együtt mulattak. 

A Borsod megyei palócok farsangi szokásairól egy századelői 
közleményben a következőket olvassuk: „A fiatalok legtöbb faluban 
»rabot hordanak« ilyenkor. Két legényt szalmakötéllel becsavargat
nak, az arczát bekormozzák, az egyiknek a fejére rossz kalapot 
nyomnak seprű-bokrétával vagy »tolyu«-val, a másiknak a fejét 
kendővel kötik be, ringy-rongy ruhát akasztanak rá, a kezökbe 
baltát vagy fokost nyomnak, aztán kerékkötő-lánczra verve 2-2 
legény vezeti őket - régente duda - ma muzsikaszó mellett s a 
nyomukban legények, leányok dalolva, tánczolva haladnak végig a 
falun. A menet minden ház kapuja előtt meg szokott állni, azalatt 
2-3 legény bemegy a házba minden jót kívánni, no meg azért is, hogy 
adjanak nekik valamit. S adnak is mindenütt, ki tojást, ki szalonnát, 
ki egy félszakajtó lisztet s azt rögtön el is teszik zsákba, vagy négylá
bú tarisznyába vagy kosárba, »mer' mindenre' van készség, a mibe 
tegyék«."1 

Ezt a játékot a keleti palócok egyik falujában, Sajónémetiben 
1953-ban felújították, s azt követően újólag eljátszották. A szokás 
egykori gyakorlására, az újabb elemek megjelenésére a faluban be
ható gyűjtést végeztem, amely nyomán a játékot részletesebben mu
tathatom be. A játékhoz „rendezői forgatókönyv" készült, amely a 
következő jeleneteket tartalmazza: 

1. A táncházból nyolcvan nyársakkal és zsákokkal indulnak a 

1. Istvánffy Gyula: A borsodmegyei palóczok. Ethn., XII. 1911, 303. 
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faluba szalonnát kéregetni. A kéregetők nótaszóval vonulnak. Nóta: 
Kis kertemben három bokor muskátli... 

2. A szalonnával mennek vissza a táncházba. Nóta: Kimentem én 
a szőlőbe, hératyu, ratyu... 

3. A rabok megválasztása és felöltöztetése, „felszerelése". Nóta: 
Sólyom madár fészkét rakja a sziklán... 

4. A két rabot két hever láncra verve kíséri a tánchoz. Nóta: Iszik 
a betyár a csapon... 

5. A két rab a táncosok közül először megszökik visszajövetnél. 
Nóta: Én vagyok a falu rossza egyedül... 

6. A két rab másodszor is megszökik visszajövetnél. Nóta: Én még 
akkor tíz esztendős se voltam... 

7. A két rab harmadszor is megszökik visszajövetnél. Nóta: Deb
receni fegyházba magam vagyok bezárva... 

8. Készülődés a rabvágásra. Felállás négy sorba. Első sorba idő
sebb, a második sorba fiatalabb, férfiak. A férfiak után a zenészek, 
a zenészek után a két rab és a két hever. Ezek után a nők szintén 
négyes sorban, mint a férfiak, vegyesen a hang miatt. Nóta: Megvág
tam az ujjam, jaj, de fáj... Második vers: Micsoda falu ez, de sáros... 
És ha szükséges még: Fenten felszállott a daru... 

9. Megérkezés a rabvágás színhelyére. A főrendező (Bodó Sándor) 
felkéri a közönséget, hogy ki-ki tehetsége szerint nyújtson pénzbeli 
támogatást az elítéltek hozzátartozóinak megsegélyezésére. A nép
bíró (Puskás Farkas Károly) felolvassa a rabok bűneit. Nóta: teme
tési gyásznóta. 

10. Az ítélet kihirdetése. Minden versszak után rövid búcsúztató. 
Zene. 

11. A két rab lefejezése. A két hever tágasságot kér, hogy a két 
bűnös véréből senkire se fröccsenjen. 

12. Elindul a közösség a tánchelyiség felé négyes sorokban. Nóta: 
Kossuth Lajos azt üzente... 

A játék felújítása némileg új mozzanatokat is eredményezett. 
A rabvágás egészét illetően azonban lényeges eltérés nem történt. 
A legidősebb egykori játékosok (különösen Puskás Farkas Károly, 
szül.: 1889) elmondása nyomán a játék század eleji modelljét rajzol
hatjuk meg. 
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A rabvágáshoz a játékban részt vevők már hetekkel korábban 
készültek. A rabok felett elmondandó bírói beszédet és ítéletet jóval 
korábban versbe kellett szedni. Az előző évben történt tolvajlásokat, 
különböző nevezetes eseményeket a rabok fejére olvasva versben 
adták elő. 

Farsangvasárnap előtti héten néhány legény elment a faluba, hogy 
táncházat béreljen. Rendszerint valamelyik szegényebb özvegyasz-
szonynál kaptak szobát. Kirakták a bútorokat, legfeljebb egy asztalt 
s lócát hagytak benne. Aztán kihirdették a faluban, hogy kinél lesz 
a táncház. 

A farsangi mulatság két részből állott. Az első rész farsangvasár
nap délután kezdődött, amikor a hívek a létániáiól kijöttek és elmen
tek a táncházba, ahol minden különösebb ceremónia és játék nélkül 
hétfő reggelig táncoltak. 

A tulajdonképpeni rabvágás farsanghétfőjén vette kezdetét.2 A le
gények hétfő reggel a kocsmában gyűltek össze, hogy közösen meg
válasszák a rabvágás szereplőit. A játék szereplői: két rab, két hévér 
vagy hever2, és a bíró. A bíró rendszerint maga a verscsináló, aki a 
„vádbeszédet" megkomponálta. A rabokat és hévéreket mindig vá
lasztották. A legények leginkább rabok szerettek volna lenni, ezért 

2. A sajónémeti farsang három napig tart: farsangvasárnap, farsanghétfőn, húsha
gyókedden éjfélig, azaz hamvazószerdáig. Ezt a három napot még a kevésbé 
tehetősek is nagy mulatással töltik. A szomszéd vagy a távolabbi falukból is 
eljönnek a rokonok, ismerősök, s szinte pazarlásig esznek, isznak, mulatnak. (Vö. 
Istvánjfy i. m. 303.) 

3. A hever, hévér eredetét pontosan nem ismerjük. Jelentése itt: olyan egyén, aki az 
elítéltet kivégzi. Talán a német eredetű hóhér-bó\ (Bárczi Géza: Magyar szófejtő 
szótár, Bp. 1941, 124.) alakulhatott hévér-ré. (Vö. Simonyi Zsigmond: A német 
szóvégek magyarosítása. Magyar Nyelvőr, VII. 1878, 104-105.) Nyelvjárásban 
hohár, hóhár, hóhér, hahár, haher alakváltozatokban ismeretes. (Magyar Tájszó
tár, 877, Simonyi: uo. 242. Csüry Bálint: Wichmann György északi csángó 
hangtanának kiadatlan részei. MNy., XXXV. 1939, 80.) A székely nyelvjárásban 
azonban henger {Simonyi: uo.) és hóvér (Magyar Tájszótár, 877.) alakban is 
előfordul. Ez utóbbi alapján a hévér is lehet a hóhér nyelvjárási változata. A hever 
azonban más jelentésben is ismeretes. Hever = bányászlegény (Magyar Tájszótár, 
1555). Ha figyelembe vesszük, hogy a barkók zöme bányamunkás, lehetségesnek 
tarthatjuk azt is, hogy a rabvágásnál a kivégzést mindig a hever, azaz bányászle
gény végezte, s az elnevezés később is fennmaradt. 

69 



személyük körül mindig nagy vita folyt. Kivételes szerencsének és 
megtiszteltetésnek tartotta az, akire a választás esett. A rabokat a 
választás után ott a helyszínen, a kocsmában öltöztették fel. Ruhá
zatuk a köznapi viselet néhány kopottabb, rongyos ruhadarabja, 
derekukon kerékkötő lánccal. Előfordult, hogy szalmakötéllel be
csavarva, bekormozva, kezükben baltát tartva stb. öltöztették fel 
őket. A kerékkötő láncot a hévérek kötötték fel a rabok derekára. 
Ettől a pillanattól váltak a rabok ténylegesen rabbá. A hévéreknek 
ezután egy pillanatra sem volt szabad elengedni őket, sőt nagyon 
ügyeskedni kellett, nehogy megszökjenek. A hévérek egyik kezükben 
a láncot tartották, a másikban a lefejezéshez szükséges pallost he
lyettesítő tilónyelvet (tilolónyelv) fogták. 

Ezen idő közben négy-öt legény egy-két szál muzsikussal elindult 
farsangolni. Az egyik legény kezébe vasnyársat fogott. Egy másik, 
akit ordináncn-dk4 hívtak, zsákot vitt, amibe a szalonnát tették, ha 
már nem fért a nyársra. A többiek táncoltak, mókáztak, s így -
zeneszóval betérve minden házhoz -járták végig a falut. A házaknál 
szalonnát kaptak, amit rendszerint a háziasszony húzott a nyársra. 
Sok szalonna összegyűlt, mert az volt a nagy dicsőség, ki minél 
nagyobb szalonnát adott. Az így összegyűlt szalonnát értékesítették, 
s a táncmulatság költségeire fordították. 

Hétfőn újra kezdődött a tánc a táncházban, most már azonban 
a rabok jelenlétében, akiket a hévérek odavezettek. A rabok és a 
hévérek is táncoltak, azonban a hévérek egyik kezükkel fogták a 
rabok láncát, hogy el ne szökhessenek. A rabok viszont állandóan 
arra törekedtek, hogy elszabaduljanak. Ha valamelyik rabnak sike
rült a hévértől megszabadulnia, futott egyenesen a kocsmába. A he
ver utána, s még az úton próbálta elfogni. Ha sikerült elfognia, a rab 
köteles volt fizetni a kocsmában a kontót, ha viszont csak a kocsmá
ban érte utol a rabot, a hévér fizette a rab s a többi legény kocsmai 
költségeit. Ivás után újra visszamentek a táncházba. A szökések, 

4. Ordinanceordonánc német eredetű szó (Melich János: Német vendégszók. Ma
gyar Nyelvőr, XXIV. 1895, 349). Katonai nyelvben küldöncöt jelent {Bélteky K., 
A katonai műnyelv. Nyr. XX. 1891, 539). Innen kerülhetett hasonló jelentéssel 
- farsangolni küldött egyén - a barkók farsangi játékába. 
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megugrások többször ismétlődtek, s így tartott a tánc egészen húsha
gyókedden du. három óráig. Ekkor kezdődött a kivégzés, a rabvá
gás. 

A falu népe az iskola melletti térre gyűlt, hogy tanúja lehessen a 
népbíró beszédének, a rabok lefejezésének és halálának. A rabvágá
son „mindenki ott volt, aki nem volt beteg". A szomszédos falvakból 
is sokan elmentek a nagy eseményre. 

A rabokat zeneszóval vezette a két hévér a vesztőhelyre. A kísérők 
lármáztak, ujjongtak és táncoltak. A rabvágás színhelyén egy kötél 
szalmát terítettek le, s arra egymással szemben térdepeltették a rabo
kat. Fejükre egy-egy cserepfazekat tettek. A hévérek és zenészek a 
rabok két oldalán, egymással szemben álltak fel. A népbíró a kettő 
között, kissé távolabb helyezkedett el. A fiatalság ez idő alatt is 
ujjongott és táncolt ott a helyszínen. 

Amikor a népbíró a pápaszemét feltette az orrára, s elővette a 
papírjait, mindenki elcsendesedett. A népbíró az elmúlt évben tör
tént lopásokat és bűncselekményeket, mintha a két rab követte volna 
el, rájuk olvasta és kihirdette felettük a halálos ítéletet. A muzsiku
sok minden versszak után tust húztak. A rabok, amikor a bíró lopást 
említett, amit ők követtek el, egymásra kiáltották: Te voltál! 

A bíró beszéde évről évre változó volt, csak a kezdő és a befejező 
versszak ismétlődött. A két sztereotip versszakot idézzük: 

Összegyűlt a falu népe, 
E két rabló nézésére. 
Halálra vannak ítélve, 
Azért vannak vasra verve. 

Mostan ítéletet mondunk, 
Valamennyien itt vagyunk, 
Hogy itten már nincs kegyelem, 
Fejezzék le ezen percben. 

Az utolsó versszak után a hévérek elkiáltották magukat: Félrébb 
emberek, félrébb, nehogy a vér lepocskolja! Felemelték a tilónyelvet, 
s egyetlen suhintással kivégezték a rabokat, azaz leütötték a fejükről 
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a cserépfazekat, amelynek a darabjai szerteszét repültek a nézők 
között. Azonban alighogy „meghaltak", máris életre keltek. Hirtelen 
felugrottak és uccu, futásban a kocsmába szaladtak. A tömeg elment 
egészen a kocsmaajtóig. A legények bementek a kocsmába, a rabok
ról leoldozták a láncot, s mulatásba fogtak. Később visszamentek 
a táncházba, s éjfélig táncoltak. Kedden éjfélkor - a múltban - az 
elöljáróság, a falu bírája két hitessel elment a táncházba, s elvette a 
cigányoktól a vonót. Nem volt szabad tovább táncolni. 

Hamvazószerdán - böjt kezdetén - még egyszer összejöttek a 
fiatalok. A farsang elmúlását és a böjti idő megkezdését lányok-legé
nyek közösen, egy utolsó evéssel-ivással ülték meg. Délelőtt a legé
nyek tódulni mentek a faluba. Ekkor már nem szalonnát, hanem 
egyéb naturáliákat - diót, mákot, túrót, lisztet, tojást stb. - kaptak. 
Az ajándékok összegyűjtéséhez kosarat, rátóí (cserépfazék) vittek 
magukkal. Délután a lányok - ugyanannál a háznál, ahol táncoltak 
- az összegyűlt ajándékokból túrós-, mákos-, dióscsíkot csináltak, 
de nem zsírral, hanem vajjal. A legények pedig bort vittek rocskák-
ban. Közösen ettek és ittak, de már nem daloltak, kezdetét vette a 
böjt. Böjt alatt pedig nem volt szabad sem nótázni, sem táncolni. 

A farsangi ítélkezéssel lényegében megegyezik a lakodalmi rabvá
gás. A lakodalmi rabvágás a példák többsége szerint szabadtéri 
játék, előfordul azonban szobai jelenetként is. Mindkettő az ítélkező 
szokások közé tartozik, s a játék „kivégzéssel" ér véget. 

A lakodalom másnapjának reggelén a borsodi palóc falvakban a 
legények egy „rabot" fogtak, kerékkötő lánccal megkötötték, s úgy 
vezették a násznép élén muzsikaszóval végig a falun a násznagy 
házához. Sátán 5-6 legényt szalmakötelekkel tetőtől talpig becsavar
tak, fejükre rossz fazekat tettek, nyakukba csengőt vagy kolompot 
akasztottak.5 Őrhalomban a lakodalom harmadik napján egy „el
ítéltet" választottak maguk közül a férfiak. Becsavarták szalmakö
téllel. Kezét, derekát kerékkötő lánccal kötötték me'g, fejére sisak 
formájú zsúpcsomót tettek, s úgy vitték a kivégzőhelyre. Hóhér és 
vasvillás őr fogta közre. Kísérte a felesége, férfiak, gereblyékkel, 
kaszákkal, favillákkal, valamint cigánybanda, dobos, gyerekek, leá-

5. Istvánffy Gyula: i. m. 226. 
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nyok és legények. A falu központjában az elítélt fejére hamuval teli 
fazekat tettek, letérdepeltették és a hóhér lefejezte, azaz leütötte a 
tiloló nyelével a fejéről a hamuval teli fazekat. A „halottat" saroglyá
ra tették, a kocsmába vitték, ahol a halotti torát megülték.6 

A palóc lakodalmi rabhordásnak és kivégzésnek részletes leírását 
közli Istvánffy Gyula 1894-ben. Helyszíni megfigyelés nyomán mu
tatja be a játékot, s amint írja, 1887-ben szemtanúja volt a rabvágás
nak, amely gyakori szokás volt Heves megye alsó vidékén. A játékra 
a lakodalom harmadik napján este felé, „napáldozatkor" került sor. 
A férfiak maguk közül egyet elítéltnek választottak. Kezét, lábát, 
derekát szalmakötéllel körülcsavarták, fejére egy sisak formájú ösz-
szekötött zsúpcsomót tettek, kezét-lábát kerékkötő lánccal megkö
tözték. Néhol választottak mellé feleségül egy férfit, akit rongyos női 
ruhába öltöztettek. A menet élén ment a hóhér, aki a kezében egy 
kardot (a kender tiloló ütője) tartott. Utána egy vasvillás őr, azt 
követte az elítélt és a felesége. Mellettük kétoldalt férfiak haladtak 
kendőkkel díszített gereblyével, kaszával és favillával. Kísérte őket 
a cigánybanda, egy dobos, gyermekek, leányok, legények és me
nyecskék. Zeneszóval haladtak utcáról utcára, majd a falu piacán 
vagy egy tágasabb téren megálltak, ahol az elítéltet a hóhér „kivégez
te". A rab szemét bekötötték, fejéről a szalmasisakot levették, s 
letérdepeltették. A fejére egy hamus fazekat tettek. Ezt a hóhér a 
tiló~kardda\ leütötte: lefejezte. Ekkor az elítélt mintha meghalt vol
na, eldűlt. Rátették egy trágyahordó saroglyára, s bevitték egy kocs
mába, ahol halotti tort ültek. Ott a halott életre kelt, s ő fizette a tor 
költségeit.7 

Csermelyben az első világháború előtt a halálra ítélt alakoskodót 
gecának nevezték, s a fejére tett szarvakkal egy vágásra szánt álla
tot - vágómarhát - szimbolizált. A játékra a lakodalom másnapján 
került sor. A menyasszony avatása után a násznagy meghívta magá
hoz a még mulatozó lakodalmasokat. A férfiak bort, az asszonyok 

6. Manga János: Tájékoztató színjátékszerű népszokásaink gyűjtéséhez. Budapest, 
1953, 27. 

7. Istvánffy Gyula: Mátraalji palóc lakodalom. Ethn., V. 1894, 50-51.; A Manga 
János által közölt őrhalmi példa ezzel szinte szó szerint egyező. 
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süteményt vittek magukkal. A menet élén„ment a geca. Régi, rossz 
ruhát húztak rá, derekát szalmakötelekkel körülcsavarták, fejére 
ócska kalapot tettek, illetőleg rongyot csavartak, s rá szarvakat 
erősítettek. A derekára kötött szalmaköteleken vezették a násznagy 
házához. Utána felgyürkőzött emberek - hentest alakítók - halad
tak. A geca szabadulni szeretett volna, rúgkapált, ugrabugrált, a 
menekülés azonban nem sikerült. A falun átfolyó patak hídján -
mint vágóhídon - megálltak, s az elítéltet a tilolófával kivégezték, 
azaz a szarvakat - fejdíszt - leütötték a fejéről. A geca összeesett, 
majd megnyúzták: lehúzták róla a ruháját, a rákötözött rongyokat 
stb. Előfordult, hogy a kivégzőember célt tévesztett, s fején találta 
el a játékost, aki az ütéstől valóban összerogyott, s vízzel kellett 
fellocsolni.8 

A lakodalmi kivégzésre több olyan példa van, amely szerint a játék 
a szobában történt, illetőleg ott kezdték el, s a szabadban folytatták. 
Tarnaőrsön tánc közben kanalat, villát vagy poharat dugtak egy 
kiválasztott személy zsebébe. A násznagy rendelkezett, hogy fogják 
le a tolvajt. Kerékkötő lánccal körülkötötték a derekát. Kijelentet
ték, hogy ő rab, mert lopott. Megkárosította a házigazdát, és szé
gyent hozott a násznagyra. Bíróság alakult: főbíró, bíró, ügyvéd, 
vádló. Ez utóbbi a násznagy volt. A bírósági ceremónia gyakran 
hosszan eltartott, s az improvizált beszédeken - vádon, védekezésen 
- a nézők jól szórakoztak. A főbíró a rabot halálra ítélte. A fejére 
egy cserépfazekat tettek. Kivezették a házból. A rabot az egész 
násznép muzsikaszóval kísérte a vesztőhelyre, az udvarra vagy a kert 
végébe. A főbíró letérdepeltette a rabot, újra kihirdette a halálos 
ítéletet, s jelt adott a kivégzésre. A hóhért alakító legény a rabot 
kivégezte: a cserépfazekat egy bottal leütötte a fejéről.9 Gyöngyös
patán a játékot menyasszonylopásnak nevezték. A lakodalmi tánc 
megkezdésekor a menyasszonyt először egy, a játékot ismerő legény 
kérte fel. A vőlegény ekkor elkiáltotta magát: 

- Zsivány van a háznál! 

8. Gy.: Várady Sándor: EA. 4797., 7-10. 
9. Barna Gábor: A jászdózsai lakodalom. In: Jászdózsa és a palócság (szerk.: Szabó 

László). Eger-Szolnok, 1973, 178-179. 
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Megállt a zene, a zsiványt kötelekkel összekötözték, majd a vőle
gény násznagya, mint bíró, ítélkezett felette. Felhúzták a mesterge
rendára, vagy letérdepeltették, fejére köcsögöt tettek és kivégezték, 
azaz leütötték a fejéről a köcsögöt. A játékos elvágódott, meghalt. 
Az asztalra fektették, majd temetési szertartást celebráltak. A cere
mónia után vízzel leöntötték vagy bort töltöttek a szájába. Erre a 
halott feltámadt, s folytatódott a tánc.10 

Némileg módosult, leegyszerűsödött ítélkező játékot ismerünk 
Dédestapolcsányból. A menyasszonytáncot a vőfély kezdte meg. Azt 
a férfit, akf nyomban őutána táncolt, tánc közben a menyasszonnyal 
körülkötötték. Ekkor kijelentették, hogy a férfi zsivány, el akarta 
rabolni a menyasszonyt. Lánccal vagy kötéllel megkötözték a férfit, 
s mint rabot a bíróság elé állították. A szószóló volt a bíró. A bűnöst 
egy demizsony pálinka fizetésére büntette. ígéretet kellett tennie, 
hogy a pálinkát a hajnalégetésre elviszi, s azután feloldozták. A rab 
hajnalban valóban előállt a pálinkával, ő gyújtotta meg a hajnal-
tüzet, s azután sorban megkínált mindenkit, aki a hajnalégetésen 
jelen volt. 

Az ítélkező játékok másik csoportjába azok tartoznak, amelyek
ben egy élő állatot ítélnek halálra és ténylegesen kivégeznek, megöl
nek. Ezek a játékok nemcsak a lakodalmakban, hanem más alkal
makkor is szokásban voltak. Az alábbiakban csak azokat a példákat 
említem, amelyek a lakodalommal állnak kapcsolatban, s a palóc 
hagyománykörhöz tartoznak. 

Egy múlt századi közleményből korai példaként áll előttünk Mis
kolcról egy sajátos lakodalmi szokás, a kakas elítélése és megölése. 
A lakodalom napján a férfiak egy csoportjának a feladata volt egy 
kakas vezetése a násznép előtt, a templomi szertartás után ítéletet 
tartani felette, s azután kivégezni. Mint a leírásból kitűnik, a szerep
lők között sok álarczás volt. Két ember veres ruhába töröknek 
öltözött, fejükön török turbány ékeskedett, kezükben pedig kivont 
éles kardot tartottak. A kakas orrlyukán keresztül egy vékony szala
got húzták. A szalagot, mint egy gyeplőt, egy ember, a kakasvivő 

10. Fülöp Lajos: A születés, házasság és halál szokásai Gyöngyöspatán. Gyöngyös, 
1969, 29. 
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tartotta, s aki az állatot maga előtt hajtotta. A kakast megelőzte az 
álarczások csoportja. A kakas mögött pedig közvetlenül a két turbá-
nyos török, őket követően cigányok és a násznép haladt. Az esküvő 
alatt az alakoskodók a templom ajtaja előtt maradtak. A szertartás 
után a násznéppel együtt felkeresték a város főbb tisztviselőit: az 
alispánt, a szolgabírót, a város bíráját stb., s azokat verssel köszön
tötték. Útközben a cigányok zenéltek, az alakoskodók karikással 
pattogtak, s különféle dévaj verseket mondtak. Hosszan tartó kö
szöntések és mókázások után a lakodalmas házhoz tértek. Mielőtt 
a mulatság elkezdődött, a kakas fölött törvényszék ült össze. A ka
kast a törvénybíró elé állították. Az alakoskodók csoportjából egy 
személy mint vádló állt elő, aki felsorolta a kakas bűneit. A legfőbb 
vád az volt, hogy a kakas anyjával és leányaival szerelmeskedett, 
valamint az, hogy sok feleséget tartott. A törvényszék a kakas bűnét 
súlyosnak találta, szigorú büntetéssel példát akart statuálni, ezért 
elrettentésül a kakasra kimondta a halálos ítéletet, és elrendelte az 
ítélet azonnali végrehajtását. A kakas nyakát a szalagnál fogva 
meghúzták és az egyik töröknek öltözött alakoskodó éles kardjával 
lemetszette a kakas fejét.11 

A szokás előfordulását Borsod és GömÖr megye egyes vidékéről 
egy későbbi közlemény is említi. A szerző a kakas kivégzését a 
nevezett területeken (sajnos nem jelöli, hogy melyek azok az „egyes 
vidékek") jellemzőnek mondja. Alakoskodókat és törvényszéket 
nem említ. A közlés szerint a kakast bevitték a lakodalmas házba, 
s a vőlegény előtt lenyakazták. A szokást értelmezve a szerző azt a 
magyarázatot adja, hogy a poligámiában élő szárnyas állatot azért 
ölték meg a vőlegény előtt, hogy okuljon a rettentő példán, a „kaka
sos vágyaktól őrizkedjék, s elégedjék meg egy tyúkkal".12 

A rabhordás és a kakasütés legközelebbi párhuzamait a magya
rokkal együtt élő nemzetiségi népcsoportok körében találjuk meg. 
Különösen figyelemreméltóak a palóc és a szlovák rabhordás, vala
mint a borsodi, gömöri kakaslefejezés szlovák analógiái. Az össze-

11. Réső Ensel Sándor: Magyarországi népszokások. Budapest, 1867, 41-72. kk. 
További irodalommal. 

12. Rédeyné Hoffman Mária: Egy bujdosó naplójából. Ethn., XXXVII. 1926, 25. 
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függésekre az interetnikus kapcsolatok vizsgálata nyújt magyaráza
tot. 

A palóc rabvágással, rabhordással, illetőleg ítélkező játékkal pár
huzamot mutat az ún. apóégetés (pálenie deda) szokása, amely 
Nyitra környékének északi területén, Valaská Béla körzetében volt 
ismeretes, s meglepő hasonlóságot mutat a palóc lakodalmi (néhol 
farsangi) rabhordással. A lakodalmi vacsora után a násznép tagjai 
közül egy férfit apónak öltöztettek. A ruháját kitömték szalmával, 
vagy körülcsavarták szalmakötelekkel. Fejére cserépfazekat tettek. 
Egy másik szereplő terhes asszonynak öltözött, egy harmadik a hóhér 
szerepét látta el, s a násznép volt a bíróság. Az apót egy eketaligára 
ültették és a falun kívülre húzták. Ott először daloltak, táncoltak 
körülötte, majd megkezdték a kihallgatását. A kérdések az állapotos 
asszonyra vonatkoztak: 

- Apó, mit csináltál, miért ejtetted teherbe? Ki fog róla gondos
kodni? 

- Én nem ejtettem teherbe, hiszen nem szoktam vele hálni, még 
csak nem is táncoltam vele. 

- Te voltál az, te voltál az! - kiabálták a nézők. - Mentegetőzöl, 
és ki fogja majd ruházni és eltartani? Sose mentegetőzzél, vedd 
feleségül, mert lent lesz a fejed, ha nem teszed meg. 

Az apó tagadta bűnösségét, ezért halálra, fej vesztésre ítélték. Az 
ítéletet a hóhér hajtotta végre. Az elítélt fejéről a kardként használt 
tilolónyelvvel leütötte a fazekat. Ezután az apóról letépték a szalmát, 
és zene, dalolás, táncolás közben elégették.13 

Egy másik változatban álpap is szerepelt, aki a szalmakötelekkel 
körültekert és láncon vezetett elítélttel és a kísérő vendégekkel házról 
házra járt. Mindenütt táncoltak és daloltak. Többnyire szalonna 
adományt, vagy egyéb élelmet kaptak. Amikor a falut bejárták, 
kimentek a rétre, ahol a pap prédikációt tartott, s közölte az elítélttel, 
hogy lefejezik és azután eltemetik. A prédikáció után letépték róla 
a szalmát, korommal befeketítették az arcát, fazekat tettek a fejére, 

13. Mjartan Jón: „Pálenie deda" na okoli Valaskej Belej. Národopisny sbornik. 
Sväzok 1. 1939,47-48. 
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amit a fejéről tilolónyelvvel leütöttek, azaz kivégezték. Néhol az 
elítéltet szalmabábu helyettesítette.14 

A palóc rabhordás és az apóégetés azonos eredetre mutat. A palóc 
és a szlovák kapcsolat nem kétséges. A szokás azonban tágabb 
perspektívában az Európa-szerte ismeretes ítélkező, bírósági játékok 
sorába tartozik, amelyről korábban már részletesebben szóltam. 
A funkcionális vizsgálatok közül megemlítem azt a sajátos nézetet, 
amely szerint a szalmába csavart alakoskodó voltaképpen medve, s 
az apó alakja nem más, mint antropomorfizált állatmaszk.15 A meg
nevezés, a szalma, az égetés stb. külön-külön is figyelemre méltó 
etnológiai kapcsolatokat vet fel, s a részletes elemző vizsgálata szük
séges ennek a sajátos mágikus mozzanatokat őrző tréfás dramatikus 
játékká alakult szokásnak a funkcionális feltárásához. 

A palóchoz hasonlóan kedvelt lakodalmi szórakozás volt a kakas-
lefejezés a. gömöri szlovákok körében is. Egy földbe vert karóhoz 
kötötték a kakast. Egy bíró a kakas vétkeit felolvasta vagy elmondta, 
és büntetésül halálos ítéletet hirdetett ki. A kakast a szalmapap 
„előkészítette" a halálra. Ezt követően pedig a hóhér karddal lefejez
te. Privigye környékén a kakast zsinegre kötve a lakodalmas nép és 
zeneszó kíséretével az utcára vitték. Az utcán bíráskodtak felette, és 
halálos ítéletet mondtak rá. A hóhér szemét bekötötték. Kardjával 
addig vagdalódzott, amíg a kakas fejét lemetszette. A fejet győzelmi 
jelvényként kardjára tűzte. Zólyomban a kakast egy póznára tették. 
Fejét a násznagy zsineggel tartotta. Az első vőfély feladata volt, hogy 
a kakast megfossza fejétől. A lemetszett fejet bot végére tűzte és a 
lakodalmas menet kíséretében az új házasokhoz vitte. Ismeretes a 
cséppel való kakaskivégzés is a szlovák lakodalomban. Némely 
helyen a karóhoz kötött kakast a vőlegénynek, illetve az ifjú férjnek 
bekötött szemmel, cséppel kellett leütni. Ha a férjnek nem sikerült, 
az ifjú menyecske próbálkozott. Addig kísérleteztek, amíg a kakas 
holtan nyúlt el. Pozsony megyében szintén ismeretes volt a lakodal-

14. Mjartan Ján: i. m. 48-49.; Komorovsky Jón: Tradicná svadba na Slovánov. 
Bratislava, 1976, 269-270. 

15. Jefábek Richard: Masopustni máska „phfebenáfe" v medzinárodnim kontextu. 
Národopisné aktuality, VI. 1968, 2. sz. 91. 
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mi kakaslefejezés. A lakodalmi vendégek összegyülekeztek a község 
valamely nyilvános helyén, s néhány maskarába öltözött legény 
végrehajtotta a kakas lefejezését. Az alakoskodók között volt egy 
pap és egy hóhér is. A lefejezendő kakas zsineggel volt egy póznára 
felerősítve, s a levegőben függött. A pap mondta ki a kakas felett a 
halálos ítéletet, s a hóhér kardjával levágta a kakas fejét.16 

A szokások hasonlósága önmagában még nem bizonyít kapcsola
tot, így pl. közvetlen kölcsönhatás a keleti palócok és a Nyitra 
környéki szlovákok között nem lehetséges. A közbeeső területeken 
a játék nem ismeretes, tehát szokásvándorlásról sem lehet szó. Azon
ban feltételezhető a szokás migrációja együtt a szokáshordozókkal 
azok ősi lakhelyéről más területre való áttelepülésekor. Ez esetben 
a szokás együtt vándorol a szokást gyakorlókkal, amelyet azonban 
csak településtörténeti adatokkal lehet igazolni. 

A halállal büntető ítélkező és kivégző játékok bemutatott változa
tai jól mutatják ennek a szokáskörnek a népszerűségét, változatos 
formáit és széles körű elterjedését. A különböző kontaminált válto
zatok a játék, illetőleg egy feltételezett alapszokás többirányú alaku
lására nyújtanak példákat. Az egyszerű szokásformától a színjátszás 
elemeit tartalmazó jelenetekig különböző változatokkal találko
zunk. Az idetartozó játékokat a dramatikus szokások és a népi 
színjátszás repertoárját figyelem előtt tartva a bírósági paródiák, a 
bolondbíráskodás játékcsoportjába sorolhatjuk. A szokáskörben 
több olyan változatot figyelhetünk meg, amely a népi színjátékok 
kategóriájába tartozik. Mind a magyar, mind más népek idetartozó 
szokásaiban megtalálhatók a szereposztáson és rendezésen alapuló 
játékok és többszereplős jelenetek. Ezekhez a cselekmény kiegészíté
sére, bővítésére más játékok, játékrészletek is kapcsolódtak. Ilyenek 
pl. azok a változatok, amelyek a temetés paródiájával zárulnak. Ide 
sorolhatjuk az állatot elítélő játékok egyes változatait is, amelyek 
többnyire csak a fő motívum - a kivégzés - alapján kerülnek ebbe 
a játékcsoportba. 

A halállal büntető ítélkező ~ kivégző játékok kialakulásának 

16. Sztancsek József: Tót lakodalmi szokások. Ethn., XV. 1904, 213-214.; Jedlicska 
Pál: Kiskárpáti emlékek Vöröskőtől Szomolányig. Budapest, 1882, 334-335. 
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vizsgálatakor kézenfekvő lenne az utánzás elvének az alkalmazása. 
Úgy gondolom azonban, hogy ha a játékot a bíráskodás hivatalos 
formájának az utánzására - karikírozására - vezetjük vissza, az 
eredetre vonatkozó kérdéseket és a funkcionális értelmezést teljesen 
leegyszerűsítjük. A játék, illetőleg a szokás arche-formája - vélemé
nyem szerint - nem a bíráskodás utánzása volt eredetileg, amely 
később - természetszerűleg - azzá alakulhatott. 

Mindenekelőtt azt kell hangsúlyoznunk, hogy az ítélkező játékok
ban a büntetés, a bíró vagy a bíróság ítélete kivétel nélkül halál vagy 
azzal egyenértékű megsemmisítés. Ha az e szokáskörbe tartozó játé
kok a bíráskodás egyszerű utánzásai, komikus formái lennének, 
akkor a büntetés nemében, az ítélet mértékében számos variációnak 
kellene lenni. Sőt azt is mindenképpen feltételezhetnénk, hogy akár 
minden variánsban más-más az ítélet a helyi, kisebb-nagyobb közös
ségi vagy éppen egyéni variációknak megfelelően. Ha „csak" bo
londbíráskodásról beszélnénk, akkor az egyéni ötleteknek nagymér
tékben érvényesülni kellett volna. Ezzel szemben azonban azt látjuk, 
hogy az e körbe tartozó játékok fő motívuma azonos nemcsak egy 
területen és egy népnél, hanem mindenütt, ahol a szokást ismerik. 
Ez egyáltalában nem lehet véletlen! Az idetartozó kérdések azonban 
kilépnek a palóc hagyománykörből, s további vizsgálatot kívánnak. 

A dramatikus néphagyomány sajátos példái a halottas játékok, a 
temetést parodizáló jelenetek. Ezek rendkívül népszerűek és valami
lyen változatban az egész magyar nyelvterületen ismeretesek voltak, 
s jellemzőnek tekinthetők a palócok körében is. Az azonos eredetre 
visszavezethető különböző változatok a népi dráma műfajának vizs
gálatában kiemelkedő helyet foglalnak el. A paródia, a komédia és 
a szatíra elemeit magában hordozó játékok etnológiai szempontból 
is különösen figyelemreméltóak. A játékok egyes motívumai, alakjai 
az antik kultúráig, a természeti népek kultuszáig és a középkori 
színjátszásig vezetnek vissza, összefonódva a szereplők és a közönség 
életének, környezetének jelenségeivel, tárgyaival, hagyománybeli 
motívumaival, magatartásának és szemléletének sajátos megnyilvá
nulásaival. Hajdanvolt műveltségünk egy-egy eleme rejtőzik a halot
tas játékban, amelyet az etnológiai párhuzamok a halottkultusz 
hagyománykörébe kapcsolnak be. 
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A halottas játékok alkalma a palóc területeken részint a farsang, 
részint a lakodalom, néhol pedig a búcsú volt. A következőkben 
néhány jellemző példát mutatunk be. 

A farsangi halottas játék többnyire a felvonuláshoz kapcsolódott. 
A gömöri Pelsőcön a farsanghétfőn rendezett felvonulás élén a 
nótárius haladt. Fekete palástot borított magára, fejére cilindert tett, 
hóna alatt egy nagy könyvet tartott. Mellette lépkedett a vicenótárius 
hasonló öltözetben. Közvetlenül utánuk a halottas játék résztvevői 
haladtak. Ezek a következőképpen rendeződtek: a csoport élén ment 
a harangozó, lába között lógott egy nagy kolomp, majd a keresztvivő 
suhanc, utána 2 ministráns, mögöttük a pap és a kántor, továbbá 4 
halottvivő a koporsóval. Két rúdra egy tekenőt tettek, fekete lepellel 
letakarták, s úgy tűnt, mintha valóban koporsót vinnének. A kopor
sót követő halotti gyülekezet meglehetősen tarka képet mutatott. 
Közvetlenül a koporsó után a siratóasszonyaak. öltözött legények 
haladtak, rá-ráborultak a koporsóra, feneküket riszálták, mögöttük 
ment kivont karddal 4-5 huszárnak öltözött legény. Ők gyűjtötték 
a szalonnát. Négyen-öten zsákot vittek a lisztadomány számára. 
Ketten-hárman kosarat fogtak, amelybe a tojást rakták. A kosárba 
polyvát tettek, hogy a tojás ne törjön össze. Ismét mások cseréptáht 
vagy rátót vittek, amelybe a túróadományt gyűjtötték. A menetnek 
gyakran 20-30 szereplője volt. A csoportban állatalakoskodók is 
megjelentek. Különösen kedvelt állatalakoskodás volt a medve. 
A medvét láncon vezette a gazdája. A felvonuló csoporthoz csatla
koztak a nézők közül sokan, főleg a suhancok. Pontosan nem meg
határozott helyen, de többnyire a menet élmezőnyében haladt még 
a cigánybanda. 

A temetési éneket a kántor kezdte. Vontatott, elnyújtott hangon 
mondta: 

Megdöglött két messiás! 
Az első volt Januárius! 
A második volt Februárius! 

Erre a csoport tagjai így válaszoltak, szintén elnyújtott, vontatott 
hangon, a cigányok pedig tust húztak: 

Januárius! Februárius! 
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Ezt követően a kántor „éneket" diktált sorról sorra, a menet a 
diktált szöveget énekelte: 

Meghalt a vén Gabai, 
Sírjára szart valaki. 
Nem kár érte, hogy meghótt, 
Mert borzasztó disznó vót. 

A halotti ének „sok versből állt", meglehetősen trágár szövegezésű 
volt, ma már csak részletek maradtak fenn az emlékezetben. 

A menet minden olyan ház előtt megállott, ahonnan előző este, 
illetve éjjel volt valaki a bálban. A résztvevők neve a nótárius köny
vébe be volt jegyezve. Ez alkalommal újra meghívták a nevezettet, 
s a ház lakóit az esti mulatságra és a sztrapacskavacsorára. A sztra-
pacskavacsora nagy eseménynek számított. Mindenütt szívesen lát
ták a felvonulókat, örültek a meghívásnak. Ha a meghívandók közül 
valaki kimaradt, nagy sértésnek számított. Az adománygyűjtőket 
minden háznál megkérdezték, hogy mire van leginkább szükség, mit 
adjanak: szalonnát, lisztet, tojást vagy túrót? A kocsmáros pálinkát, 
a pék lisztet, a boltos juhtúrót adott. A nótárius a házigazdához 
így szólt: 

- Van szerencsém meghívni ezennel a tisztelt családot a ma esti 
sztrapacskavacsorára! 

A farsangolók reggeltől délután kb. 2-3 óráig járták az utcákat, 
s az összegyűlt naturáliákkal az iparoskörbe tértek. Ott a pálinkát 
elfogyasztották, s ha bőséggel kaptak tojást, akkor 60-80 tojásból 
rántottát készítettek. Végül a koporsót, amely papírral volt megtöm
ve, az ipartestület udvarán elégették és muzsikaszó közben átugrál
ták.17 

A Pest megyei Csömörön három legény papnak, leánynak és 
fiúnak öltözött. Egyet létrára tettek, mintha meghalt volna. Házról 
házra jártak. A papnak öltözött alakoskodó egy kefeseprűvel veder
ből vizet vett és azzal hintette meg a létrán fekvő halottat.18 

17. Saját gy. 
18. Ebner Sándor: A farsang hajdan és ma Csömörön. Ethn., XLIII. 1932, 29. 

82 



A temetési menetben Ipolydamásdon farsang keddjén estefelé két 
egymásra borított, fehér lepedővel letakart teknőt mint koporsót 
négy legény vitte. A menet élén haladt a papot alakító legény. 
Kezében két botból összekötött keresztet tartott. Mellette mentek a 
ministránsok. Egyikük vödörben meszet vitt. Ez volt a szenteltvíz. 
A többi legény a koporsót különféle maskarának öltözve kísérte. 
Útközben a koporsót a földre le-letették. Ilyenkor az alakoskodók 
nagy jajgatásba kezdtek. A „halottat" a táncházba vitték, ahol a pap 
a mészbe mártott meszelővel meghintette a koporsót. Ekkor megszó
lalt a zene és a koporsó körül eljárták a farsangi utolsó táncot.19 

A halottas jelenet zárt térben való játszására jó példa a domaházi 
temetési paródia. Farsangkor az /vóban egy legény úgy tett, mint aki 
a mulatság hevében kimerült, és összeesett, „meghalt". A legények 
saroglyára tették és felravatalozták. A halott mellett megjelent az 
orvost alakító játékos, megvizsgálta és megállapította a halált: ki
gombolta a halott nadrágját, Bvette a hímtagját, megmutatta, 
mondván, hogy nincs már abban semmi élet, majd nagy nevetés 
közepette visszatette a legény nadrágjába. Ezt követően a kántor 
recitálva végigsorolta a hónapok nevét: 

Január, február, március... januárius. 
Április, május, június... januárius. 
Július, augusztus, szeptember... januárius. 
Október, november, december... januárius. 

A pap egy kis köteg szalmát vízbe mártott, s meghintette a halott 
arcát. A kántor tovább folytatta a búcsúztatót: 

Valamennyi szeder szára, 
Mind csevergőzzék az apád f.. .ra, 
Úgy dugjuk bele a lyukába. 
Nem messze van ide Kótaj puszta, 
Ahun kedves édesanyád magát össze...ta. 

19. Manga János: Tájékoztató színjátékszerű szokásaink gyűjtéséhez. Budapest, 
1953, 27. 
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Ott terem azóta a nagyfejű káposzta. 
Most má egyéb nincsen hátra, 
Tegyem a a szádra. 
Őröljenek rajta csontot-cserepet, 
Az ördögök malmán rossz nehézséges, 
Rossz nyavalyás gyükeret. 

A búcsúztató után a halottat a saroglyán kivitték a házból és az 
udvaron leborították a földre.20 

A lakodalmi temetési paródiára a gömöri Dereskből saját gyűjté
sünk nyomán említünk példát. A menyasszony kontyolása után, 
többnyire hajnal felé „csinálták a temetést". A szereplők a lakoda
lomba hivatalos legények voltak. Amikor a menyasszonyt elvitték 
felkontyolni, a tréfára, mókára hajlamos - kissé már kapatos -
legények a kamrában, az ólban vagy a csűrben felkészültek a játékra. 

Egy legényt, aki a halott szerepére vállalkozott, lócára vagy egy 
hosszú asztalra fektették. Lepedővel leterítették. A papot alakító 
legény két singéit szoknyát vett magára. Az egyiket a derekán meg
kötötte kötéllel, a másikkal a felső testét borította be, amelyet a 
nyakánál kötöttek meg. A két női szoknya alakította a papi reveren-
dát. Papírból süveget készítettek és azt tették a fejére. Ha a papot 
alakító legénynek bajusza volt, a jelenet bemutatása előtt leborotvál
ta vagy leragasztotta, mert a katolikus plébánosnak nem lehet baju
sza. Kezében egy régi kalendáriumot, egy meszelőt tartott és a 
karjára egy rocskát vett. A kalendárium a bibliát, a meszelő és a 
rocsha a szentelő eszközöket helyettesítette. A rocskába szappanha
bot, szappanos vizet tettek, ez volt az ún. szenteltvíz. 

A halottat alakító legényt felravatalozva vitték be a lakzis házba. 
Elöl ment a harangozó, aki kolompolt. Mögötte a halottat követték 
a hozzátartozók, azaz egy-egy égő gyertyát tartó legények, akik 
keserves siratást mímeltek. Fájdalmasan ríttak, mintha valóban ha
lottat kísértek volna. 

Amikor a halottal beléptek, a lakodalmas ház vendégei abbahagy
ták a táncot, a zene is elnémult. A nagy vidámságot hirtelen néma 

20. Lajos Árpád: A domaházi ivó. Népr. Közi., 1960, 3 ^ . sz. 287-288. 
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csend váltotta fel, amit - mint meglepő groteszkseget a lakodalom 
hangulatában - pár pillanat múlva, harsona kacaj és derű követett. 

Az alakoskodó pap a halott fejéhez állt és a „zsoltárból" énekelt: 

Rimamurány, Salgótarján, 
Papírgyári társaság. 
Elbúcsúzik most mitőlünk 
Totrec Árpád munkatárs. 
Istenem, Istenem, mi lesz most én velem, 
Elfogyott a fizetésem. 

Az ének után a pap beszentelte a halottat, azaz a meszelat a 
szappanhabba mártotta és azzal hintette meg a ravatalt, a siratókat 
és a nézőket egyaránt. Eközben nagy rívás, zaj, lárma támadt. Ami
kor ismét csend lett, a pap elmondta a halotti prédikációt: 

Kedves összegyűlt hallgatóság! 
Amikor az Úr a földön jára, a nagy tömegben egy síró asszonyt 

láta. Odaméne az Úr hozzája és monda néki: „Asszonyom, te miért 
sírsz, miért keseregsz, miért vagy oly bánatos? Feleié neki az asz-
szonyka: Uram, hogyne sírnék, hogyne bánkódnék, hogyne lennék 
szomorú, amikor az én kedves leányom odahaza halálos betegen 
fekszik az ágyon. Erre az Úr összeszedé minden erejét és monda az 
asszonykának: Asszonyom, vezess azon házhoz, ahol a te leányod 
betegen fekszik az ágyon. Erre a nagy tömeg kíséri az Urat. Elmen
nek azon házhoz, ahol a kislány betegen fekszik az ágyon. Az Úr 
beméne a házba, a tömeg pedig kint maradt az utcába. Föléje mén 
a kislánynak. Megsimítá orcáját, kérdi őt: Leányom, hol tartom 
most a kezemet? Erre a leány kissé felnyitja a szemét és monda: 
Uram, a csókok tanyáján! Erre az Úr lejjebb húzza a kezét és 
megfogá az ő két kicsi csecsét. Akkor kérdi tőle: Leányom, és most 
hol tartom a kezem? Uram, azon a helyen, ahol valamikor Mózes 
a Sínai-hegyen járt! Erre lejjebb húzza a kezét, végigsimítja az ő 
hasát. Leányom, és most hol tartom a kezem? Uram, azon a sivata
gon, amelyen egyszer Áron apánk bevezette népét! Ekkor még lej
jebb húzá a kezét és megfogá az ő szeméremtestét. Erre kérdi az Úr: 
Leányom, most hol tartom a kezem? Uram, azon a helyen, ahol 
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valamikor Szent László vesszejével vizet fakasztott! Erre az Úr nem 
tétováza: Csókjaival elhalmozá a csókok tanyáját. Mellét hozzá 
szorítja a Sínai-hegyek mellé. Hasát végighúzza azon a helyen, ahol 
mások is bejöttek, és vesszejével vizet fakaszt. Mikor az Úr ezen 
müveletet elvégzé, a leányzó fölkel. Föl és alá jára jókedvvel, kipirult 
arccal, de nagyon vígan. Ekkor monda az Úr: Látjátok, csodatevő 
erőim itt vannak. Ezt mikor meghalla a nép, csodálkozva mondják 
az Úrnak: Uram, a te müved csoda! Csak azt nem tudja senki, ki 
volt az az Úr! Senki se tudta! A csoda megtörtént. És ez a csoda 
máma is megtörténik nagyon gyakran. 

Ezen evangéliom szolgálja mindenkinek az egészségét. És ha vala
ki vizet akar fakasztani még az éjen, akkor azonnal vegye elő a 
vesszejét! 

A prédikáció befejezése után mondta a pap: Most következik a 
2. zsoltár 3. versének 4. fejezete! 

A pap bezár óéneke: 

Káposztaéréskor elmúlt esztendeje, 
Elindult a pina, letört a tengelye. 
Az Isten áldja meg a pap szakácsnéját, 
De sokszor is adott szőrös alamizsnát! 

Keserű az komám, ha elkapnak téged! 
Azért ne nyúlj hozzá, vigye el a fene, 
Most leszen még eszed, míg nem kezdesz bele! 

Ámen. 

A prédikáció után a pap „szenteli" a halottat, a gyászolók rínak, 
majd kiviszik, olykor a ravatalról leborítják a „halottat". 

A dereski lakodalomban szokásban volt a nagybőgősiratás is, 
amely lényegében a temetési paródia körébe tartozik. A vőlegényes 
háztól a legények nagybőgővel, a zenészekkel a menyasszonyos 
házhoz mennek, s végig az úton húsz-harminc lépésenként megáll
nak, a bőgőt leteszik az útra - porba, sárba, hóba. A legények, akik 
egy-egy égő gyertyát tartanak a kezükben, a bőgő körül letérdepel-
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nek (porba, sárba, hóba), egy-egy nótát eldalolnak, pénzt dobnak 
a bőgőbe, majd a bőgőt siratva folytatják az utat a menyasszonyos 
házig.21 

A palóc területek változatos halottas-játék variánsokról tanús
kodnak. A bemutatás alkalmai között minden bizonnyal egyedinek 
tekinthető a búcsú. Bekölcen a búcsú második napján került sor a 
temetés paródiájának az eljátszására. Az 1950-es években bemuta
tott játékváltozatból a kántorbúcsúztatót közöljük: 

Köszönöm anyámnak, hogy csecsvei ellátott, 
Rózsi nénémnek, hogy mindé' ringázott. 
Kedves Jancsi öcsém, mostan énrám figyelj, 
Itt van üllőm alatt a kalapácsnyelem. 

Csinátass ezüstből arany kalapácsot, 
Avval keress hótig kenyeret, kalácsot. 
Tőled is búcsúzok, kedves Bodri kutyám, 
Ha jeddig ugatta', most má' ne morogja'. 
Már elmegyünk, liter velünk, 
Bekőci vendégfogadó, légy vezérünk! 
És ebbe a vendégfogadóba helyre helyeztetett 
Háromszázhatvanhat akós bor reménységünk, 
És annak a háromszázhatvanhat akós hordónak 
A dongájábú' legyen az én koporsóm megcsinálva, 
És annak a koporsónak a szegleti 
Túrós, tejfeles krumplihaluskával legyen kicifrázva. 
Fejem fölött gyertya helyett 
Kilencvenkilenc méteres kolbász égjen, 
Egyik vége a hasamba, másik vége a számba legyen. 
A lábomná' tizenhat esztendős barna kislány 
Csak áztat mondja el: 

Sziketura in principio et nunk et szuper, Amen! 

21. Saját gy. 
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A trágyahordó saroglyán fekvő, lombokkal letakart álhalottat 
muzsikaszóval vitték a temető széléig, ahol az árokba fordították.22 

A halottas játékhoz kapcsolódik a. falloszmutatas. A játék komi-
kusabb változataiban a nézők láthatták a halott falloszát, illetőleg 
annak imitációját. A falloszmutatas sajátos formája volt ismeretes 
a gömöri Páskaházán. A lakodalomban az ún. csó'í/óV-jelenetben egy 
játékos a lovat, a csődört alakította. A lába közé egy felfújt disznóhó-
lyagot erősítettek. A ló gazdája, a csődörös bevezette a csődört a 
lakodalomba és bejelentette, hogy fedeztetésre érkezett. A csődör az 
asszonyok és a lányok felé ugrált, mintha „fedezni" akarna, a „fal-
losz" lába között himbálózott. A bátrabb nők hajtűvel bele-bele-
szúrtak a csődör „tökébe", a hólyagba.23 A palócsághoz kapcsolódó 
Tápió-mentén is ismeretes a lakodalmi falloszmutatas. A maszkos 
férfi derekára krumpliból és sárgarépából falloszimitációt erősített, 
s a vendégek előtt így táncolt a menyecskének öltözött párjával.24 

Az eddigiektől teljesen eltérő dramatikus játékokra is bőséggel 
vannak példák a palóc hagyományban. Ezek sorában különösen 
jelentősek a társadalmi-politikai élethez fűződő játékok, zsánerjele-
netek és különböző maszkos alakoskodások. Ezek közül elsőként 
egy rendkívül figyelemreméltó, politikai jellegű játékot említünk. 

Az egykori követválasztások emléke maradt fenn Nagyszécsény-
ben. Farsangvasárnapján felvonulós játék keretében évről évre kö
vetválasztási ceremóniát rendeztek. A játék a megyei követválasztást 
jelenítette meg. A legények a farsangvasárnapját megelőző héten 
korteskedtek. Egy Juhász János nevű parasztember volt a nép far
sangi követjelöltje. A tisztségét farsangkor évenként megújították. 
A jó humorú, jó beszédkészségű ember vagy harminc évig volt 
farsangi követ. Ellenjelöltekként mesterembereket léptettek fel, akik 
azért itatták a szavazókat, hogy ne válasszák meg őket. A jelöltek 
farsangvasárnap délután jelentek meg a település főterén, hogy meg
tartsák a programbeszédet. A nép követét maszkos alakoskodók, a 

22. Kriston Vizy József gy. 
23. Saját gy. 
24. Kurucz Enikő: Alakoskodók a Tápió mentén. In: Tápió mente néprajza. Studia 

Comitatensia, 16. (szerk.: Ikvai Nándor). Szentendre, 1985, 850-852. 
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„kortesek" kezükben zászlókkal, lovon, szamáron vagy gyalog kí
sérték. A követjelölt szürke lovon haladt, fején árvalányhajas kalap, 
mellén kitüntetések, kezében zászló. A követválasztási ceremónia 
középpontjában a jelölt programbeszéde állt. A szónok a beszédében 
mindenfélét ígért a népnek, főképpen az adó csökkentését és a 
dohány árának a leszállítását. A farsangi követnek joga volt a veze
tőket bírálni, kigúnyolni.25 Az volt a fontos, hogy a jelölt tréfás 
fordulatokkal minél nagyobb hatást érjen el. A beszédben nyíltan és 
burkoltan egyaránt a nép jogos követelései, kívánságai fogalmazód
tak meg éles gúnnyal, szatirikus hangnemben. A farsangi követvá
lasztási játék mind a népi dramatikus szokások, mind az egykori 
követválasztással kapcsolatos népi emlékek tekintetében igen figye
lemreméltó, amelyből a népi szemléletet illetően sajátos és jellegzetes 
adalékok tárulnak elénk. 

Ebbe a körbe kapcsolódik Nógrádszakálon az adóvégrehajtást 
bemutató játék. Végrehajtó, kisbíró és két csendőr jelent meg a 
disznótorban. A szemüveges végrehajtó a kezében tartott nagy 
könyvből elrendelte az árverést és többnyire nem létező tárgyakat és 
állatokat foglalt le. Ehhez asszisztált a két kakastollas csendőr és a 
kisbíró.26 A komikus játék az „igazi" végrehajtás formáját igyekezett 
karikírozni, illetőleg az azzal kapcsolatos feszültséget „előjátékkal" 
enyhíteni, és a veszélyt degradálni. A komikus végrehajtásban a 
szegényember győz, s akárcsak a mesében, múlatás az esemény vége. 

A párbeszédes játékok közül kultúrtörténeti szempontból is figye
lemre méltó a két barát dialógusa. Az alábbi változatot a gömöri 
Sajószentkirályon jegyeztem fel. A párbeszédes játék emléke több 
Sajó- és Rima-völgyi faluban felbukkant. Feltételezhető a jelenet 
egykori szélesebb körű előfordulása. Az eljátszás nélküli adoma 
változatára több példa ismeretes a magyar nyelvterületen. A játék 
északi palóc változata: 

25. A nagyszécsényi követválasztásról két közlemény is beszámol, az első 1903-ban, 
a második húsz évvel később került publikálásra. Ez utóbbi szerzője valószínűleg 
nem tudott az első közleményről. Ágner Lajos: Farsangi követválasztás Nagyszé-
csényben. Ethn., XVI. 1903, 56-58.; Nyáry Albert: Jellemvonások a palóc nép
életből. Ethn., XXXIV. 1923, 98-99. 

26. Kovács Géza: A bakuszok. Ethn., LV. 1944, 39. 
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I. CIMBORA: Rég láttalak, cimbora! 
II. CIMBORA: Elég baj az, cimbora! 
I. CIMBORA: Mért baj az, cimbora? 

II. CIMBORA: Mert megházasodtam, cimbora! 
I. CIMBORA: Hát az jó dolog, cimbora! 

II. CIMBORA: Dehogy jó, cimbora! 
I. CIMBORA: Hát, mért nem jó, cimbora? 

II. CIMBORA: Mert vén banya az asszony, cimbora! 
I. CIMBORA: Hát bizony az elég baj, cimbora! 

II. CIMBORA: Nem olyan nagy baj, cimbora, mert sok pénze 
vót! 

I. CIMBORA: Hát akkor meg éppen szerencsés vagy, cimbora! 
II. CIMBORA: Dehogy vagyok, cimbora! 
I. CIMBORA: Hát mért nem, cimbora? 

II. CIMBORA: Mert a pénzen házat vettünk, cimbora! 
I. CIMBORA: Hát az meg éppenséggel jó, cimbora! 

II. CIMBORA: Dehogy jó, cimbora! 
I. CIMBORA: Hát aztán mért nem jó, cimbora? 

II. CIMBORA: Mert leégett a ház, cimbora! 
I. CIMBORA: Hát az bizony nem jó, cimbora! 

II. CIMBORA: De bizony jó az, cimbora! 
I. CIMBORA: Mért vóna az jó, cimbora? 

II. CIMBORA: Mert benne égett a vénasszony, cimbora! 

A párbeszédet felidéző játékos elmondása szerint a jelenettel min
dig nagy hatást értek el. A két szereplőnek nemcsak a szöveg elmon
dására kellett törekedni, hanem a szöveg szerinti hangulat - csodál
kozás, bosszankodás stb. - kifejezésére is, hogy a csattanó „bejöj
jön". A „poén" valóban mindig „ült", a jelenet elérte célját, a közön
ség harsányan nevetett, s ha a szöveget ügyesen adták elő, még azok 
is jól szórakoztak, akik már nem először hallották a történetet. 
A jelenethez különösebb előkészületre nem volt szükség. A két 
játékos a fonóidény kezdetén egyszer-kétszer elpróbálta a jelenetet, 
s azután sorra járták a fonókat. A legény köznapi ruhában volt, a 
házasember, hogy kissé öregítse magát, viseltes kabátot vett fel, a 
fejére kifordított kucsmát tett. A fonóba egyszerre érkeztek, az ajtó 
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kinyitása után a legény a házasember hátára ütve szinte belökte a 
szobába, s mintha akkor találkoztak volna, nyomban kezdte a játé
kot: Rég láttalak, cimbora! Előfordult, hogy előzőleg köszöntötték 
egymást: Szervusz, cimbora! A kezdő pár pillanat elég volt ahhoz, 
hogy a fonóbeliek figyelme azonnal rájuk irányuljon, s a játékot nem 
ismerők számára a jelenet úgy tűnjön, mintha a két barát hosszú idő 
után valóban akkor találkozott volna. A dialógus „életszerűsége" 
fokozta a jelenet hatását. 

A bemutatott példákkal egyező változatok ismeretesek voltak a 
palóc területeken. A múlt század végén Tápiószeléről publikálták, 
s különböző helyeken számos változata felbukkant. A népi változat 
előképét a klasszikus irodalomig követhetjük. György Lajos kutatá
saiból tudjuk, hogy az anekdota két szereplője a legrégibb latin 
nyelvű emlékében Lollius és Theodoricus. Véleménye szerint a dialó
gus plautusi fordulatokkal cifrázott fordítása a hasonló elemekből 
álló népies tréfának, amely széles körben ismeretes volt az európai 
népeknél, s a palóc változatok - függetlenül a forrás, az eredet stb. 
kérdésétől - igen figyelemreméltó emlékei a belső fejlődésében min
dig megújuló népi színjátszás hagyomány körének. 

Az antropomorf maszkos játékok palóc változataiban figyelemre 
méltó a fehér leples Luca alakja. Az Ipoly menti falvakban a század
fordulón, a század elején a Luca-asszonyok a fonóház kedvelt ala-
koskodói voltak. Mivel Luca estéjén tilos volt a fonás, a játszásra 
jó alkalom nyílt. így ír erről Manga János: „A lucák nevű alakosko
dóknak jutott szerep a Luca esti fonójátékokban. A luca vagy a 
lucák elnevezés volt a szilárdabb mag és a szalmába burkolt, kifordí
tott bundába öltözött, lánccal átkötött és tollseprűvel díszített álar
cos alak vagy alakok, akik kéregettek, különféle tréfákat űztek. 
Ipolyszögön Luca özvegyasszony volt, nagy konttyal a fején, karján 
kézikosárral, a kézikosárban egy csomó orsó (vessződarabok, mind
egyik végén krumpliból vágott karika). Vele ment a vőlegénye kifor
dított bundában, fején ugyancsak kifordított sapkában. Mindkettő
jükön álarc volt, hogy ne ismerjék meg őket. Előttük ment a két 
vőfély, szalagokkal feldíszített fokossal. Kalapjukon rozmaringbok
réták voltak. Mindkettőjük kezében korsó volt, paprikás vízzel meg
töltve. Mikor bementek a szobába, a vőlegény harmonikán játszott, 
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majd Luca árulta az orsót, amiért pénzt, almát adtak. Aki nem vett, 
csak összeturkálta az orsókat, annak Luca egy vesszővel a kezére 
ütött. Amikor az orsók elkeltek, a vőfélyek verset mondtak, minden
kit meghívtak özvegy Lucáné esküvőjére, majd harmonikaszóra 
táncoltak."27 Hasonló példák ismeretesek Karancskesziből,28 a Tá-
pió menti Sápról és Kókáról.29 Saját gyűjtésem példái Gömörből 
valók. A Turóc-völgy katolikus falvaiban a fentiekhez hasonló fehér 
ruhás alakoskodó jelent meg Luca estéjén az utcán, s betért azokba 
a házakba, ahol a legények és leányok közös összejövetele volt. A ma 
már csak a legidősebbek emlékezetéből rekonstruálható szokás a 
századforduló, az első világháború körüli időre tehető. Lévárton egy 
adatközlőm (Horváth Lajos, 73 é.) a következőket mondta Luca 
estéjéről: „Nagy maskara öltözés és mákos kukorica evés volt". 
Felsőfaluban (Turóc-völgy) a legények éjfélkor a falun ostorpattog-
tatással mentek végig, hogy elűzzék a boszorkányokat. Barkón 
(Csermosnya-völgy) a Luca asszony a színpadon is megjelent. 

A példák azt mutatják, hogy a fehér ruhás alakoskodók Luca 
estéjén vagy Luca napja körüli időben a felvidéki magyarság köré
ben a nyugati, Csallóköztől az északkeleti nyelvterületig, Gömörig 
húzódó sávban ismeretesek voltak. 

A fehér jelmezes maszkos alakoskodók etnológiai szempontból 
különleges figyelmet érdemelnek azért is, mert a fehér jelmezbe 
öltözöttek szerep szerint is tudatában vannak annak, hogy egy sajá
tos, mindenki számára tiszteletet ébresztő lényt alakítanak. Ennek 
a maszktípusnak a viselői még a legújabb kori megjelenítésben sem 
pusztán a szórakoztató maszkos játékok egyik figurájaként jelennek 
meg. Nem ötletszerűen kialakult maszktípus ez, hanem eredetében 
a kultuszok világába vezet. Természetesen, mint minden kulturális 
örökség, ez is átment a változás folyamatain. Figyelemre méltó 
azonban, hogy az egész alakon eluralkodó fehér jelmez évszázado
kon át lényegében alig változott, az alakított lény viszont személyé-

27. Manga János: Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Budapest, 1968, 39. 
28. Tisovszki Zsuzsanna gy. 
29. Barna Gábor: Jeles napok szokásai a Tápió mentén. In: Tápió mente néprajza. 

Studia Comitatensia, 16. (szerk.: Ikvai Nándor). Szentendre, 1985, 743. 
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ben és funkciójában erősen átértékelődött. Jól mutatja ezt a kalendá-
ris szokáshagyomány, amelyben a fehér jelmezes alakoskodó egy 
naptári naphoz, illetőleg annak a napnak a névadójához, Lucához 
kapcsolódik. Idevonatkozóan bőséges példák ismeretesek az európai 
néphagyományból. 

A zsáneralakok közül a borbély-alakoskodól emeljük ki. Ez a 
figura rendkívül népszerű volt a palóc játékokban. A hevesi palócok 
(Ostoros, Novaj) farsangi menetének elmaradhatatlan szereplője 
volt a borbély társával, a köszörűssel.30 A borbély-játék, a borotvá
lás, a keleti palócoknál a rabhordáshoz kapcsolódott. Idevonatko
zóan idézzük Istvánffy Gyula századelői leírását. „Reggel aztán 
felkészül a násznép, hogy a násznagy házához mehessenek. A legé
nyek először is egy rabot fognak maguk közül, azt kerékkötő láncra 
kötik, s úgy vezetik a násznép élén muzsikaszó mellett, s faluhosszat 
táncoltatják. Vagy pedig - mint Sáta községben - 5-6 legényt úgy
szólván tetőtől talpig becsavarnak szalmakötelekkel, a fejökre rossz 
fazekat nyomnak, a nyakukba csengőt vagy kolompot akasztanak, 
a kezükbe rossz bádogedényt, rossz fazekat vagy kézi rostát s faka
nalat adnak, a násznagyot pedig felültetik egy kis talyigara, aztán 
a legények közül ki a rúdhoz, ki a lőcshöz, ki pedig a talyiga 
hátuljához áll, hogy húzhassa vagy tolhassa. Akkor aztán megindul 
,a lakodalmas nép muzsikaszó mellett, s éktelen zsivajjal, lármával, 
dobolással megy végig a falu főutcáján a násznagy uram házához. 
Amint ide megérkeznek, a násznagyot rögtön leemelik a talyigáról, 
s az udvar közepén egy kis székre ültetik, hogy megborotválják -
fakéssel. Két legény egy kocsikereket hamarjában rúdra húz, egy 
harmadik legény pedig a gyorsan forgatott kereken sietve élesíti a 
faborotvát. Azalatt meg egy másik úgy tesz, mintha beszappanozná 
a násznagy képét borotváláshoz, s hol a markába, hol pedig elvétve 
a násznagy uram tisztes orcájára köpköd, úgy szelíden, közbe-közbe, 
hogy a lakodalmas népet meg is nevettesse."31 

Az interetnikus kapcsolatokhoz a szlovák párhuzamokat említ-

30. Paládi-Kovács Attila: Farsangi „remélés" Eger vidékén. Ethn., LXXIX. 1968, 
242-244. 

31. Istvánffy Gyula: A borsodmegyei palóczok. Ethn., XXII. 1911, 226. 
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jük. Az északi magyar területen élő szlovákoknál a farsangi hagyo
mánykörnek volt jellegzetes játéka. Figyelemre méltó, hogy néhol az 
asszonyok farsangi mulatságának éppen a borotválás volt a fő att
rakciója. A férfinak öltözött női alakoskodók házról házra járva 
igyekeztek a férfiakat a fentihez hasonló módon „megborotválni", 
amely müveletért adományt kaptak, s amit az esti asszonymulatság
ra fordítottak.32 A szepesi szlovákoknál is az asszonyok borotváltak. 
De a gömöri szlovákok lakodalmában a férfi alakoskodók között 
jelent meg a borbély, aki éppen úgy borotvált meg egy pácienst, mint 
a magyar társa.33 

A borbély-alakoskodóra vonatkozó példák jól mutatják ennek a 
genre-figurának a népszerűségét a dramatikus népszokásokban. Sze
mélyét nem pusztán a mesterséget utánzó szerepéért emeltük ki, 
hanem azért a funkcióért, amelyet a borbély másodlagosan képvi
selt, illetőleg azért a műveletért, amelynek bizonyos rituális emléke 
őrződött meg a játékban. A borbély-alakoskodó az etnológiai pár
huzamok tanulsága szerint nem pusztán mesterséget utánzó személy, 
hanem benne az egykori férfiavató rítusok szereplőjének az emléke 
őrződött meg. Művelődéstörténeti tekintetben kapcsolódik az orvos 
alakjához is. Az adatokból megállapítható gyógyító - elsősorban 
foghúzó - szerepe kiemeli őt a mesterségeket megjelenítő többi 
alakoskodó közül. A borotváló személy pedig más kapcsolatban -
függetlenül a borbélymesterségtől - a férfivá válás egyik jelképe, az 
arcszőrzet rituális eltávolítója. Kétségtelen azonban, hogy a játék
változatok többségében ezeknek a funkcióknak nincs már jelentősé
ge, és a borbélymesterség utánzása, s azzal együtt a komédia lép 
előtérbe. 

A palóc dramatikus szokásokban a legkülönbözőbb zsáner-
alakok jelennek meg. Találkozunk kéményseprővel, drótostóttal, 
oláhcigánnyal, kováccsal, bíróval, csendőrrel, végrehajtóval, pappal és 
vándor árusokkal. A zsánertípusok képviselői a magyar népi színjá
tékokban, dramatikus szokásokban a 18. század végén kezdtek 

32. Jávor Kata: Asszonyfarsang Mátraalmáson. Népi kultúra, népi társadalom, 
II—III. 1969, 265 kk. 

33. Komorovsky Jan: Tradicná svadba na Slovánov. Bratislava, 1976, 266-267. 
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megjelenni és a 19. században, a 20. század elején nagy népszerűségre 
tettek szert. Jól mutatja ezt a palóc hagyomány is. 

A palóc dramatikus szokások jellegzetes szereplői voltak az állat
maszkos alakok is. Négy állatmaszkról ismeretesek példák: medve, 
ló, kecske és gólya. A recens hagyományban már csak sporadikusan 
fordulnak elő. Az Ipoly menti falvakban főleg medvemaszkos ala
koskodók jelentek meg a farsangvégi szokásokban. Paláston far-
sangkeddjén jártak a medvések, akiket egy dudás dudaszóval kísért 
házról házra. Dejtáron a medvével - nemcsak farsangkor - a fonó
házakat látogatták meg. A játékosok a háziaktól szalonnát, tojást, 
kalácsot, pálinkát és bort kaptak.34 

A medvemaszkos alakoskodás a palóc hagyományban lényegesen 
megegyezik más magyar területeken ismert formákkal. A medvét 
alakító játékost szalma- vagy gyékénykötéllel csavarták körül, oly
kor az öltözete rossz ruha vagy bunda volt. Fejére álarcnak zabosta
risznyát húztak, amelyen füleket alakítottak ki, korommal szemet, 
orrot, szájat rajzoltak rá. Egy alakoskodó láncon vezette a medvé
nek öltözött személyt. A medvét vezető legény többnyire rossz faze
kat vert, amellyel mint dobszóval a medvét táncra serkentette. 
A medve esetlen mozdulatokkal szórakoztatta a nézőket. Gyakran 
sor került a medve elárverezésére. A jelenlévők alkudoztak rá, egy
másra licitáltak, tréfálkoztak, miközben a medve ugrándozott, tán
colt, ijesztgette a lányokat és gyerekeket. A medvetáncoltatás Nóg
rádszakálon igen gyakori volt a disznótori bakuszjárás alkalmával. 
A medvét alakító embert bundába öltöztették, medve-álarcot tettek 
a fejére, láncot kötöttek a derekára, és két vagy három maszkos 
ember bevezette a disznótorba. A medvetáncoltató a jelenlévőknek 
bemutatta a medvéjét, amelyik táncolni és birkózni egyaránt jól tud. 
A mutatvány a medve ugrálásával kezdődött és birkózással végző
dött. A játékban részt vevők rendszerint hurkát kaptak, olykor 
leültették őket a disznótoros asztalhoz.35 

Lómaszkos játékokra elszórtan bukkantunk. A recens hagyo
mányból lényegében eltűnt. A visszaemlékezések nyomán példák az 

34. Manga János: i. m. 113. 
35. Kovács Géza: A bakuszok. Ethn., LV. 1944, 38-39. 
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északi palócok köréből ismeretesek. Deresken két legény alakította 
a lovat. Házivászonból készült ponyva alá bújtak. Mélyen előreha
joltak. Az elülső legény egy seprűt dugott ki a takarón. Azzal imitál
ta a ló fejét. Az állat gazdája a fonóban engedélyt kért a bemenetelre. 
A ló ugrándozott, táncolt, ijesztgette a lányokat. Páskaházán az állat 
alakítására csak a falloszimitáció mutat. Amint fentebb említettük, 
a csődört utánzó ember lába közé egy felfújt disznóhólyagot tettek. 
A csődörös kötélen vezette be az állatot és közölte a jelenlévő nőkkel, 
hogy „fedeztetni jött". A csődör az asszonyokra ugrált, és fedezést 
imitált. 

A lómaszkos játékok előfordulásához hasonló a kecskemaszkos 
alakoskodás is. Főleg az északi palóc területeken maradtak fenn a 
rávonatkozó emlékek. Égerszögön a kecskealakoskodás a disznótori 
vacsorához kapcsolódott, de ezek a pacurkák megjelentek a fonóhá
zakban is. A kecskét alakító játékos fejére levágott kecskeszarvat 
erősítettek vagy ehelyett libaszárnyakkal utánozták az állat szarvát. 
A játékos négykézlábra ereszkedett, vagy előrehajolva egy görbebot
ra támaszkodott. Egy kifordított bundával takarták le. A kecskét a 
gazdája vezette. Ezen guba volt s kezében egy bot. Engedelmet kért 
a bemenetelre és az állatot eladásra kínálta. A kecske mekegett, 
ugrándozott, a nőket ölelgette, nagy felfordulást okozott, a gyerme
kek sikongtak stb. Néhány perces jelenet után a háziak megajándé
kozták a kecske gazdáját, s az alakoskodók eltávoztak. Jósvafőn a 
játék alkalma főleg a farsanghoz kapcsolódott. Szőlősardón a játé
kos kecskebőrt terített magára, a maszkra szarvat, szemet erősített. 
Mikuláskor és disznóöléskor jelent meg. A gazda kötélen vezette az 
állatot. A kecskemaszkos alakoskodó a szobába bebújt az asztal alá, 
s hátával igyekezett azt megemelni, felborítani. Teresztenyén a legé
nyek farsangkor és a fonóban jelentek meg kecskének öltözve. Fe
jükre kecskeálarcot tettek, azon keménypapírból csavart szarvak
kal.36 

Feltűnően kevés példánk van a gólyamaszkos alakoskodásra 
Ezek az adatok is főleg a palócsággal érintkező területekről, illetőleg 

36. Viga Gyula: A hagyomány kecskéjéről. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum 
Közleményei, 1977, 137. 

96 



a palóc kirajzású falvakból valók. Mind a gólya-, mind más állat-
maszkra vonatkozó játékváltozatok szélesebb körben is ismeretesek 
lehettek - az analóg példák ezt igazolják - , csakhogy amikor a 
kutatás megindult, ezek a maszkos játékok másokkal együtt már 
eltűntek a néphagyományból. 

A palóc dramatikus népszokások és maszkos játékok jellemző 
jegyeinek összegzéseként megállapítható, hogy - bár a párhuzamok 
az európai kultúrkörhöz kapcsolják - a dramatikus szokások formá
ja, a játékok bemutatásának módja és alkalma sajátos etnikai cso
portjelleget mutat.37 Néhány játék pedig a magyar jelterületen csak 
a palócok körében ismeretes. Elsősorban az ítélkező játékok palóc 
formája - a rabvágás, rabhordás - tekinthető jellemző példának. Az 
ebbe a körbe kapcsolható állatokkal összefüggő játékok is sajátos 
területi elkülönülést mutatnak. Természetesen, hangsúlyoznunk kell 
azt, hogy a játék variánsok nem egyformán ismeretesek a palócság 
hosszan elnyúló sávjában. A maszkos játékok terminológiájában 
{mórió, mammusz, pócurka stb.) is területi eltérések figyelhetők meg. 
Feltűnő azonban, hogy aránylag kevés a közvetlen interetnikus 
(magyar-szlovák) kapcsolatra mutató példa. Úgy látjuk, hogy a 
kapcsolatok elsősorban a szomszédos magyar területek irányába 
mutatnak. Ez nyilvánvalóan nem véletlen, hiszen a kapcsolatoknak 
ezt a vonalát mutatja általában a palócság népi kultúrája. Ezt a 
tanulságot nyújtja a dramatikus népszokások és maszkos játékok 
hagyományköre is. 

37. A dramatikus szokások és maszkos játékok példáihoz 1. részletesebben: Ujváry 
Zoltán: Játék és maszk, I-IV. Debrecen, 1983, 1988. 
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HAJDÚSZOBOSZLÓ FOLKLÓRJÁBÓL 

Hajdúszoboszló monográfiájában és több kötetben, folyóiratban 
közöltem adatokat ennek a nagy hajdúsági településnek a népi 
kultúrájából. A néphagyományra vonatkozó források gazdag 
anyagra mutatnak. Föltétlenül szükség lenne a teljes feltárásra, 
amely nyomán összeállítható Hajdúszoboszló néprajzi monográfiá
ja.1 Az alábbiakban a társadalmi élet folklórjából, a kalendáris 
szokások köréből és a hiedelemhagyományból közlök adatokat ré
szint az irodalom, részint a saját gyűjtéseim alapján. 

1. Lakodalom 

A társadalmi élethez fűződő szokáskörben a lakodalom őrizte 
meg napjainkig a legtöbb hagyományos elemet, annak ellenére, hogy 
számos változást figyelhetünk meg különösen az elmúlt egy-két 
évtized gazdasági, társadalmi átalakulásának következtében. A la
kodalom egykori szertartásos mozzanatai szorosan kapcsolódtak 
egymásba, s így nem annyira a szokás szerkezetében látható a válto
zás, hanem a cselekvések formáiban, a külső megnyilvánulásokban. 
A tudati változás elsősorban a párválasztás tekintetében, a régi 
társadalmi különbségek fokozatos eltűnésében érzékelhető. Termé
szetes azonban, hogy bizonyos szokásmotívumok évtizedek folya
mán háttérbe kerülhetnek, sőt el is tűnhetnek. így pl. a lóhátas 
legények részvétele a lakodalomban a századfordulón már teljesen 

1. Hajdúszoboszló népélete címmel jelent meg áttekintésem a település néprajzáról. 
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elmaradt. A múlt század közepén még általános volt az a szokás, 
hogy a vőlegény barátai, ismerősei, mintegy 40-80 legény lóháton, 
derekukra kardot kötve haladtak a lakodalmas menetben. Az eskü
vő után két legény a ház ajtajához állt. Kardjukat a szemöldökfa 
magasságába egymással szembe összeérintették, s az új pár a kivont 
kardok alatt ment be a házba. A szertartással a legények az új 
párnak a barátságot, a minden bajban való segítséget, védelmet 
jelképezték, nyilvánították ki.2 

A lakodalom szokáshagyományának vizsgálata során Hajdúszo
boszló közösségi összetételét a minden részletre kiterjedő elemzésnek 
tekintetbe kell vennie. Külön nagy közösséget alkottak a pásztorok, 
akiknek az idevonatkozó szokásai bizonyos mozzanatokban eltértek 
a földművesek hagyományától. A lakodalom részletező bemutatásá
ra ez alkalommal nem kerülhet sor, csak a főbb mozzanatokat 
említjük, s utalunk bizonyos közösségbeli eltérésekre, változásokra. 

A hajdúszoboszlói juhászok lakodalmi szokásairól rövid leírást 
nyújtott Málnási Ödön 1928-ban.3 Az 1950-es évek végén Pásztor 
Erzsébet jegyezte a szoboszlói lakodalomra vonatkozó hagyo
mányt.4 E két munka, különösen azonban Pásztor Erzsébet tanul
mánya lehetőséget nyújt a gazdag hagyomány áttekintésére. 

A legények nősülésére általában a mindenkori katonaidő letöltése 
után kerülhetett sor. A leányok férjhezmenetelének alsó korhatára 
a 15. életév volt. Ha eladó sorba került a leány, már mehetett a 
bálba. Megtanult kenyeret sütni, főzni, s a legkülönbözőbb házi 
munkát elvégezni. A férjhez menési szándékot a lányos háznál a 
kapu nyitva tartása is mutatta. Szerdán és szombaton a leányos ház 
kapuja nyitva volt. Ez azt jelentette, hogy az udvarlók bemehetnek. 
Ha ezeken a napokon a legények a kaput zárva találták, az azt 
jelentette, hogy a szülők még nem látták elérkezettnek az időt a leány 
férjhez adására. 

A legények, leányok ismerkedési alkalma a. játszó, a táncmulatság, 
a különböző munkaalkalom volt. A játszóban gyakran verekedésre 

2. Pénztáros István: Szoboszlói Ördöngös Anna boszorkánypere. Hajdúszoboszló, 
1907. 22. 

3. Málnási Ödön: A régi magyar juhászat. Budapest, 1928. 
4. BIMA. Ltsz.: 157-70. 
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került sor. A legények nem jó szemmel nézték, ha „idegenek", más 
utcabeliek mentek az „egyvégbeliek" játszójába, ahol a fiatalok 
többnyire labdával játszottak, beszélgettek, olykor daloltak. A vere
kedés, a virtuskodás a század elején szinte hozzátartozott a legény 
„párválasztásához". Málnási Ödön említi, hogy a juhászlegények a 
Nyúzó csárdában mérték össze erejüket. A juhászok és más pásztor
legények városrészenként, tizedenként verekedtek. A legények ka
lapjuk alá vasfazíkot tettek, hogy az a nehéz ólmosbotok ütését 
felfogja. Vér nélkül egyetlen vasárnap sem múlott el.5 Ezek a vereke
dések a legények „jó hírét" vitték a lányoknak. 

A párválasztás elsődleges szempontja a vagyon, s a század elején, 
de még a két világháború közötti időben is, a vallás volt. Csak ritka 
esetben fordult elő, hogy jómódú gazdalegény szegény leányt vett 
feleségül. Az ilyen házasságba a szülők rendszerint nem egyeztek 
bele. A jómódú családoknál a legény vagy a leány tulajdonságai, a 
magaviselet, a szorgalom, a munkaképesség kevésbé számított, mi
vel a vagyon a külső, belső hibákat „eltakarta". A szegényebbeknél 
a jó munkaképesség, az egészség döntő fontosságú volt az ifjak 
megítélésében, hiszen ezekben az esetekben az új pár a házasságba 
többnyire csak a munkaerejét vitte. 

A választást követően a legény egy barátját vagy rokonát elküldte 
közvetíteni a leány szüleihez. Előfordult, hogy egy közvetítő asszonyt 
küldött a legény, tudakolja meg, elmehet-e háztüznézőbe. Ha a 
legény az engedélyt megkapta, szerda vagy szombat este egyik barát
jával, akit ebben a minőségében kutyaütönek neveztek, elment a 
lányos házba megkérni a leányt. A kutyaütő feladata nemcsak a 
kísérés, s a nevében is rejlő funkciója, a kutyák távoltartása volt, 
hanem a barátjának a megvédése esetleges verekedés esetén. Gyak
ran megtörtént ugyanis, hogy ha más utcából, „faluvégből" ment az 
udvarló legény, megtámadták és megverték. 

Ha a legény nem személyesen ment a lányhoz, akkor megkérő 
levelet küldött egy barátjával. A kérő levelek szerzője a századfordu
lón Harangi Gábor parasztember volt, aki abban az időben közis
mert násznagy volt a faluban. Egy ilyen levelet Pásztor Erzsébet 

5. Málnási i. m. 19. 
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nyomán bemutatok: „Midőn levelemet írnám, alig találok szavakat, 
hogyletedrol, érzelmedről felkérdeni óhajtalak. Csengnek fülemben 
régmúltkori szavaid. Most már felkérdelek, hogy mint érzed magad. 
Megállsz-e mellettem kőszikla módjára, mert eljött az idő, eljő nem
sokára. Én is megtudom, hogy az Úr nekem kit szána. Ezen egyszerű 
levelem ne titkold szüléidtől, mert hisz az az első, ki a kérésemet 
megítélni fő. Hogyha levelemet helybenhagyjátok, remélem, panasz
ra nem fog nyílni szátok. Ezzel soraim bezárom." 

Személyes megjelenéskor a legény a következőket mondta: „Tisz
telt Bátyámuram és Nénémasszony! Bátorkodtam becses hajlékukat 
felkeresni, mivel egy kérdést szándékozok tenni. Tisztelt jó szülői a 
kedves lányoknak, kit én szívemből óhajtanék páromnak. Ha nem 
ellenzik rám való nézve, hogy leányok kezét kéretem evégre. ígérjék 
lányokat pártfogásom alá, hogyha őneki is kedve vagyon reá. Ha e 
pár szavam meg nem vetették, hogy leányuk kezét másnak nem 
ígérték, legyenek szívesek szándékjukat kimondani, hogy én is tud
jam magam mihez tartani." 

A juhászok párválasztásával kapcsolatban ismerünk egy verses 
megkérető szöveget, amelyet a juhászlegények mondtak el a megké-
retéskor :6 

Bocsánatot kérek, hogy ezen házokba olyan számítással beléptem, 
Hogy a kedves jányuknak kezét megkérjem, 
Majd véle életem útjára induljak, 
Hogy majd véle az Isten házában esküt mondjak. 

A megkérés formulája évtizedek során szinte alig változott. Pász
tor Erzsébet tudósítása szerint 1957 januárjában Cseke Sándor le
gény Borbély Rózsika megkérésekor a következő szöveget mondta, 
amelyet Gönczi Antal földműves írt: „Azt hiszem, tudatában van
nak annak, miért járok kedves hajlékokhoz. Ugyanis kedves leányu
kat, Rózsikát élettársamnak szeretném választani. Mi már megbe
széltük és úgy érezzük, hogy egymást szeretni és megbecsülni tud-

6. Málnási i. m. 19. 
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nánk. Hozzászólásukat és beleegyezésüket kérem. Most rövid beszé
dem befejezem és várom őszinte válaszukat." 

Amint Málnási Ödön írja a juhászokkal kapcsolatban, ha a le
gényt nem látták szívesen, a pitvarban hagyott szűrét az anya a 
tornác alá tette ki. Ebből a legény megtudta, hogy a leányt nem 
adják hozzá, nem is mehet oda többé, mert kitették a szűrét. Bele
egyező válasz esetén, vasárnapi napon a legény kezet fogott a leány
nyal. Ezt követően közösen elmentek jegyet venni. A századforduló 
idején jegyként gyűrűt még csak elvétve vettek. A legény többnyire 
nyakba való rojtos kendőt, jegykendőt, a leány kalapot, mellényt 
vett a legénynek. A második világháború után a jegy ajándék megvál
tozott. A legény a leánynak gyűrűt, nyakláncot, fülbevalót, órát, 
olykor ruhaanyagot vásárol. A leány szintén hasonló ajándékokat 
ad át a legénynek. A jegykicserélés a rokonság együttes részvételével 
történt a lányos háznál, amely gyakran hajnalig tartó „előlakodal-
mi" mulatsággal zárult. A jegykicserélés estéjén az étel rendszerint 
birkapörkölt, sült tyúk, csőröké, húzgált béles (rétes) volt. 

Az eljegyzést követő időben a lakodalomig a legény csókolóba járt 
a leányhoz. A juhászoknál a lakodalmat Szent György-nap előtt 
mindig megtartották. E nap után a legény a nyájjal már a legelőn 
volt. Újabban a jegyessegi idő több hónapig is eltarthat. A második 
világháborút megelőző időben a vőlegény csak szerdán és szomba
ton mehetett a menyasszonyhoz. Az utóbbi egy-két évtizedben ez a 
kötöttség meglazult, s szinte bármikor találkozhat egymással a je
gyespár. 

A lakodalmat megelőző három vasárnapon a jegyeseket a lelkész 
a templomban kihirdette. A reformátusoknál ez a gyakorlat az 
utóbbi években már csak elvétve fordul elő. A lakodalmat jelentős 
előkészület előzte meg. Kijelölték a násznagyot, aki rendszerint az 
ifjú keresztapja vagy a nagybátyja volt. A legfontosabb lakodalmi 
funkcióra, a vőfélyi tisztség ellátására gyakorlattal rendelkező em
bert fogadtak. A vőfély jó képességű, jó megjelenésű, jó beszélőké
pességű férfi volt, akit megfelelő díjazással fogadtak meg a lakoda
lom megszervezésére, a szertartás lebonyolítására. A vőfély a század
fordulón többnyire naturáliákat, tyúkot, "kenyeret, kalácsot, bort 
kapott fizetségül. Újabban meghatározott pénzösszeget adnak a 
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vőfélynek, s természetesen „kóstolót" a lakodalmi étkekből. A fel-
kapottabb vőfély olykor ősztől egész télen át - a lakodalmak idején 
- szinte állandóan „szolgálatban" állt. Jelvénye a vőfélybot, karján 
szalag, mellén szalag és kendő. 

A vőfély a lakodalomba való hívogatást a csigacsinálás napján, 
a lakodalmat megelőző egy héttel végezte. A lakodalomba meghí
vottak a csigacsinálóba is hivatalosak voltak. A vőfély többnyire a 
következő vagy ehhez hasonló tartalmú meghívót mondotta: „Meg
követem méltó becsülettel, hogy ilyen nagy bátorsággal léptem be 
ezen tisztelt érdemes család hajlékába. Általam tisztelettel kéretnek, 
hogy a ránk jövő szerdai napon a polgári házasság összekötésére és 
a hitnek meghallgatására, egy kevés vacsorára, és egypár pohár bor 
fogyasztására és kevés táncvigalomra legyenek szívesek érdemes 
házoknál megjelenni. Minek után nagyon óhajtják és kegyelmetek
kel is az összes családdal megjelenni."7 

A csigacsináló SL lakodalmat megelőző egy héttel volt. A részt vevő 
asszonyok, lányok a csigacsinalashoz lisztet, tojást vittek. A férfiak 
később érkeztek, rendszerint akkorra a csigacsinálást befejezték, s 
elkészült a csigaleves és a pörkölt. A megvendegeles, a csigacsinálás 
dalolással, táncolással fejeződött be: betaposták a csiga végit. 

A lakodalom napján mind a vőlegényes, mind a menyasszonyos 
háznál az ifjak már korán gyülekeztek. A legények, férfiak bokrétát 
tűztek a kalapjukhoz. A szekereket a kocsisok előkészítették. A lo
vak kantárjába egy-egy kendőt kötöttek. Kora délelőtt a vőlegényes 
háztól a vőfély vezetésével a menyasszonyos házhoz mentek, hogy 
az ágyat kikérjék. Mielőtt a házba beléptek, a vőfély az ajtóban 
elmondta a kikérő szöveget: „Tisztelettel méltó jeles gyülekezet! 
Halljunk szót, e helyre valaki érkezett! Nem célom, hogy itt félre 
álljak, hanem célom az, hogy dolgomban serényen eljárjak, kérjek 
és ha adnak, azzal odébb álljak. Ezen tisztelt háznak becses gazdájá
nál nem olyan régen járt egy ifjú kalmár. Mivel az ember egyedül 
nem élhet, míg magának egy jó hitestársat nem keres. Ez az ifjú tehát 
elindult és ezen becses házhoz betért. A házi lánynak hű szerelmet 
ígért, egymásnak hű szerelmet ígértek. Hanem ez ám nem elég, ezen 

7. DMA Népr. Gyűjtemény. Ltsz.: V. 18/2. 
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becses háznál portékát is vett az ifjú kalmár. Őrzőket is rendelt, hogy 
jól őrizzék, hogy abban hiba ne történjék. Látom, kigyelmetek jól 
meg is őrizték, tündöklő rózsákkal fel is ékesítették. Tudom, hogy 
sok álmot megszakasztottak érte, míg keresztül-kasul járt a tűjük 
vége. Hanem én itt tovább nem nyújtom beszédem. Érthetik kelmé
tek, hogy mire van szükségem, hogy ezen szép portékát nálunk 
vigyük el, ha általadják kelmétek jó szívvel." 

A menyasszony ágyát a vőfély csak hosszú alkudozás, tréfálkozás, 
fejtő kérdések megoldása után kapta meg. A menyasszonyos ház 
asszony vendégei, főleg a rokonok, a keresztanya állták útjukat a 
vőlegényes ház küldötteinek. A menyasszony hozománya, amit a 
századforduló időszakában a lakodalom napján a vőlegényes ház
hoz vittek, ágy, asztal, láda volt. A menyasszonyi láda virágminták
kal festett láda volt. Tetejének belső lapjára a készíttetéskor a leány 
nevét és a láda készítésének évét (az esküvő éve) is ráfestették. Ezek 
a ládák több generáción át megmaradtak a családban. Több múlt 
században készült láda látható még napjainkban is Hajdúszobosz
lón. Az ágyat és a ládát a századfordulón nagy pompával vitték a 
lányos háztól a vőlegényes házig. Olykor húsz-harminc legény lóhá
ton kísérte az ágyat és a ládát vivő szekereket. Az ágyat külön 
szekéren vitték. Az ágy párnái hímzettek voltak, s úgy rakták a 
szekérre, hogy minél jobban láthassák a falu lakosai, amerre a menet 
elhalad. 

Az esküvőre a meghatározott időpontban érkezett a vőlegény és 
a menyasszony a násznéppel. Mindkét menetben az első szekéren ült 
a vőlegény, ill. a menyasszony, a násznagy és a vőfély. Őket követték 
a koszorús legények, ill. a koszorús leányok. A két násznép a hivata
los elöljáróságnál, ill. a templomnál találkozott. Az esküvő után a 
menyasszony és kísérete indult el hamarébb a templomtól, és rövid
del azután követte a menetet a vőlegény és násznépe. A menyasszo
nyos házhoz mentek, hogy kikérjék a menyasszonyt és a vőlegényes 
házba vigyék. A vőfély tiszte volt a násznépet bevezetni a menyasz-
szonyos házba. Engedélyt kért a bemenetelre. A kulacsában vitt 
borral és fonott kaláccsal kínálta a házigazdát. Rövid ideig tartó 
vendégség után a menyasszonyt kikérték a következő, ill. ehhez 
hasonló szöveggel: „Igen tisztelt képviselő (násznagy) úr! Szeretett 
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vőlegényünk néhány héttel ezelőtt megtisztelte a házat, ahol is barát
ságos fogadtatásban részesült. Ezen barátságos fogadtatás házassági 
szövetséggé fejlődött ki, mely házassági szövetség a mai napon 
jelenlétünk megköttetett. Ennek alapján kéri szeretett vőlegényünk 
kedves menyasszonyát az ő szárnya és gondozása alá bocsátani. Én 
általam megköszöni vőlegényünk a szülőknek kedves menyasszonya 
hű felnevelését és rendben tartását. A szülőknek nehezen esik szere
tett gyermeküktől a megválás, de mivel a házassági szövetséget isten 
akképp szerzetté, hogy a nő kövesse az ő férjét, én is azért tehát 
kérem kedves leányukat az ő vőlegényének immár jövendőbeli hites
társának szárnya alá bocsátani."8 

A juhászok lakodalmával kapcsolatban Málnási Ödön írja, hogy 
amikor a vőlegény az esküvő után a bandériumával felvonult a 
menyasszonyos házhoz, a vőfély mondott köszöntőt. Azután ebéd 
következett, majd a vőlegény kérte ki a menyasszonyt. A vőfély 
verses köszöntője: 

Bor, búza, békesség adassék az Úrban! 
Ha e három megvan, jólét is csak úgy van. 
Köszöntjük e tisztes háznak a gazdáját, 
Jó szándékkal léptük át a kapufáját. 
Gazduram kertjében kinyílott egy rózsa, 
Az élet virága szépen virít róla; 
Vőlegény cimboránk szemet vetett rája, 
Azt a szép virágot keblére kívánja. 
A vőlegénynek én vagyok a küldöttje, 
Hogy számára kérjem: lelkemre kötötte. 
Azért kérjük is a mátkáját részére, 
Mert, hogy esküvőjük napján jövünk érte. 
Amint illik jámbor, jó keresztyén jányhoz, 
Készen is találja, ha érünk e házhoz. 
Most még annyit kérünk, mert az idő vágtat, 
Rakjon kalapunkra díszes bokrétákat, 

8. BÍMA. Ltsz.: 151-72. 
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Vőfély pálcánkra kendőket is kérünk, 
Mert ez mindenkor a vőfélyi bérünk. 
Az ifjú párnak meg szívünkből kívánjuk : 
Szerencse, boldogság legyen házasságuk! 

Pásztor Erzsébet tájékoztatása szerint a menyasszony kikérése 
után következett a násznép megvendégelése. Ezen azonban a meny
asszony nem vett részt. A szomszéd szobában tartózkodott, ahová 
a vőlegény bement és kikérte a menyasszonyt. A juhászlakodalom
ban a megvendegelés, az ebéd után a vőlegény a jelenlévők előtt kérte 
ki a menyasszonyát9: „Tisztelt Bátyámuram és Nénémasszony, jól 
emlékezhetnek reá kigyelmetek, hogy a kigyelmetek házoknál több 
ízekben megjelentem, melyeket nem csalfaságból, hanem Isten törvé
nye szerént cselekedtem. Most pedig felkérem kigyelmeteket, hogy 
a kigyelmetek janyát jövendőbeli hitestársamnak elvihessem. Köszö
nöm kigyelmeteknek a mellette való fáradozásaikat." 

A menyasszony kikérése és kiadása a násznagyok, mint az ifjak 
képviselői között is verses vagy prózai szövegben történt. Fentebb 
bemutattunk egy 1920-as évek elejéről való kikérő szöveget, amelyre 
a menyasszony násznagya a következőképpen válaszolt: „Igen tisz
telt képviselő urak! Én a szülők nevében is megköszönöm becses 
megjelenésüket. A szülők is azon fáradoztak, hogy szeretett kedves 
leányokkal ezen szent házassági szövetséget óhajtották felvétetni, 
amely házasság a mai napon mind hazánk, mind pedig vallási kötele
zettségünk szerint érvényben megköttetett. Ezen házassági szövetség 
megkötése után kérik kedves menyasszonyunkat az ő szeretett vőle
gényének gondozása alá. A rózsabokor is tövise által védi s nehezen 
hagyja letépni az ő nyíló rózsáját, úgy a szülőknek is nehezen esik 
szeretett kedves leányoktól az elválás. A szülők kötelességüknek 
eleget téve a legnagyobb reménységökkel szívökben szeretett kedves 
leányok iránt. Én is azért, mint a szülők megbízottja, szeretett kedves 
menyasszonyunkat az ő szeretett vőlegényének szárnya és gondozá
sa alá elbocsátjuk, és kívánjuk, hogy szeretetben, megelégedésben 

9. Málnási i. m. 20. 
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mindkét fél szülei és hozzátartozói örömére éljenek sok számos 
éveket. Szívemből kívánom."10 

A menyasszony kikérése, az ún. sirató után a menyasszony a 
vőlegénnyel és a násznéppel a vőlegényes házhoz ment. A búcsúzás
hoz, a megérkezéshez stb. verses vagy prózai beszédek, köszöntők 
kapcsolódnak. Csak pár példát mutattunk be. Az idevonatkozó 
nagy anyag túllépné e közlemény keretét. A prózai vőfélyszövegek 
néprajzi szempontból tanulságosak, tekintve, hogy azokat többnyire 
alkalmanként egy-egy parasztember írta, s aki gyakran azonos volt 
a vőféllyel, ill. a násznaggyal. A verses vőfélyszövegek bizonyos 
változatai nyomtatott vőfélykönyvekből kerültek a néphagyo
mányba. 

A lakodalom főbb eseménye a vőlegényes háznál az új pár megér
kezése és köszöntése után a vacsora, a kontyolás és a menyasszony
tánc volt. Vacsorára mintegy ötven-hatvan évvel ezelőtt csigalevest, 
babérost, birkapörköltet, sült, töltött tyúkot és kalácsot tálaltak fel. 
A vőfély kötelessége, hogy az ételekre köszöntőt mondjon. Italozás 
közben a férfiak a következőhöz hasonló rigmusokat mondtak:11 

Igyunk, pajtás, hébe-korba! 
Nincs igazság, csak a borba! 
Bárcsak ez az éjszaka 
Szent György napig tartana! 
Ilyen tájban esztendőre 
Jöjjünk el keresztelőre. 

A kontyolásig terjedő időben a vőfély arra törekedett, hogy meg
felelő vidám hangulat legyen. A maskurások is hozzájárultak a 
násznép szórakozásához. Ezekről külön szólunk. A vacsora perió
dusában hangzott el a házasságról szóló „tanítás" is, amelyet bemu
tatunk, tekintve, hogy ma már aránylag ritkán fordul elő ez az 
egykor nagyon népszerű versezet:12 

10. BIMA. Ltsz.: 151-72. 
11. Málnási i. m. 21. 
12. BIMA. Ltsz.: 880-70. 
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Kedves násznagy uram, lányok, ifjak, vének! 
Illő becsülettel egy kis csendet kérek, 
Míg a házasságról egy kicsit beszélek, 
Hallgasson rám minden megteremtett lélek. 
Boldog az, akinek van édes hű párja, 
Mert a jó feleség a ház gyöngyvirága, 
Víg öröm és áldás száll vele a házba, 
Kivirágzik szépen a boldogság fája. 
Magányos legénynek unalmas az élet, 
Nincs, ki vigasztalja, ha nehéz az élet, 
Nincs, ki szólna néki édes szép beszédet, 
Azért hát legények, előre, előre, 
Készüljetek immár a szép mennyegzőre. 
Hej, de gondolkoztam én is régen már felőle, 
Talán már lés zen is valami belőle. 
S mert a házasságról beszélgetünk mostan, 
Mi minden kell hozzá, elmondom hát sorban. 
Ha a biztatáshoz immár hozzáfogtam, 
Nem tartom úgy a többit sem titokban. 
Gazdaasszonynak tűzhely kell elsősorban, 
Amely mellett finom ebédeket főzzön. 
Szobában, konyhában, ami szükséges, 
Bútor és más szerszám legyen elégséges. 
Seprő, ruhakefe, dézsa a sarokban, 
Mangurló, sótartó, motolla és rokka. 
Falra cifra tükör, új szék, fényes asztal. 
Kell láda, dívány, ágy, vánkos szép huzattal, 
Apró nagy fazék, bögre, szilke és tál, 
Rosta, szita, kosár, szakajtó meg kanál, 
Sodrófa és deszka, rostély, nyárs, meszelő, 
Sütőlapát, pemet, tökgyalu, meszelő, 
Lábas, sajtár, pohár, üst, bogrács, serpenyő, 
Villa, kés és balta, dagasztókendő. 
Belefáradtam már ebbe a beszédbe, 
Ha mind elsorolom, négy nap se lenne vége. 
Házasságra kell ezerféle dolog, 



Mi körül az asszony gondolata forog. 
És ez a sokféle tárgy kell már az első napon, 
Nagyon is kell, kérem, hitemre mondhatom. 
Ennek tettében készen kell rá lenni, 
Hogy idő múltával bölcsőt is kell venni. 
Tehát barátaim ezt jól megfontoljátok, 
Mielőtt az asszonyt a házhoz hozzátok, 
Mindezt megvegyétek, kezéhez adjátok, 
Kívánom az égnek áldását reátok. 

A lakodalmi vacsorát követően a szolgálólegények kezdték meg a 
táncot. Tatár Antal visszaemlékezése szerint13 az első világháborúig 
a lakodalomban az első tánc a szolgalegények tánca volt. Az ételeket 
felszolgáló legényeket nevezték szolgálólegényeknek. Derekukra kö
tőt kötöttek. A kötőt a lakodalomba hivatalos lányoktól kapták. 
A leányok magukkal vitték a kötőt, s a szolgálólegények először 
azzal a leánnyal táncoltak, akitől a kötőt kapták. A szolgálólegények 
tánca után következett a mindenki tánca. A vőfély a szoba közepére 
állt, majd a zene ütemére a csizmája szárát verve táncba szólította 
a nőket. Ahogy egy-egy nő beállt a táncba, a vőfély úgy kiáltotta 
egy-egy férfi nevét, aki a táncot a beállt leánnyal vagy a menyasz-
szonnyal folytatta. Gyakran a nők, s a férfiak előre megbeszélték a 
vőféllyel, hogy kivel szeretnének táncolni. 

A lakodalom következő szertartásos mozzanata a kontyolás. Ta
tár Antal emlékezése nyomán a kontyolás a következőképpen tör
tént. Éjféltájban két koszorús legény elment a menyasszonyos ház
hoz, hogy elhívja a kontyoló vendégeket. Egyikük versben mondta 
el érkezésük célját, majd kulacsaikból megkínálták a menyasszonyos 
ház vendégeit. Őket úgyszintén megvendégelték, s egy-két tánc után 
a kontyolókkal visszaindultak a vőlegényes házhoz. A kontyolás 
rendszerint a menyasszony keresztanyjának a feladata volt. A meny
asszony menyecske ruhába öltözött. Haját befonták, kontyba rakták. 
Ekkor mondták: „Feltettük a kontyot, alá meg a gondot." A fejét a 
vőlegénytől kapott színes fíketővel kötötték be. Ezt követően a 

13. BIMA. Ltsz. 157-70. 
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-vőfély bevezette a menyasszonyt a szobába, s a következő verset 
mondta:14 

ím, itt áll előttünk az ékes menyasszony, 
Hogy menyecske fejjel először mulasson, 
És az ajándékból új cipőt varrasson! . 
Táncoljon hát vele mindenki egy kurtát, 
Csak el ne tiporják a cipője sarkát! 
Gondoljanak arra, hogy drágáért varrták! 
Inkább tömjék meg bankóval a menyasszony markát! 
Az asztal közepén van egy tányér, 
Ezen táncoljék előbb, a többi még ráér, 
Addig menjenek forintért, krajcárért! 
Húzd rá, cigány, húzd rá az új párért! 

A menyasszonytáncot követően a kontyolóvendégek visszamen
tek a menyasszonyos házhoz, s a tánc, a mulatság reggelig folytató
dott. 

A századfordulón két, sőt három napig is eltartott a lakodalom. 
Az utóbbi évtizedekben már csak egy napig, ill. egy éjszakán át tart 
a lakodalom. A változás a lakodalom szinte minden mozzanatán 
megfigyelhető. Már a párválasztásban sem dominál a vagyoni szem
pont. Az udvarlás formái is teljesen megváltoztak. Lényegében nincs 
kötött nap az udvarlásra. Szinte bármikor és bárhol találkozhatnak 
a fiatalok. A gazdasági fejlődés a lakodalmi ajándékokban lényeges 
változást eredményezett. A hozomány értéke megnövekedett. Mind 
a hozomány, mind a meghívottaktól kapott ajándék értéke sokkal 
nagyobb, mint a két világháború közötti, vagy az azt megelőző 
időben volt. A vallási tényezők is háttérbe szorultak, a csak polgári 
esküvő egyre inkább terjed. A második világháborút követő gazda
sági, társadalmi fejlődés jó bizonyítéka és példája a lakodalom egész 
szertartásában bekövetkezett nagymértékű átalakulás, változás.15 

14. Elmondta Barbócz Lajos, 65 é. Gy.: Bíró Margit Edit. 
15. Vö.: Szalay Emőke: Lakodalmi szokások Berettyóújfaluban. DMÉ. 1971. 

(Szerk.: Dankó Imre, Módy György és Orosz István közreműk.) Debrecen, 1972. 
363-382. 
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2. Halottsiratás, siratóénekek 

A hajdúszoboszlói folklórhagyományban különleges helyet foglal 
el, s a szakemberek körében méltán keltett figyelmet a halottsiratás 
szokása. Ecsedi István figyelt fel a hagyományra, s tett közzé sirató
énekeket 1929-ben. A verses, szöveges siratás akkor már inkább csak 
az idősebbek szokáskörébe tartozott, s azóta szinte teljesen meg
szűnt. A halottsiratás szokásában elsősorban a fogadott siratok, a 
hivatásos siratok jelentik néprajzi szempontból a jellegzetességet. 

Hivatásos halottsiratókról gyérszámú adatok vannak. Fogadott 
siratok működésére az Ormánságból ismerünk példákat. A siratá
sért előre megállapított fizetséget, többnyire terményt kaptak.16 

A szoboszlói siratóasszonyok úgyszintén előre meghatározott ellen
szolgáltatásért siratták el a halottat. Ez az ellenszolgáltatás az ada
tok szerint lehetett egy öltözet ruha, egy véka búza, olykor csak egy 
gyászkendő, olykor pedig pénz. A két világháború közötti időben 10 
pengőtől 40 pengőig terjedhetett a siratás összege, ami akkor tekinté
lyes honoráriumnak számított. A hivatásos siratok a szegényeket 
ellenszolgáltatás nélkül siratták el. A fizetség a hozzátartozók mód
jának megfelelően változott. 

A siratás a halottasháznál kezdődött, ahová a következő szavak
kal lépett be a siratóasszony: „Jó napot kívánok! A mostani szomo
rúságukban vigasztalást kívánok! A megboldogultnak tisztességes 
eltakarítást, halotti poraiból dicső feltámadást." A siratóének ver
ses. Nem rögtönzésen alapul. Külön énekben siratták a gyermeket, 
a felnőttet, az édesapát, az édesanyát stb. A halottas házban, az út 
alatt és a temetőbe érkezéskor többnyire azonos szövegű éneket 
énekeltek, függetlenül a nemtől és a kortól. Néhány példát emlí
tünk.17 

16. Kiss Géza: Ormánság. Budapest, 1937. 121 kk. 
17. A szoboszlói halottsiratásra, siratóénekre vonatkozó anyagot lásd Ecsedi István: 

Sirató énekek Hajdúszoboszlón. Ethn. XL. 1929. 113-116. Az Ecsedi által említett 
10-40 pengő szinte hihetetlennek tűnik, ha arra gondolunk, hogy a nyári napszám 
I pengő körül mozgott. Inkább csak 1-4 pengő lehetett a díj. 
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Bejöttem a házba, 
Tekintek az ágyra, 
Köszöntem jó napot, 
Mindenki fogadja. 

Te nem tudol szólni, 
Szavamra felelni, 
Mert a kegyetlen halál 
A szádat befogá. 

Sírjatok szemeim, 
Hulljatok könnyeim, 
Mosogassátok meg 
Bánatos orcáim. 

Erre a halottra 
Nem kell égi harmat, 
Az én bús könnyeim 
Gyöngyöljenek rajta. 

Szép ez a vetett ágy, 
Jó ezen pihenni. 
Aki ezt vetette 
Nehéz annak nézni. 

Mert hol van ilyen eset, 
Ami itt most esett: 
A halál postája 
Ablakunkra szállott. 

Azt se kérte tőlünk: 
Adjátok A vagy se? 
Csak erőszakosan 
Elragadta tőlünk. 



A halott siratása az úton a temetőbe kísérés alatt: 

Készek a lábaim 
Temetőbe járni. 
Szomorú fejfáját 
Többi közt keresni. 

Keresem, keresem, 
Már fel is találom, 
Szomorú fejfáját 
Magamhoz szorítom. 

Fekete föld, nyílj meg! 
Koporsó hasadj meg! 
Elfelejthetetlen 
Csak egyszer szólalj meg! 

Hogyha szólni tudna 
Tudom, hogy szólana: 
Ne sirassatok mán, 
Nincs semmi nyavalyám. 

Mennybe van az apám, 
Ki gondot visel rám, 
Csendes ház e, lelkem 
Fogadjon lakónak. 

Ezen a világon 
Én is olyan vagyok, 
Mint ősszel a talló. 

Olyan is az árva, 
Mint útfélen az ág, 
Aki ott elmegyen 
Arrébb rúgja, vagy ráhág. 
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3. Kántálás, ünnepi kalácsszedés, szilveszter 

Három jelentősebb kalendáris ünnep - karácsony, húsvét, pün
kösd - alkalmával a pásztorok, ill. a pásztorok bojtárjai az állattartó 
gazdákat sorban felkeresték, hogy kalácsot szedjenek. A csürhésnek, 
ill. a csordásnak, ha a jelzett ünnepnap szombatján kihajtott, a 
gazdasszony a kalácsot kivitte a kapuba, s ott adta át. Egyébként a 
bojtárok bekopogtak a gazdákhoz, ahol érkezésükre már számítot
tak, s előre elkészítették a vesekalácsot, a fonatost. A csürhés és a 
csordás a sertés, ill. a tehén számának megfelelő számú kalácsot 
kapott a gazdaasszonytól. A juhtartók - függetlenül a juh számától 
- egy-egy kalácsot adtak. A csürhés és a csordás - az állatállomány 
számától függően 150-200 kalácsot kapott. A pásztorok a kalácssze
dést követően hosszú időn át kenyér helyett is kalácsot ettek, s 
fogyasztotta a család is. A kanecetesnek nevezett savanyú ételbe 
szeletelve szívesen fogyasztották. A bojtár fehér tarisznyába gyűjtöt
te a kalácsot, s gyakran előfordult, hogy kétszer, olykor háromszor 
is megtelt egy-egy ünnep alkalmával. 

Karácsony szombatjain a köszöntő gyermekek úgyszintén kalá
csot kaptak. A kántáló versben utalás van a fonatos kalácsra és a 
rongyos bélesre: 

Eljött már karácsony szőke szakállával, 
Elnyűtt a bocskorom, nem győzöm szalmával. 
Adjanak egy garast, akar egy petákot, 
Hadd tétessek bele fonatos kalácsot. 
Tyúk ide búbos! 
Kalács ide fonatos! 
Béles ide rongyos! 
Hárman vagyunk!18 

A hajdúszoboszlói szilveszteresti szokások már korán felkeltették 
a nagyközönség és a szakemberek érdeklődését. A kolompolás, az 
ostorpattogtatás, a tüzes nyíllal való lövöldözés a maga látványossá-

18. DMA. Népr. Gyűjt. Ltsz. V. 16/6. 
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gával számos magyarázatra, funkcionális fejtegetésre nyújtott lehe
tőséget. Egyike azon helyi hagyománykörnek, amelyről sokan és 
sokféleképpen vélekedtek. Éppen ezért szükségesnek látszik a vonat
kozó anyag áttekintése, az irodalmi és recens anyag összevetése, 
valamint funkcionális tekintetben a lokális hagyományon túl a tá
gabb összefüggésekben való vizsgálat. 

A szoboszlói szilveszter egyik korai említését az 1861. évi Orszá
gos Nagy Képes Naptárban olvassuk: „Hajdú-Szoboszlón a Szil
veszter este állításuk szerint már 300 éves ünnep." Az „állításuk" a 
szoboszlói szájhagyományra vonatkozik, amely szerint 1559. decem
ber 31-én a hajdúk Szoboszló határában csatát vívtak a törökökkel. 
Már úgy tűnt, hogy a hajdúk elvesztik az ütközetet, amikor a szo
boszlói asszonyok azért, hogy a katonák a sötét éjszakában megfele
lően tájékozódjanak, a templom tornyát kivilágították. Ennek ered
ményeként a hajdúk a törököket legyőzték. Erre a győzelemre való 
emlékezésül attól kezdve minden év szilveszter estéjén a templom 
tornyát kivilágították és a harangokat félreverték: „ezáltal emlékez
vén meg, hogy egykor nagy koczkajáték tartatott H.-szoboszló 
alatt".19 

Ebben a közleményben még nincs szó a lármás felvonulásról, ami 
a későbbi leírásokban, mint egyik legfontosabb, a külső szemlélő 
számára is látványos mozzanat kerül előtérbe. Néhány évvel az előző 
híradást követően Cs. Szatmári Károly 1867-ben a Vasárnapi Újság 
hasábjain a szemtanú hitelességével számol be a hajdúszoboszlói 
szilveszterről. A szokásnak akkor már széles körben híre volt, s ez 
indította a szerzőt - mint a népszokások iránt érdeklődő egykori 
turistát - a hajdúszoboszlói élményszerzésre „az iszonyú nagy sár
ban". A szilveszteri felvonulók középkori férfiak, legények, nagyobb 
számban gyermekek voltak, akik a református templom közelében 
gyülekeztek. Legtöbbjüknél pergő, harang, csengő, vasdarab és 
egyéb lármát, zajt keltő tárgy volt. A szokásban részt vevők közül 
sokan a piacon egymástól nem nagy távolságban elhelyezkedve rom
lásnak indult üres hamuval töltött cserépedényeket tartottak a ke
zükben. Nem sokkal este hét óra előtt az összes zajt keltő tárgy 

19. Országos Nagy Képes Naptár 1861-dik évre. 436. 
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segítségével, s a jelenlevők „czikornyás ordításával rémítő zaj kelet
kezett". A város különböző részéből lövöldözés hangja is hallatszott. 
Ebbe a lármába kapcsolódott bele, s mintegy el is nyomta azt hét 
órakor a templom harangjának zúgása. A tornyot a reáfüggesztett 
lámpákkal világították meg.20 

Magam pontosan egy évszázaddal később, 1967 szilveszterén 
utaztam Hajdúszoboszlóra, hogy a szokást a helyszínen megfigyel
jem. A hagyomány - elsősorban az eredet magyarázatával kapcso
latban - alig változott, szerencsére az „iszonyú nagy sár" Szoboszló 
főterén és számos utcáján már a múlté. Mielőtt az újabb szokásfor
máról szólnék, további irodalmi utalásokra van szükség. 

Még a múlt században Király Miklós tollából Egy szilveszter éj 
H.-szoboszlón címmel megjelent egy kis könyvecske. A szerző a 
szokás történeti hátterét kísérli megrajzolni, a hagyomány eredetét 
megmagyarázni. Ez a kiadvány feltételezhetően elterjedt Hajdúszo
boszlón, és a szokással kapcsolatos magyarázat fennmaradásához 
hozzájárult. Király Miklós mint gyermek részt vett a szoboszloi 
szilveszteri szokásban. A többi gyermekkel együtt a nyakában ko
lomppal „harangozva" szaladgált az utcákon.21 A szokás hátteréül 
rajzolt történelmi eseményre, mint eredetmagyarázatra, alább visz-
szatérek. 

A múlt századi tudósításokat követően szinte napjainkig számos 
közlemény ismételte meg a hajdúszoboszlói szilveszter lefolyását. Az 
1920-as évek végén, az 1940-es évek elején, a második világháborút 
követően úgyszintén több közleményben foglalkoznak tudományos 
kutatók is a szoboszloi szilveszteri hagyománnyal. A leírások a nagy 
múltú szokás lényegét illetően megegyeznek. Néhány újabb közle
mény a szokás gyakorlóiként főleg a gyermekeket, suhancokat, 
részben a legényeket is említi. A résztvevők szilveszter este sötétedés
kor pergőt, kolompot akasztanak a nyakukba. A fentebb említett 
alkalommal, amikor a szokást személyesen megfigyeltem, felnőttek, 
pásztoremberek is résztvevői voltak a szokásnak. A főtéren, a 4-es 

20. Cs. Szatmári Károly: Szilveszter estéje Hajdú-Szoboszlón. Vasárnapi Újság, XIV. 
1867. 2. sz. 18. 

21. Király Miklós: Egy szilveszter éj H.-szoboszlón. Debrecen, 1893. 
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számú főútvonalon karikás ostorokkal pattogtak, kürtjeikét fújták. 
Mint új szokásmotívumot említhetjük meg a csillagszórók nyíllal 
való magasba röpítését. A csillagszórók látványossága mellett két
ségkívül a zaj keltés, a kolompolás, a kürtölés, a pattogás volt az 
uralkodó szokáselem. 

A szoboszlói szilveszteri szokáshoz egy magyarázó mondat fűző
dik. A hagyomány eredetével kapcsolatos történetet mindegyik köz
lemény megemlíti. A szokást magyarázó monda a tudományos kuta
tók körében bizonyos vitát váltott ki. A kérdést több irányból kell 
megközelítenünk. Mindenekelőtt a szokás mondai hátterét ismertet
jük. 

Az 186l-es rövidke közlemény, amint azt már említettük, a szil
veszteri néphagyományt a szoboszlói hajdúknak a törökkel vívott 
egyik csatájára vezeti vissza, ahogy azt a szoboszlóiak „állítják". 
A mondát részletesen elsőként még a múlt században Cs. Szatmári 
Károly ismertette, ahogyan azt Szoboszlón hallotta. A nevezetes 
esemény a 17. század elején történt, amikor a török dúlta, fosztogat
ta az országot. Egy török csapat Bárándot elhagyva Szoboszlónak 
tartott azzal a szándékkal, hogy „a lakosokat felkoncolja, a falut 
kirabolja és azután fölégesse". Egy kabai parasztember ingben, 
mezítláb futott szilveszter éjszakáján Szoboszlóra, hogy hírül adja 
a törökök közeledését. És akkor „mindenki, aki csak képesítve volt, 
bárminemű védő- vagy ütőeszközt fölemelni, férfiak, nők, gyerme
kek, ifjak és öregek egyaránt, különböző védfegyverekkel ellátva a 
hazaszeretet tüzétől lelkesedve rohantak a gyűlölt ellenségre. A nők 
egy része a toronyba ment, hol égő lámpákat dugdostak ki körös
körül s a harangokat félreverték, hogy a hadakozóknak némi vilá
gosságot adjanak, és hogy a vészhangokkal a nép lelkesedését fokoz
zák. Délnyugatra a várostól a hajdan széles és mély, de már most 
csak hírben élő Kosi folyón kívül állomásozott a török, s ott egy 
dombon ütötte fel sátorát a basa; elszántsággal rohanta itt meg a 
törököt a vitéz hajdúság, és szerencsésen is mind egy szálig semmivé 
tette. A basát a domb alá temették el, s emlékezet okáért ezt a 
dombot ma is török-dombnak nevezik."22 

22. Cs. Szatmári i. m. 18. 
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A néphagyomány szívesen őrzi meg a győztes csaták emlékét. 
A történeti monda különösen megmarad a nép körében, ha az 
valamely szokáshoz hozzákapcsolódik. A közösség bizonyos büsz
keséggel emlékezik csatát nyert őseire. A helyi monda a törökökkel 
vívott harcot szilveszter napjára tette, s ezen a napon meglevő szo
kással kapcsolatba hozta. A harc időpontját 1660 (egy közlemény 
1559) szilveszterére teszik a történetet hitelesíteni törekvő szerzők, 
így pl. Király Miklós a már említett munkájában a mondát törté
neti személyekkel, az esemény, a helyszín részletező leírásával törek
szik valóságos és a szilveszteri szokással összefüggő eseménnyé 
tenni. A néphagyomány természetesen konkrét időpontról nem be
szél. A mondának három variánsa őrződött meg a néphagyomány
ban. 

1. Török martalócok támadták meg a várost. A hajdúk megütköz
tek velük, és megfutamították a törököket. A hajdúcsapat messzire 
üldözte a martalócokat, olyannyira, hogy az otthonmaradottak at
tól féltek, a katonák a sötétben nem találnak vissza a városba. Ekkor 
meghúzatták a harangokat, nagy lármát csaptak, kivilágították a 
templom tornyát, a házak ablakait, hogy a hang és a fény irányt 
adjon a katonáknak. 

2. A szoboszlói hajdúk az asszonyokat és a gyermekeket a törökök 
elől a város melletti nádasban bújtatták el. Amikor a törökök megtá
madták a várost, az asszonyok és a gyermekek nagy zajt keltettek, 
sikoltoztak, kongattak. A törökök a nagy lármából arra következ
tettek, hogy a várost nagyszámú ember védi, s megfutamodtak, a 
hajdúk pedig üldözték őket. Hogy visszataláljanak, a templomtor
nyot kivilágították. 

3. Amikor a törökök megtámadták Szoboszlót, csak kevés férfi 
volt a városban. A nők és a gyermekek a belső várba húzódtak be, 
ahol kolompokkal, mindenféle zajt keltő eszközzel nagy lármát 
csaptak, szalmacsóvákat gyújtottak és dobálták a levegőbe. Az éj
szakában mindez félelmetesnek tűnt, a törökök Szoboszlón túlerőt 
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sejtettek, ezért elvonultak a város alól, s így a lakosság megmene
kült.23 

A második és a harmadik variáns lényegében azonos motívumra 
épül. Valójában tehát a szokást illetően két egymástól eltérő történet 
ismeretes: 1. a kolompolás, a zaj, a fény, a tűz a győztes katonák 
hazatalálását szolgálta, illetőleg 2. a török megfélemlítését idézték 
vele elő, s a győzelem ennek nyomán jött létre. Végső soron azonban 
mindkettő célja azonos: a szilveszteri szokás magyarázata: egy tö
rökkel vívott győzelmes csata emlékezete. 

Miután mind a szokás menetét, mind a hozzáfűződő mondákat 
áttekintettük, emeljük ki a hagyománykört a lokális keretből, s 
vizsgáljuk meg a szokáskutatás tágabb összefüggésében. 

A vizsgálat szempontjából a hajdúszoboszlói szilveszteri hagyo
mányt két részre kell bontanunk. Mindezek előtt azt szükséges 
hangsúlyoznunk, hogy a két rész csak a néphagyományban kapcso
lódik össze, egyébként semmilyen valós összefüggése nincs. A szokás 
nem a monda, a feltételezett történeti esemény nyomán alakult ki. 
Mindkettő megvolt a néphagyományban egymástól függetlenül, 
majd egymásba kapcsolódott. Vizsgáljuk meg először a szokást, a 
zajkeltő felvonulást. 

A magyar nyelvterületen széles körben ismeretesek a zajt keltő 
szokások. A kalendáris év folyamán főleg két alkalommal fordulnak 
elő. Az egyik nagy alkalom a farsang vége, a második az óév vége, 
szilveszterestéje. A téli időszakban, az ún. téli ünnepkörben azonban 
más időponthoz kapcsolódva is előfordul zajt keltő szokás, így pl. 
számos helyen karácsony estéjén vonulnak végig a falun nagy lármá-

23. A bemutatott anyaghoz az idézetteken túl lásd Ecsedi István: Egy szilveszter este 
Hajdúszoboszlón. Kézirat. DMA. Népr. Gyűjt. Ltsz.: V. 56/6-8.; Igmándy Jó
zsef: Szilveszteri népszokások Hajdú megyében. Ethn. LII. 1941. 118-126.; 
H. Fekete Péter: A hajdúszoboszlói Szilveszterest. Ethn. XXXVIII. 1927. 202.; 
Ferenczi Imre: A török küzdelmek emléke Hajdú-Bihar mondahagyományában. 
DMÉ. 1962-1964. (Szerk.: Béres András). Debrecen, 1965. 243-265.; A Magyar 
Népzene Tára, II. Jelesnapok. Budapest, 1953. 1082. 13. jegyzet. Kovács Gergely-
«é.Téli népszokások. Idegenforgalom, 1968. 2. sz.; Ujváry Zoltán: A török alakja 
a magyar dramatikus népszokásokban. DMÉ. 1971. Debrecen, 1972. 419-438.; 
Veress Béla: Szilveszter-est Hajdúszoboszlón. In: Veress Béla: A hajdúszoboszlói 
hőforrások hasznosítása. Debrecen, 1942. 9-11. 
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val, csengetéssel, kürtöléssel, ostorpattogtatassal. A karácsony és a 
szilveszter olyan közel esnek egymáshoz, hogy a szokásnak ilyen 
időbeli eltolódása funkcionális tekintetben nem lényeges. 

Az év végi lövöldözésre, lármázásra több mint háromszázötven 
évvel korábbi időből már vannak adatok. A Sopronhoz közeli Kis
martonban 1601-ben hivatalosan tiltották a karácsony ünnepén való 
lövöldözést. A debreceni Martonfalvy György pedig 1663-ban egy 
prédikációjában háborgott a karácsony éjszakai lövöldözés miatt.24 

Az egymástól távoli területről való két adat a szokásnak nemcsak 
a korai gyakorlatát, hanem széleskörű elterjedését is mutatja. A deb
receni teológus professzor méltatlankodása arra enged következtet
ni, hogy Debrecenben és nyilvánvalóan a környező falvakban a 
lövöldözés, a zajkeltés karácsony éjszakáján történt. A szokás a 
tiltások következtében átcsúszhatott szilveszter estére, éjszakájára. 

A recens hagyomány gyűjtése nyomán kitűnt, hogy a hajdúszo
boszlói szilveszteri szokás még a megyében sem helyi jellegzetesség. 
Sőt az egész Hajdúságban ismeretes, elterjedt és kedvelt szokás volt 
az első világháború idejéig, de még a két világháború közötti idő
szakban is. Amíg azonban legtöbb helyen háttérbe szorult, addig 
Hajdúszoboszlón - talán az idegenforgalmi látványosság felé való 
átalakulás miatt - a hagyomány fennmaradt. Igmándy József példát 
említ a hajdúsági szilveszteresti szokásra, amit pl. Hajdúnánáson 
pergőzésnek, csengetésnek vagy kolompolásnak neveztek. A pásztor
legények - a gyermekek is - szilveszterkor kora délután gyülekeztek 
a város alatt. A juhászok pergőt, harangot, a gulyások és a csordá
sok kolompot, ostort, a kondások és a csürhések dudát és ostort 
vittek magukkal. Egy-egy legénynél fegyver is volt. Különböző cso
portokban a város utcáin végighaladtak és a piactérre vonultak. 
Szüntelenül kolompoltak, dudáltak, az ostorral pattogtak, a pisz
tollyal, puskával lövöldöztek. A pásztorok szokásába idők folyamán 
a gazdalegények és más foglalkozásúak is bekapcsolódtak. A piacté
ren nagyszámban gyűltek össze, és mindenféle tárggyal, vasedények
kel, vasdarabokkal lármát keltettek. A Hajdúságban lényegében 

24. Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Budapest, 1964. 157. 
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mindenütt hasonlóképpen folyt le a szilveszteri felvonulás, kolom-
polás, zajkeltés. Az analóg példákat bőséggel említhetnénk.25 

A további magyar nyelvterületekről úgyszintén nagyszámú párhu
zamot hozhatunk a hajdúszoboszlóihoz hasonló szilveszteri szokás
hoz. Szendrey Zsigmond kongózás címen foglalta össze az idevonat
kozó hagyományt. Az anyagból pompásan kitűnik, hogy a szokás 
rendkívül széles körben ismeretes volt, s nagyrészben a pásztorság 
hagyománykörébe tartozott. A pásztorok kolledálása karácsonykor, 
szilveszterkor, újév reggelén bőség-, szerencsekívánó jellegű volt, s 
összekapcsolódott a pásztorok alkalmi adományszerzésével, meg
ajándékozásával. Az ún. nyáj/ordítás, amely szokás e hagyománykör 
egyik variánsa, funkcionálisan úgyszintén mágikus jellegű. A far
sangi kongózás, kolompolás, zajkeltés hasonlóképpen e hagyomány
körbe tartozik.26 A vizsgálat szálai túl messzire vezetnek, s ez alka
lommal ilyen jellegű elemzés nem lehet a célunk. Arra még utalok, 
hogy a zajkeltő szokások, különösen a téli időperiódusban, az euró
pai népek hagyományában általánosan ismeretesek. Funkciójuk 
szerint ezek is bajelhárító, termékenységvarázsló szokások. 

Az eddigiekből megállapítható, hogy a hajdúszoboszlói szilveszte
ri szokás egy nagyobb hagyománykörbe tartozik, amely hagyo
mánykörben a szokásvariánsok csak helyi, alkalmi különbségeket 
mutatnak, egyébként funkció szerint megegyeznek, s a funkcionális 
szálakkal a szoboszlóiak nagy múltú szilvesztere az európai népek 
szokástradíciójába kapcsolódik. 

4. Maskurázás, szüreti felvonulás 

A maskurázás alkalma Hajdúszoboszlón a lakodalom. A masku-
rák - többnyire 4-5, olykor 8-10 legény együtt - éjfél körül jelennek 
meg, s kapnak bebocsátást a lakodalmas házba. Arcukat különbö
zőképpen maszkírozzák vagy takarják el álarccal. A maszkírozas 

25. Igmándy i. m. 118. kk.; Liszt Nándor: Szilveszteresti kolompolás Hajdú megyé
ben. Ethn. XVI. 1905. 121. 

26. Szendrey Zsigmond: A „kongózás". Ethn. XLII. 1931. 21-26. 
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rendszerint abból állt, hogy korommal, liszttel, festékkel az arcot 
erősen bekenték. Gyakori volt a harisnya álarc. Fekete női harisnyát 
húztak a fejükre. A nyaknál megkötötték, hogy ne tudják a fejükről 
lerántani. A vékonyabb harisnyában az alakoskodó jól látott, esetleg 
kis nyílást vágtak rajta a szemnél. A szájnál mindenképpen hasítot
tak egy kis rést, hogy az italt meg tudják inni. Figyelemre méltó a 
következő általánosan használt maszk. Fehér vászonból megfelelő 
nagyságú darabot vágnak. Szem-, száj-, orrnyílást hasítanak rajta. 
A szájnyíláshoz kukoricaszemekből vagy tökmagokból fogsorután
zatot készítenek. A kukoricaszemeket, ill. a tökmagokat cérnára 
fűzik, s a vászonra erősítik. Az álarcra korommal az arcrész mindkét 
oldalán vonalakat húzgálnak. A maskura az arcot teljesen beborítja. 
Olykor kenderkócból szakállt erősítenek rá. A tarkónál zsinórral 
kötik össze. Az alakoskodók rossz ruhába öltöznek, gyakran kifor
dított bundát vesznek magukra. Felöltöznek terhes asszonynak, 
púpos embernek, vándor árusnak, betyárnak, s különböző genre-
alaknak. A lakodalomban való tartózkodásuk alatt nem szólalnak 
meg, hogy hangjukról ne ismerhessék meg őket. 

A maskuráktöl a vőfély útlevelet kért. Az alakoskodók egyike egy 
üres füzetlapot vagy újságpapírt nyújtott át a vőfélynek. A század 
elején az volt a szokás, hogy a maskurák a küszöbön nem léphettek 
át, csak bukfencezve juthattak át a küszöbön be a szobába. A vőfély, 
miután elvette tőlük az útlevelet, a násznagy elé - aki az asztalfőn 
ült - vezette őket. Az útlevelükről „bemutatta" az alakoskodókat a 
násznagynak. Ilyesmit mondott: „Messzi földről vándorok érkeztek 
és bebocsátást kérnek. Ez itt (rámutatott valamelyikre) Rókafülű 
Jankó, ez Félkegyelmű János, ez pedig Tökkelütött Pista" stb. Ez
után megkínálták a maskurásokat itallal. A bort tányérba öntve 
kapták. Az alakoskodók, számítva ilyen esetre, nádszálat vittek 
magukkal, a bort azzal szívták fel a tányérból. Ezt követően egy tánc 
a maskurásoké. Az alakoskodók között rendszerint olyan is akadt, 
akinek a szeretője a lakodalomban volt, s azt kérte fel táncolni. 
A menyasszonnyal is táncolhattak. A lányok kissé húzódoztak a 
tánctól, mert féltek attól, hogy a ruhájukat bekormozzák. A tánc 
után a maskurások eltávoztak. Gyakran megtréfálták őket. A kijá-
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rati ajtó elé egy vízzel teli teknőt tettek. Zsinórral a kijáratot elkötöt
ték, s amikor az alakoskodók kimentek, belebuktak a teknőbe.27 

A szüreti felvonulás résztvevői között is felbukkantak a maskurá-
sok. Szüreti felvonulást a századfordulótól kezdődően az 1950-es 
évekig tartottak Hajdúszoboszlón. A szüret periódusához, az ősz 
végéhez kapcsolódó felvonulások, mulatságok különösen a század
fordulót követő években - rendszerint valamilyen egyesület, testület 
kezdeményezésére - széles körben elterjedtek olyan helyen is, ahol 
szőlőtermelés nem volt. A jelenség mindenképpen figyelemre méltó. 
Évtizedek alatt bizonyos hagyományos rend alakult ki a szüreti 
felvonulásokon. Évenként visszatérő jelentős alkalma volt az ifjú
ságnak a szórakozásra, a mulatságra. A felvonulók élén lovasok 
haladtak. Utánuk szekéren - a második világháború előtt - magyar 
ruhás leányok és legények. Az ünnepi díszbe öltözötteket a maskurá-
sok, a rongyos ruhába öltözött, arcukat korommal, festékkel bekent 
- többnyire suhancalakoskodók követték. Rossz fazekakkal nagy 
lármát csaptak, ostorral pattogtak, visongtak, kurjongattak. A me
net végén rossz taligával egy cigány embernek vagy koldusnak öltö
zött alakoskodó haladt. A résztvevők végigvonultak a főúton, mint
egy jelezve a lakosságnak, hogy a szüreti mulatság megkezdődött, 
s este táncos összejövetel, bál lesz. 

5. Néphit 

Az idevonatkozó hagyomány középpontjában a boszorkányhittel 
összefüggő elképzelések, hiedelmek állanak. A boszorkányhittel 
kapcsolatos történeteknek, elképzeléseknek Hajdúszoboszlón ép-
penúgy, mint általában a hajdúsági és alföldi vagy a távolabbi 
területek falvaiban napjainkig nyoma van a néphagyományban. 
A 18. század elején boszorkányság vádjával állt a bíróság előtt egy 
szoboszlói asszony, aki az ítélet végrehajtása elől rejtélyes módon 
megszökött. A bűbájosság tudományában való jártassága ezáltal 

27. Vö.: BIMA. Ltsz. 499-70, 157-70. Pásztor Erzsébet, Keresztúry Sándorné, Bíró 
Margit Edit feljegyzései. 
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különösen nyilvánvalónak tűnt a nép körében, s alakja köré külön
böző elképzelések fűződtek. A néphagyományban való emlékezeté
hez minden bizonnyal hozzájárult az esemény irodalmi jellegű feldol
gozása. Pénztáros István főjegyző 1907-ben Szoboszlói Ördöngös 
Anna boszorkánypere címmel kis kötetben, nagy fantáziával, de a 
vádirat tekintetében a levéltári adatoknak megfelelően írta meg a 
pert. Ez a helyi kiadvány Szoboszlon az egykori eset hagyományban 
való megmaradásához, sőt újraelevenítéséhez nagymértékben hoz
zájárult. A per hiteles dokumentumát szakfolyóiratban Balogh Ist
ván tette közzé.28 A vádlott Szathmari Istvánné Belényesi Anna volt 
1715-ben „holmi vásárlásokban káros emberek messze földre való 
jószágaiknak nézésekben, fürösztesekben és egyéb Isten és a nemes 
ország törvénye ellen való helytelen állapotokban, pénzeknek nézé
sében, egyszóval boszorkányságnak jeleiben való czélozó mestersé
gekben". A szoboszlói bíróság az ítélet kiszabásában nem volt egysé
ges állásponton. A vádlott vízpróbája és megégettetése is lehetséges
nek látszott. Az ügy fellebbezés folytán a hét hajdúváros székére 
került, amelynek az ítélete: „vádlott beismerése szerint az Isten s 
ország törvényei s a természet ellen elkövetett nyilvánvaló varázslá
sa, bűbájossága és ördögi mesterségekkel való cimborálása világo
san constatáltatván, azért a nemes Hét Hajdú városok határairól 
kiűzettessék. Előbbeni mesterségét itt gyakorolni ne merészelje, más
különben az affélékben comperiáltatván, ezen előbbi törvények sze
rint senténtiáztassék és exequváltassék". A vádlott azonban időköz
ben megszökött.29 

A varázslásban, bűbájosságban, a boszorkányok gonosz cseleke
deteiben való hiedelem olyan mély gyökerű volt, hogy az idevonat
kozó cselekvéseknek, történeteknek számos emléke őrződött meg a 
hagyományban. A boszorkány megrontja az embereket, az állato
kat, gyakran nem ember alakban, hanem állat képében végzi cseleke
deteit. Úgy tudják, hogy a boszorkányok Szoboszló határában a 
Csontos halmon tartották találkozójukat állatalakban, s a boszor-

28. Balogh István: Egy bűbájos pere 1715-ből. Néprajzi Közlemények III. 1958. 1-2. 
sz. 313-319. 

29. Pénztáros i. m. 83. 
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kányok vezére kecske képében volt. Lakmároztak, táncoltak, s a 
kincset a halomba rejtették. A boszorkányoktól való rettegés miatt 
az emberek este és éjjel messzire elkerülték a Csontos halmot. Sajá
tos példaként említhetjük meg a kincs elrejtésének hiedelmét, amely 
olyan erősen élt a köztudatban is, hogy 1898-ban a városi közgyűlés 
engedélyt adott az említett halom felásására, amelyben azonban „a 
kincsszomjas vállalkozók a kincsnek még nyomára sem bukkanhat
tak."30 

A boszorkány ártó cselekedetei az emberrel kapcsolatban főleg a 
betegségekkel vannak összefüggésben. Ha valaki a betegségéből nem 
gyógyult, különösen, ha fokozatosan soványodott, úgy vélték, hogy 
a boszorkány rontotta meg, vagy a boszorkány költözött az illető 
személybe. A gyermeket óvták a boszorkánynak vélt asszonyoktól, 
mert ha szemmel megverték a gyermeket, az folyton sírt, s többnyire 
meghalt. Az ilyen gyermekről azt tartották, hogy a boszorkány -
olykor éppen a bába - az egészséges gyermeket beteg gyermekkel 
cserélte el. Az állatok közül elsősorban a tehenek megrontásától 
tartottak. A tehén megrontása főleg a tej elvitelére vonatkozott. Az 
ilyen tehénnek elapadt a teje, vagy pedig véres, nyúlós tej jött a 
tőgyéből. A rugós tehénről úgy vélték, hogy a boszorkány rontotta 
meg. 

A boszorkányok elleni védekezésnek több eljárása ismeretes a 
néphiedelemben. A beteg személyt, akiről úgy vélték, hogy a boszor
kány tette beteggé, a hiedelem szerint úgy lehet meggyógyítani, hogy 
ruháit az erdőbe kiviszik, ott egy hétéves vágott fára ráteszik, s a 
balta fokával hétszer rásújtanak. Az ún. megveretéssel gyógyították 
a tehenet is, ill. űzték ki belőle a boszorkányt. A küszöbre vagy a 
tőkére inget, csizmát tettek és azt verték. A verés a boszorkánynak 
fájt. Egy történet szerint a rugós tehénre a gazdaasszony ráterítette 
az ingét, s azután a balta fokával bal kézzel jól megverte. A bal kézzel 
való boszorkány távoltartásra több adat van. Ha az ember valami
lyen ütő-vágó eszközt bal kezébe fog és azzal a boszorkánynak vélt 
személy felé csap, az elmenekül, s megszűnik felette a hatalma. 
A gyermeket megrontó személyét ólomöntéssel igyekeztek megtud-

30. Pénztáros i. m. 36-37. 
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ni. A gyermeket leterítették lepedővel. Egy vízzel teli tányért tettek 
a hasára, arra egy rostát. A rostán át forró ólmot öntöttek a tányér
ba. A boszorkány ekkor megjelent, s a rontás elmúlt a gyermekről. 
Az ún. váltott gyermeket a következő módon próbálták visszacserél
ni. A gyermek ételét kis csuporba tették, s egy nagy kanállal adták 
oda neki, aki erre - úgy vélték - megszólal: „Még ilyet sohase láttam, 
kicsi csupor, nagy kanál." Ekkor nyomban bele kellett lökni a 
befűtött kemencébe. Abban a pillanatban az igazi gyermek a kémé
nyen át visszakerült a házba. Gyakran a boszorkány tárgyakban 
rejtőzik. Az idevonatkozó elképzelések szerint a boszorkánynak a 
seprű nemcsak segítő eszköze, hanem rejtekhelye is. Ezért a seprűt, 
különösen ott, ahol kisgyermek volt, éjszaka a fejével felfelé állítot
ták, s egy keszkenőt tettek rá. így a boszorkány ártalmatlan, sőt ez 
eljárás nyomán reggel megláthatják, hogy ki a boszorkány. A hosszú 
ideig haldokló asszonyról úgy tartották, hogy boszorkány, s addig 
nem tud meghalni, amíg valakinek át nem adja a tudományát. Ezért 
kezet akar fogni valakivel, hogy az illetőt boszorkánnyá tegye. Az 
ilyen haldoklónak seprűt nyomtak a kezébe, majd a seprűt bedobták 
a kemencébe, s csak azután tudott a boszorkány meghalni.31 A hie
delemanyagból figyelemre méltóak azok az adatok, amelyek az ún. 
patkánybűvölésre vonatkoznak. A patkány elűzésének egy sajátos 
eljárása volt ismeretes a szoboszlói néphagyományban. A házat, a 
tanyát ellepő patkányok ellen a fejfát használták fel. Éjszaka kimen
tek a temetőbe. Egy darabot levágtak valamelyik fej fából. A cselek
mény ideje alatt senkihez sem szólhattak. Másnap reggelre - a 
hiedelem szerint - a patkányok otthagyták a házat, a tanyát és más 
helyre mentek.32 

Természetesen, ma már mindezek a hiedelmek - amelyeket csak 
példaként említettünk a hiedelemanyagból - csak mint funkcionális 
tartalmukat veszített adalékok, emlékezések, valamilyen esemény 
kapcsán elmondott történetek kerülnek elő a recens néphagyomány
ban. 

31. Feltóthy László: Boszorkány mondák Hajdú-Szoboszlón. Ethn. VII. 90-93.; 
Szívós Béla: Hajdúszoboszlói babonák. Ethn. II. 1891. 254-256. 

32. Szívós Béla: Hajdúszoboszlói patkánybűvölés. Ethn. XXII. 1911. 381-382. 
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KALENDARIS SZOKÁSOK ES DRAMATIKUS JÁTÉKOK BARANDON 

Az alföldi falvak szokáshagyományának a vizsgálatát napjaink
ban két tényező is megnehezíti. Mindenekelőtt nehézséget jelent az 
anyag feltárása. Az alföldi parasztság hagyományosnak tekinthető 
gazdasági, társadalmi életében a múlt század végétől kezdődően 
olyan jelentős változások következtek be, amelyek igen erősen kiha
tottak a közösségi kultúrára is. A századfordulón és a két világhábo
rú között megindult polgárosodás felé ható folyamat fellazította azt 
a miliőt, amelyben a parasztság különböző rétegei többé-kevésbé 
hagyományos, a tradíció által szabályozott szokásokhoz igazodva 
éltek. Az utóbbi évtizedek pedig olyan közismerten jelentős változást 
hoztak, amely nyomán a már egyébként is felbomlóban levő szokás
hagyomány teljesen szétesett, némely esetben átalakulva fennma
radt, többnyire azonban teljesen eltűnt. Az élő emlékezetből ma már 
csak töredékek hámozhatok ki az egykori szokásokkal kapcsolat
ban. Nagyszámú adatközlő gyakran ellentmondó, elhalványuló em
lékezetéből származó példái nyomán a kutató voltaképpen csak 
megkísérli a szokások rekonstruálását. A másik ok az eleve felvilá
gosodottabb szellemű reformátusságnak a hiedelmekkel, a „babo
nákkal" szembeni elutasító szemléletében rejlik. A református Bá-
ránd lakossága (csak kis számban vannak katolikusok) a különböző 
hatások (egyház, iskola, dalárda, a debreceni református kollégium 
kisugárzó hatása stb.), valamint a gazdasági felemelkedéssel együtt
járó szemléleti átalakulás révén sokkal hamarább elhagyta, ill. „átlé-
nyegítette" néprajzi jelenségeit, mint más zártabb, a vallás által is 
konzerváltabb közösségek. A hiedelmekkel kapcsolódó szokások 
értelmüket, funkciójukat vesztették, az adományszerzéssel összefüg-
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gő hagyományokat pedig nemcsak a gazdasági helyzet javulása, 
hanem a közösségi negatív előjelű vélekedés is háttérbe szorította. 
Sok egyéb tényező is hozzájárult még ahhoz, hogy a szokáshagyo
mány erősen átalakuljon, ill. több individuális és közösségi szokás 
teljesen eltűnjön. Az alábbiakban a különböző korú, nemű, foglal
kozású református és részint katolikus adatközlőktől gyűjtött „emlé
kezettöredékekből" igyekszünk áttekintést nyújtani Báránd egy-két 
generációs múltjának időperiódusában ismert és gyakorolt szokás
hagyományról. 

A naptári napokhoz fűződő szokások elsősorban a téli időszakhoz 
kapcsolódnak. Ezek kialakulásában fontos szerepe volt az egyházi 
ünnepeknek, amelyek az egész magyar nyelvterületen többé-kevésbé 
azonos gyakorlatban kerültek a néphagyományba. Sok szokás ha
sonlósága országosan főleg ennek tulajdonítható. A bárándi szoká
sok zöme is igazodik az általános - főleg az alföldi - hagyományhoz. 
A bárándi kalendáris - jeles napi - szokások oly nagymértékben 
megegyeznek a szomszédos és távolabbi alföldi települések reformá
tus lakosságának a »szokásai val, hogy az etnokulturális sajátosságok 
már nem érzékelhetőek. 

A kalendáris alkalmak szokásai Bárándon elsősorban a téli-tava
szi időszakhoz kapcsolódnak. A nyári és őszi periódusban egy-két 
jeles nappal összefüggő individuális, inkább hiedelemjellegű hagyo
mány figyelhető meg. A karácsonyt megelőző hetek jeles napjainak 
szokásai és hiedelmei az általánosan elterjedt hagyománykörbe tar
toznak. 

A gazdasági év folyamán a november hónap záró, befejező határt 
jelent. Akkorra a késői munkák is befejeződnek, s egy viszonylagos 
nyugalmi periódus kezdődik, amelyben elsősorban az egyházi év 
alkalmaihoz kapcsolódóan több jeles nap, ünnep alakult ki a népha
gyományban. Az első fontosabb jeles nap - református községekben 
egyházi vonatkozása nincs - az András-nap (november 30.). Ehhez 
a naphoz szerelemvarázsló, jósló szokások és hiedelmek kapcsolód
nak. A leányok férjre jósló szokásaiban első helyen áll az ólomöntés, 
amely országos szokásként a polgári körökben is ismeretes volt. 
A hideg vízbe öntött forró ólom formájából következtettek a leendő 
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férj foglalkozására. Az udvarló személynevét igyekeztek megtuda
kolni a derelyefőzéssel. A tésztába férfineveket tettek, s amelyik 
elsőként jött fel a fövő vízben, olyan nevű legény lett az udvarló. 
András estéjén a leány a szemetet a szoba belseje felé seperte, kivitte 
a kapuba vagy a szemétdombra. Úgy vélte, hogy amilyen nevű férfi 
megy arra, olyan nevű lesz az udvarlója, illetőleg arra viszik férjhez, 
amerről kutyaugatást hall. Az individuális jóslások közé tartozik a 
párna alá helyezett férfinadrág, gatya vagy egyéb férfihez tartozó 
tárgy (pl. pipa, bicska). A leányok úgy hitték, András éjszakáján 
megálmodják, hogy ki lesz a férjük. A szerelmi jóslások, varázslások 
többnyire azonos formában más alkalommal (pl. Luca-nap, Kata
lin-nap, fonó) is előfordultak. Éppen úgy a következő névnapi versi
ke is, amelyet Bárándon András-nappal kapcsolatban említettek: 

Egy kis tinta cseppent a csizmámra. 
Eljöttem András napjára. 
Andrást az isten éltesse, 
Seggel a vízbe ültesse, 
Piszkafával kikergesse. 
Amennyi fűszál az erdőbe, 
Annyi jókkal áldja isten, 
Szívemből kívánom. 

A téli jeles napok közül a Luca-naphoz (december 13.) több olyan 
szokás és hiedelem kapcsolódik, amely a faluban általános gyakor
latként élt még a közelmúltban is. Ilyen pl. a baromfi megvarázsolá-
sa. Az asszonyok éjfélkor piszkafá\a\ megkotorták a tyúkokat azért, 
hogy jobban tojjanak és jó kotlók legyenek a következő évben. 
A hathatós varázslás érdekében a következő szöveget mondták: 

A mi tyúkunk tojogáljon, 
A szomszédé meg kotkodáljon. 

Ezen a napon tiltották a varrást, mert azt tartották, hogy a tyúkok 
segge is bevarródik és nem tudnak tojni. A lányokat intették: „Ne 
az ajtó felé seperj, mert kisepred a szerencsét." A szoba belseje felé 
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sepert szemetet a lányok a ganém vitték és ráálltak: amilyen irányból 
kutyaugatást hallottak, abba az irányba vitték férjhez. Az András 
napján gyakorolt férjre jósló szokások közül az ólomöntés is ugyan
abban a formában ismeretes. A széles körben elterjedt Luca-szék 
készítésének emlékével is találkozunk a recens hagyományban. Eh
hez szólás is kapcsolódik. Ha valami sokáig készült, arra mondták: 
„Nem lesz abból semmi, úgy készül, mint a Luca széke." A Luca-szék 
"készítéséről és a vele kapcsolatos hiedelemről minden valószínűség 
szerint inkább a rávonatkozó elbeszélés ismeretes, mint a tényleges 
gyakorlat. Az orális hagyomány szerint, aki meg akarta tudni, hogy 
kik a boszorkányok, Luca napján egy fejőszék készítésébe kezdett. 
Karácsonyig mindennap csinált rajta valamit. Karácsony éjszakáján 
a keresztútra (katolikus a templomba) vitte, s ráállva meglátta a 
boszorkányokat. A szék készítője hazafelé az útra mákot hintett, 
hogy amíg azt a boszorkányok szedegetik, haragjuk elől a házába 
érve megmeneküljön. Rendkívül figyelemreméltó, hogy a lucabúzá-
val kapcsolatos szokásáról is ismeretes emlékezés! Idős emberek 
tudnak arról, hogy kb. még hatvan évvel ezelőtt voltak, akik Luca 
napján egy edényben maroknyi búzára vizet öntöttek és a kemence 
közelébe tették. A búza kicsírázott és karácsonyra tizenöt-húsz cen
tis hajtása nőtt. Karácsony este egy égő gyertyával az asztalra he
lyezték. Ez az elsősorban katolikusok körében ismert szokás az antik 
kultúrákig vezethető vissza. Feltételezhető, hogy a magyar nyelvte
rületen sporadikusan előforduló lucabúza egyházi hatásra indivi
duális szokásgyakorlatban maradt fenn. 

A karácsonyt megelőző négy hét az egyházi évben az advent 
időszaka. A katolikus lakosság körében bizonyos böjtölési szokások 
alakultak ki, sok helyen figyelemre méltó a szent család szálláskere
sésének vallásos vonatkozású szokása, a református falvakban azon
ban karácsony hetéig az ünnepre való felkészülésnek látványos, 
közösségi jellegű megnyilvánulásával nem találkozunk. A közvetle
nül karácsonyt megelőző héten azonban a betlehemezés és a kántálás 
mind a reformátusok, mind a katolikusok körében egyaránt ismere
tes volt. Bárándon is az alföldi típusú betlehemezés volt gyakorlat
ban. Ebben a típusban a huszár szerepelt, mint bekérető. Két angyal, 
két juhász és az öreg pásztor tartozott még a szereplőkhöz. A betle-
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hemezés a második világháború után fokozatosan elsorvadt és el
tűnt. A bárándi betlehemezesben jól megfigyelhetők a népi dráma 
profán vonatkozásai. Voltaképpen csak az angyalok jelzik a szoro
sabban vett egyházi kapcsolatot. A huszár, az öreg és a két juhász 
a népi drámák alakjai. A huszár volt a bekérető, öltözetével és 
szerepével éppen úgy a „világi" dramatikus játékok alakja volt, mint 
a két juhász és az öregnek nevezett úgyszintén pásztort alakító 
szereplő. Ez utóbbi kedvéért azokban a házakban is szívesen megte
kintették a játékot, amelyekben a lakosok alig vagy egyáltalában 
nem kapcsolódtak érzelmileg a vallási vonatkozásokhoz. Az orszá
gosan hasonló menetű betlehemes játékból az öreg szerepéből idé
zünk néhány részletet, amely nyomán jól megállapítható a betlehe
mes játék református közösségekben való profanizálódásának je
gyei: 

Az öreg belépője: 
- Hopp isten, aggyon isten jó estét! Ti itt csak esztek, isztok, 

öregapátokról nem is gondoskodtok?! 
A földön fekvő öreget így költik: 

Kelj fel, öreg, menjünk Betlehembe. 
Hova, Debrecenbe, a vén tehénbe? 
Kelj fel, öreg, kelj jel! 
Kelj fel, öreg, vár a boros üveg! 
Nem kell nekem papi süveg! 
Ismered a betűt? 
Miféle tetűt? 
Rázd meg, öreg, a bundád, hadd peregjen a bolhád. 

A játék szereplői a legénysorba még nem került fiúk voltak, akik 
karácsony előtt többnyire már két héttel megkezdték a felkészülést. 
Kartonból vagy vékony deszkából készítették el a templomot, kuko
ricaszárból csináltak jászolt, tehenet, lovat az istállóba, egy bábuval 
alakították a kis Jézust, aki a jászolban feküdt. A templomba gyer
tyát is tettek, amit a házba érkezés után gyújtottak meg. Az ünnep 
előtt olykor tíz nappal, de egy héttel rendszerint megkezdték a 
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betlehemezést. A házról házra járást karácsony második napján 
fejezték be. A szereplőket kaláccsal kínálták, s pénzt adtak nekik. 

Az adományt megköszönő betlehemesek így búcsúztak: 

Isten áldja meg a háznak gazdáját, 
Töltse meg búzával a kamaráját. 

Szokásban volt a kántálás is. Többnyire három-négy gyermek járt 
együtt, szomszédok, rokonok házába mentek vacsora előtt, 6-7 óra 
körül, az ablak alá álltak, és karácsonyi éneket énekeltek, többnyire 
a Mennyből az angyal és a Krisztus Urunknak áldott születésén 
kezdetűt. A kántálókat rendszerint behívták. Az énekért a gazdától 
pénzt, a gazdaasszonytól kalácsot kaptak. 

Vannak adatok arra is, hogy karácsonykor a pásztorok adományt 
kaptak. A csordásnak és a kondásnak rendszerint dúc kalácsot 
sütöttek. A pásztorokat más ünnep alkalmával is megajándékozták. 

A karácsony estéje mind a reformátusoknál, mind a katolikusok
nál az ünnep legfontosabb része volt. A karácsonyfa csak a két 
világháború közötti időben kezdett elterjedni. A díszítés egyszerű 
volt. Diót, kockacukrot sztaniolpapírral vontak be, kör alakú, köze
pén lyukas szalagárés tésztát sütöttek, és felkötözték a fa ágaira. 
Régebben nem ajándékoztak, az utóbbi időben azonban általános 
gyakorlattá vált, s egyes családoknál különösen jelentős a kará
csonyesti ajándékozás. 

A karácsonyi étel általában töltött káposzta és kocsonya volt, a 
reformátusok vacsorára kolbászt és egyéb húsféléket is ettek, az 
ünnepi táplálkozásnak többnyire a gazdasági körülmény volt a meg
határozója. A szegénységet és az ínséges időket jól illusztrálja a 
következő mondóka: 

Karácsonyba kalácsot, 
Húsvétba kenyeret, 
Pünkösdbe meg ahogy lehet. 

Az idősebbek emlékezete szerint karácsonykor még úgy-ahogy, ha 
szűkösen is, de jól ünnepeltek, húsvétra azonban már örültek, ha 

134 



kenyérrel jól lakhattak, tavasz végén, nyár elején pedig igen szűkö
sen és takarékosan kellett élni, hogy az új termésig ne kelljen nélkü
lözni, bár nélkülözés a szegényeknél gyakori volt. 

Az évi szokáskör jeles napjaihoz számos hiedelem fűződik. E te
kintetben a karácsony körüli időszak a gazdasági év vége különösen 
fontos periódus. A szokásnak és a hiedelemnek ugyanaz az alapgon
dolata: az emberek az elkövetkezendő időszakban el akarják háríta
ni a bajt, biztosítani akarják maguk számára a szerencsét, a termé
kenységet, és meg akarják tudakolni a jövendőt. Ezekben fontos 
szerepe volt a karácsonyi asztalnak. A termékenység biztosítása 
érdekében a szemes terményekből egy-egy maréknyit szakajtóba 
tettek és a szobába vitték, néhol búzamagokat hintettek az asztalt 
terítő abrosz alá. Megszegetlen kenyeret tettek az asztalra analógiás 
varázslat céljával. A gazdaasszony vacsora alatt nem állt fel a jó 
kotlós érdekében. Mézet, fokhagymát ettek, hogy egészségesek le
gyenek, az ártó, gonosz szellem távol maradjon. A vacsorái morzsa-
lékot az aprólékoknak adták. Ezek a cselekvések azonban napjaink
ra eltűntek, korábban is elsősorban a katolikusok hagyományában 
voltak ismeretesek. Általános gyakorlatként említették, hogy kará
csony este különböző termények magjaiból az udvarra, a ház sarkai
ra és gyakran a küszöbre hintettek. E szokásnak a termékenységva
rázsló célja egyértelműen kifejezésre jut. 

A karácsonyi ünnep a rokonok, barátok összejövetelének, talál
kozásának is alkalma. Az István-, János-napi köszöntés általános 
volt. Az alábbi köszöntőket István-napiként említették, de a gyakor
latban más névnapokon is mondták. 

Arany kertben jártam, 
Arany madárt láttam, 
Arany madár dalát 
A szívembe zártam. 

Ahány harmatcsepp ragyog 
A fűszál-virágon, 
Istvánnak nevére 
Annyi áldás szálljon. 
Szívemből kívánom. 
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Gyakori volt, hogy az idősebbek és a jó barátok tréfás köszöntő
vel léptek be a házba: 

István napja elérkezett, 
A mi kutyánk megveszkedett, 
Ződ nadrágot vett magára, 
Úgy ment el István napjára. 

Istvánt az isten éltesse, 
Seggel a vízbe ültesse, 
Piszkafával kikergesse, 
Szívemből kívánom. 

A két ünnep, azaz karácsony és szilveszter, újév közötti időszak 
látványosabb szokása az óév búcsúztatása volt, amely a gyermekek 
(10-15 é.) köszöntőjével kezdődött. Az esti órákban házról házra 
jártak, köszöntőt mondtak, amelyért pénzadományt kaptak. Napja
inkban is gyakorlat az éjféli zajcsapás. Az éjféli harangszó után „van 
itt ricsaj, tülkölés, dudafúvás, kergetik az ó-t, keresik az tí/-at'\ Az 
év végi zajkeltő szokások széles körben ismeretesek. A Hajdúságban 
különösen sok analóg példa ismeretes. A pásztorok nyáj fordításá
nak szokáskörébe tartozó hagyomány az óév temetésével kapcsoló
dott össze. A zajkeltő felvonulásban a település különböző foglalko
zású és korú férfiai - olykor gyerekek is - részt vettek. A zajkeltő 
szokások különösen a téli időperiódusban az európai népek hagyo
mánykörében általánosan ismeretesek. Funkciójuk szerint ezek baj
elhárító, termékenységvarázsló szokások. 

Az év fordulóján, az újév kezdetén a bajelhárításnak, a szerencse 
előidézésének számos rítusa alakult ki. Ezek közül néhány általáno
san ismert, a polgárság körében is. Újév napján elsőként lehetőleg 
férfi lépje át a ház küszöbét, mert a hiedelem szerint az szerencsét 
hoz. Paraszti vélekedés szerint a férfi látogatásából bikaborjú, a női 
látogatásból üszőborjú (a csikó nemére is, csődör vagy kanca) szüle
tésére lehet következtetni. A női vendég rendszerint rosszat, bajt 
jelent. Ezért ezen a napon az asszonyok nem mennek látogatóba. 
Újév napján nem ajánlatos pénzt kölcsön adni, mert abban az évben 
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sok lesz a kiadás. Ellenben pénzt kapni szerencsés előjel. Baromfi
húst nem szabad főzni, mert elrepül a szerencse. Lehetőleg disznó
húst kell fogyasztani, mert a disznó dúrja a szerencsét. 

Az újév első napját követő időszakban az egész közösségre vagy 
egy kisebb-nagyobb csoportra kiterjedő szokás a farsanghoz kap
csolódik. Más kalendáris napokkal összefüggésben főleg időjárási 
megfigyelések, termésre való jóslások ismeretesek az individuális 
hagyományban. Időjárásra és termésre utaló mondókák: 

Ha csorog Vince, 
Tele lesz a pince. 

Ma Pál fordul köddel, 
Ember elhull döggel. 

Pálfordulás hogyha tiszta, 
Bőven terem mező, puszta. 

Ha Mátyás napján nincs fagy, jég, úgy vélték, hogy hosszú lesz a 
tél, Mátyás fagyot hoz: Mátyás, ha nem talál, csinál. 

A farsang az alföldi református falvakban, így Bárándon is az 
utolsó három napot, farsangvasárnapot, farsanghétfőt és húshagyó-
keddet jelentette. Hamvazószerdától kezdődően, függetlenül attól, 
hogy a reformátusok a negyvennapos böjtöt nem tartották, de tánc
mulatságokat, vigalmakat nem rendeztek. A farsang búcsúztatására 
felvonulást és bált tartottak. Különböző antropomorf és teriomorf 
maszkos alakoskodók jelentek meg. Az előbbi csoportban cigány-
pár, terhes asszony, tollas zsidó, huszár, betyár, török, kormos és 
lisztes képű legények, az állatot utánzó maszkok közül a medve és 
a gólya előfordulására vannak példák. A medvét alakító kifordított 
bundát vett magára, arcára birkabőrből kötött maszkot, fejére kucs
mát tett, vagy álarcként tarisznyát húzott a fejére. Derekára láncot 
vagy kötelet csavartak, a gazdája azzal vezette. A gólyaalakoskodó 
lepedőt borított magára, arra szárnyimitációként fekete kendőt varr
tak, fából készült csattogtatható csőrt dugott ki fejmagasságban a 
lepedő nyílásán. A maszkos alakok a nézőket szórakoztatták, a 
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gyermekeket ijesztgették. Az első világháború után a farsang ilyen 
jellegű szórakoztató eseményei háttérbe szorultak és azután teljesen 
elmaradtak. 

A tavaszi időszak kalendáris hagyománykörében két kiemelkedő 
ünnephez, a húsvéthoz és a pünkösdhöz kapcsolódnak közösségi 
jellegű szokások. Az ünnepet megelőző hét a felkészülés ideje volt. 
Különösen húsvét előtt a legfontosabb teendők közé tartozott a 
takarítás, az udvar rendbetétele, a ház meszelése stb. Nagypénteken 
nemcsak a katolikusok, hanem a reformátusok is böjtöltek. Voltak, 
akik napfelkeltétől napnyugtáig semmit nem ettek. Legfeljebb főtt 
aszaltszilvát, pattogatott tengerit fogyasztottak. A böjt azonban a 
reformátusok körében egyre inkább elmarad. A húsvéti úrvacsorát 
megelőző templombamenet is csak az idősebbek körébe szorul. 
A felkészülés elsősorban a vendégek fogadására, a locsolkodásra, a 
sütésre-főzésre vonatkozik. A legények csoportokban járták a falut, 
s betértek az eladósorban levő lányok házába. Először a szószóló 
ment be, s engedélyt kért a locsolásra. A századforduló idején a 
gyermekek üvegbe töltött langyos, esetleg szagos szappanos vízzel 
locsolkodtak. Az alábbi verssel köszöntöttek be: 

Szépen kérem az anyját, 
De még jobban a lányát, 
Hadd locsoljam a haját, 
Mint a szép piros rózsát. 

A gyermekek tojást, pénzt kaptak, a legényeket megvendégelték, 
a századforduló körül tojást a legényeknek is adtak. A tojást hagy
mában főzték meg. A hagymától a tojás barnára színeződött. Elő
fordult, hogy kamillás vízben főzték, amitől a tojás sárga színű lett, 
azonban érezhető volt a kamilla illata. A vizet napjainkban a kölni, 
a hagymában, kamillában főzött tojást a különböző színű papírba 
csomagolt csokoládétojás és nyuszi váltotta fel. A pénzadomány 
nagysága nőtt, azonban a gyermekek locsolkodása szűkebb körre, 
rokonokra, szomszédokra szorult. Hasonlóképpen a legények sem 
térnek be minden lányos házba. E téren az udvarlás szempontjai és 
a csoportérdekek nagymértékben szerepet kapnak. 
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A reformátusok és a katolikusok egyaránt jelentős egyházi ünne
péhez, a pünkösdhöz Bárándon olyan sajátságos gyermekszokás 
kapcsolódik, amelynek a párhuzamai nem csak a magyar nyelvterü
leten, hanem más népeknél is ismeretesek. A két világháború közötti 
években még élő szokás volt. Pünkösd első napján egy csoportban 
négy-öt kislány (9-10 év) járt házról házra köszönteni. Betértek az 
udvarra, kört alkottak, egyikük középre állt, akit hosszú rojtos 
selyemkendővel letakartak. A leányzók körbe-körbe forogva énekel
tek. 

Mi van ma, mi van ma? 
Piros pünkösd napja! 
Holnap lesz, holnap lesz 
A második napja! 

Jó legény jól megfogd 
Lovadnak kantárját, 
Hogy le ne tapossa 
A pünkösdi rózsát! 

Mert ha letapossa 
A pünkösdi rózsát, 
Elsiratjuk még ma 
Fehér galambocskát. 

Ennek az országosan hasonló formában ismeretes szokásnak, 
illetőleg énekszövegnek az elterjedéséhez és népszerűségéhez minden 
bizonnyal az óvoda és az iskola is hozzájárult. A játék és az ének a 
gyermekek iskolai anyagában szerepelt. A szokásban az egykori 
pünkösdi királynéválasztás emléke lappang. Több helyen, így Bá
rándon is az idevonatkozó hagyomány már teljesen elhomályosult. 

A kalendáris hagyomány áttekintése nyomán megállapítható, 
hogy csak az egészen jelentős, országosan is kiemelkedő jeles napok
hoz, ünnepekhez kapcsolódóan ismeretesek a már egyre háttérbe 
szoruló, sőt eltűnőben levő, sokszor csak az emlékezetben fennma
radt szokások és hiedelmek. A megváltozott gazdasági, társadalmi 
élet a szokások és a hiedelmek funkcióvesztését eredményezte. Azo-
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kat a szokásokat, amelyekhez pl. adományszerzés kapcsolódott, 
vagy egyházi vonatkozásúak voltak, az ifjúság már nem vette át, 
nem fogadta be, pszichikailag nem azonosult azokkal, s így a hagyo
mány átadása-átvétele nem következett be. Ezzel szinte egyszerre 
tűntek el nemcsak a látványos, hanem az individuális szokáscselek
vések is. Számos mai tényező is hozzájárult a szokáshagyomány 
megváltozásához, átalakulásához és felbomlásához. Mindez azon
ban nem csak egy település, hanem az egész magyar nyelvterület 
szokáshagyományára egyaránt ható folyamat. 

Bárándon, akárcsak a környező településeken és általában az 
alföldi falvakban jelentős dramatikus játékhagyomány, népi színjá
ték, maskarázás volt ismeretes. Mintegy húsz évvel ezelőtti helyszíni 
gyűjtésem nyomán meglepően gazdag repertoár került felszínre. 
Sajnos azonban már akkor a játékok eltűnőben voltak, csak néhány 
egyszerűbb forma fordult elő. Az akkori hetven-nyolcvan éves adat
közlők emlékezetéből a lakodalmi játékok számos változatát ismer
hetjük meg. 

A színjátékszerű jelenetek gazdag repertoárja figyelhető meg a 
lakodalomban. A játékokat részint a vőfélyek, a lakodalom hivata
los vendégei, részint pedig a hívatlanok, a rendszerint maszkosán 
megjelenő személyek mutatták be. Ez utóbbiak többnyire néma 
jeleneteket adtak elő. Közvetlenül a vacsora után érkeztek a maska
rák. Ócska, rossz ruhába öltöztek, arcukat korommal, kulimásszal, 
liszttel kenték be, vagy birkabőrből készült maszkkal takarták el, 
gyakran harisnyát húztak a fejükre, amelyen szem- és szájnyílást 
vágtak. A leggyakoribb alakítás a cigánypár, terhes asszony, púpos 
ember, zsidó, medve és medvetáncoltató, kecske és kos volt. Az adatok 
szerint minél nagyobb volt a lakodalom, annál nagyobb volt a 
maskarázás is. A maskarás csoportokat mindenütt beengedték, de 
ott, ahol esetleg nem kaptak engedélyt a bemenetelre, záptojásokat 
dobáltak az ajtóra. A maskarák többnyire nagy felfordulást okoz
tak. Pl. a terhes asszonyt alakító játékos, akinek a hasa törekkel 
(pelyva) volt kitömve, a kapott tánc vége felé megoldotta a nadrág
ját, s a törek szétszóródott a szobában. A maskarás alakok sokszor 
kormos kézzel befeketítették a lányok arcát, vagy napraforgószáron 
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lisztet, olykor finomra őrölt borsot, erős paprikát fújtak szét. A ven
dégek jól szórakoztak a maskarás jeleneteken. A maskarásokat is 
megtréfálták. Távozáskor az ajtóra térdmagasságban kötelet erősí
tettek. Mögéje vízzel telt dézsát tettek. A kifelé háttal tuszkolt mas
karások hanyatt vágódtak a vízbe. 

A lakodalmi maskarásokat a násznagy engedélye alapján a vőfély 
engedte be a házba. A násznagy így szólt a vő/znek: „No, vőfi uram, 
igazoló papírjaikat vegye csak elő." Ez egy üres lap volt (vagy egy 
levélgané), amelyről a vőfély „felolvasta" a beköszöntő-bekérető 
verset: 

Ezek a vitézek Kossuth emberei, 
Pólyában rozsdásodtak a fegyverei, 
Majd nagy Lengyelország lészen a hazájok, 
Fagyos kutyaszarból lészen a zabolájok. 
Majd ott vív meg veletek a török basa, 
Kinek seggetekben verődik a farka. 
Reggelitek legyen aludtej, 
Amit anyátok apátokból kifej. 
Ebédetek legyen egy nyúzott hörcsög, 
Mitől gyomrotokat rángassák a görcsök. 
Vacsorátok legyen egy hosszú sóhajtás, 
Holtig legyen rajtatok a cifrafosás. 
Valamennyi gelegonya, 
Ötven kutyának a monya. 
Úgy menjen a seggetekbe, 
Mint köles a verembe. 
Most már kaptatok eleget, 
Erre már ugorhattok egyet. 

A maskarák eljárták a nekik rendelt táncot, kaptak egy pohár 
italt, süteményt, majd az említett módon távoztak. Előfordult, hogy 
ha a vőlegény barátai voltak a maskarások, s a kilétüket megtudták, 
ottmarasztalták őket. Az ilyenek többnyire számítottak erre. A mas
karaöltözet alá tiszta ruhát vettek. A rongyos „felszerelést" levetve 
úgy maradhattak a lakodalom befejezéséig. 
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A teriomorf maszkok közül a medvét a farsangnál már említettük. 
A házba négykézláb bemenő medvét a gazdája vezette, s a szoba 
közepén táncoltatta. A kecske és a kos alakítása lényegében azonos 
volt. Ma már aligha állapítható meg, hogy valójában két állatról 
van-e szó, vagy pedig arról, hogy a nézők saját megítélésük alapján 
ugyanazt a teriomorf alakoskodót kecskének vagy kosnak nevezték. 
Gyakoribb lehetett a kosalakítás. A játékos kosszarvú birkabőrt 
borított magára, derékon elkötötte és társaival úgy ment a násznép 
közé. Szórványos adalékok vannak arra, hogy gólya is megjelent 
abban a formában, ahogy a farsangi menetben láttuk. 

A lakodalom összetettebb, többszereplős játékai közül különösen 
figyelemreméltó a temetést parodizáló jelenet, amelyet a lakodalom
ba hivatalos férfiak mutattak be. A játék főszereplője az álpap, aki 
a halottat alakító személy felett prédikált. Lepedőt vagy ágyterítőt 
borított magára, fejére papi süvegként kifordított hegyesre csúcsosí-
tott kucsmát vagy hasonlóan formázott kalapot tett. Kezében egy 
tőzegtrágyát, tepsit, kalendáriumot vagy egy újságot tartott. Arról 
„olvasta" a prédikációt. A lepedővel letakart halottat lócán vagy 
dagasztólábon vitték be a szobába. A játékos egy tengericsövet 
szorított az ágyékához, s azt a prédikáció és a siratás közben emel
gette. Előfordult, hogy a lepedőre vágott nyíláson kidugta, s mint 
a halott falloszát megmutatta. A falloszt sárgarépával is imitálták. 
Egy prédikációváltozatot bemutatunk. 

A mi segedelmünk jöjjön a fekete szemű Jupiternek a nevében, aki 
teremtette az üllőt és annak minden szerszámait. O, uram, te nagy 
feketeszemű Jupiter, te vagy a cigány sereg fénylő vezére, ki őket 
árkon-bokron összeveszejted és ismét megbékélteted. Abhengyele da
labusz. Tehát most felveszem leckémet az örökkön élő vajdáné asszo
nyom 99. pendelyének 99. korca ráncából ilyeténképpen: 

Kedves keresztény atyám fiai, jól tudjátok, hogy a tehénnek a szarva 
nem szarva, hanem döfölője, farka pedig nem farka, hanem legyezője. 
Segge pedig nem segge, hanem szarókarikája a szátokra. Halottunk 
vagyon, de nem az istentől, hanem a fehér ló rúgta agyon. Éppen itt 
történt a pitvar ajtóban. Lefeküdt szegény a kopasz rengőre, még a 
szeme sincs neki felmeredve. A két lába össze van most kötve, hogy 
a gyehenna tüze eképpen égesse. Bárcsak meg ne halt volna, míg kilenc 
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szürke szamarat meg nem b..ott volna. A prédikációnak mostan vége, 
a búcsúztatásnak most leszen kezdése. 

Körölöttem álló keresztény sereg, 
Kik e halott felett pityeregtek, 
Meghalt ez a szegény legény, 
Lelankadt a farka, már nem kemény. 
Vannak neki sok atyafiai, 
El kell tőlük búcsúztatni. 
Búcsúzik tetőled kedves fiad, Ferke, 
Ki volt neked huncut gyermeked. 
A te hűségednek nyerjed ily jutalmát, 
Egyél meg méreggel három piros almát. 
Azután nyeljed el a gyertyavilágát, 
Az ölyü ássa ki a szemed világát. 
Búcsúzik most kedves fia, Bálint, 
Haldokló apádnak szava téged int. 
A fogfájás rajtad szörnyen uralkodjék, 
Még a kóHka is téged hátul járjék. 
Búcsúzik most kedves fia, Dani, 
Kár téged az élő seregbe meghagyni. 
A szél hordja el minden hajad szálát, 
Csapd főbe, te Jankó, ne tátsa a száját. 
Lány magzatjai is voltak ezen tetemnek, 
Búcsúztatás nélkül ők sem lehetnek. 
Búcsúzik először kedves lányod, Eszter, 
Ha szépen kérlek adol még egyszer. 
Tegnap egy szavamra adtál mindjárt kétszer, 
Nem fogott ki rajtad, reggel, délben, este, 
Amikor csak kellett, fordultál girincre. 
Búcsúzik most tőled kedves lányod, Agnes, 
Ha birkózunk, te mindig alul esel. 
Búcsúzik tetőled kedves lányod, Zsuzsa, 
Ki sokszor adtad csecsed a markomba. 
De te ettől eleinte nagyon féltél, 
Bizony aztán még lejjebb is kerültél. 
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Búcsúzik tetőled kedves lányod, Zsófi, 
Neked is meg kell e világot kóstolni. 
Körülöttem álló gyászoló kis sereg, 
Ne sirassátok már, hadd vigye a fene. 
Miatyánk, ki vagy a mennyekben, 
Ti meg menjetek a fenébe. 

A temetés parodizálása az egyik legfigyelemreméltóbb lakodalmi 
játék. A többszereplős jelenet a lakodalom önálló betétje volt, s a 
játék mindig nagy eseménynek számított. Néprajzi szempontból 
különösen a szexualitásra, az obszcenitásra vonatkozó mozzanatok 
keltenek érdeklődést. A falloszmutatas váltotta ki a legnagyobb 
megdöbbenést, amely harsány nevetésben oldódott fel. Bár a játék 
a komédia fogalmával illethető, az etnológiai példák tanulsága sze
rint a szexualitásra, a koituszra vonatkozó jegyek a halottas jelenet
ben évezredeket átfogó rituális maradvány. 

A párbeszédes játékok középkorig visszanyúló változata a részeg 
ember és feleségének jelenete, amelyet a századforduló körül a bá-
rándi lakodalmakban is előadtak. A magyar nyelvterületen ismere
tes variánsok lényegében megegyeznek. A jelenetet két férfi alakítot
ta. Egyikük terhes asszonynak öltözött, s részeges férjét invitálta 
haza a „kocsmából": 

- Gyere haza a kocsmából, te akasztófa címere! 
- Hát te meg itten dörmögsz gyermekek ijesztője! 
- 0, te részeges disznó! 
- Ide a boros kancsót! 
- Fajankónak beszélek! 
- Iszom bizony, míg élek! 
- Ugyan már, nem volt elég? 
- Gyere, igyál, feleség! 
- Az adósok majd kihúznak a pénzért! 
- Mondjad nekik, sok pénz kell itt a borért! 
- Nem törődnek a boroddal! 
- Fizesd ki hát a faroddal! 
- Megállj csak, ha torkon ragad a halál! 

Ott is egyet táncolunk, igyunk egyet, feleség! 



A tréfás párbeszéd mindig nagy tetszést váltott ki, különösen, ha 
ügyes játékosok pergő ritmusban adták elő. Az adatközlők elmon
dása szerint lényegesen hosszabb volt a párbeszéd, az emlékezetből 
azonban már csak azt a töredékes változatot sikerült rögzíteni. 
A játékosok gyakran improvizáltak, a nézők érdeklődésének megfe
lelően alakítottak, változtattak a jeleneten. 

A látványos, többszereplős játékok közül népszerű volt a verbuvá
lás. A vőfi a legények közül katonákat toborzott. Verses beszédében 
felszólította őket, hogy álljanak be katonának. Sorra intette magá
hoz a legényeket, akik mögéje álltak. Az eskü elhangzása után a 
katonák követték a parancsnokukat. Felmásztak az asztalra, ke
mencére, átbújtak az asztal alatt, az egyik ablakon kimentek, a 
másikon bemásztak, megcsókolták az ajtófélfát stb. A tréfás játék 
olykor egy órán át tartott. A dramatikus szokásban az egykori 
verbuválásnak emléke őrződött meg. 

A nagy derültséget kiváltó jelenetek közé tartozó játék volt a 
borbélyielenet. Három szereplője volt: borbély, inas, úr. Az inas egy 
vederben habot vert, miközben a borbély az urat előkészítette a 
borotváláshoz. Leültette a szoba közepén egy székre vagy vizes 
lócára. Egy lósörénynyíró ollót csattogtatott a feje fölött, imitálva 
a hajvágást. Azt követően az inas által elkészített habot meszelővel 
vagy ecsettel rákente az arcára, és egy nagy fakéssel megborotválta, 
majd a közönség kacagása közben a habos vedret a páciens fejére 
borította. 

Az előzőhöz hasonlóan szintén három szereplője volt a dongós 
játéknak. Két legény, a dongófogók közre fogták a dongót. Ez a méh 
zümmögését utánozva jobbra-balra hajlongott. A dongófogók csap
kodtak, de a legény ügyesen elkapta a fejét, előre-hátra dőlt, legug
golt stb., s ha sikerült, ő vágta azon a dongófogókat. 

A gazdag játékrepertoárból megemlítem még a malmos, a dokto-
ros és a vándor drótos jelenetet. Ismeretes volt a gunaras és a kaszás 
játék is. 

A maskarázásra lehetőséget nyújtott egykor a szüreti felvonulás 
is, ami a nagy eseménynek számító szüreti bál vidám előeseménye 
volt. A felvonulás élén lovas legények haladtak. Négyökrös szekéren 
hordót vittek. Azon ült a dobos, aki tréfás hirdetéseket olvasott fel, 
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egy szakállas maskarás tollat szórt a nézők közé, egy puskás ember, 
a csősz vaktölténnyel lövöldözött. A maskarások rongyos ruhába 
öltöztek, korommal, kulimásszal kenték be az arcukat. Nagy érdek
lődés kísérte a menetet lezáró Bugyi talyigát. Bugyi és Bugyiné a 
Debrecen környéki falvak szüreti felvonulásainak népszerű alakjai 
voltak. 

Összegzésül megállapíthatjuk, hogy Bárándon a dramatikus szo
kások, színjátékszerű jelenetek, a különböző maskarazás gazdag 
hagyománya volt ismeretes a múlt század végén, századunk első 
évtizedében. Az első világháború után a játékok egyre inkább háttér
be szorultak, s napjainkban már csak néhány idős ember halvány 
emlékezete nyomán bukkan fel egy-egy adalék. Az egykori változa
tos dramatikus szokáshagyomány elemei és motívumai révén Bá-
ránd népi kultúrája az általános magyar és az európai szokáskörbe 
kapcsolódik. 
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KALENDARIS SZOKÁSOK ES DRAMATIKUS JÁTÉKOK BÉKÉSEN 

A naptári napokhoz kapcsolódó szokások kialakulásában jelen
tős szerepe volt az egyházi évnek, a különböző ünnepekhez, az 
azokat megelőző időszakhoz és jelesebb - országosan is megtartott 
- alkalmakhoz fűződő liturgikus jellegű hagyománynak. A jeles napi 
szokások zöme a téli ünnepkörhöz kapcsolódik. A református lakos
ság hagyományában aránylag kevesebb a hiedelmekkel, a miszticiz
mussal összefüggő motívum. A 18. században számos katolikus 
ünnepet a reformátusoknak is meg kellett tartani, s így a református 
lakosság szokáshagyományában találkozunk olyan rítusokkal, cse
lekvésekkel, amelyek egyébként általában a katolikus ünnepi alkal
maira jellemzőek. Ugyanakkor a Békésen élő katolikusok ünnepi 
szokásaira - a 19. századtól kezdődően - a túlsúlyban lévő reformá
tusság által kialakított hagyomány nyomta rá a bélyegét. A reformá
tus-katolikus kapcsolatra mutat rá az a vélemény, amely szerint 
egy-két évtizeddel ezelőtt a katolikusság erősen a reformátusok 
hatása alatt volt, szokásaik sokban egyszerűsödtek, egyesek el is 
maradtak a reformátusok hatására, így például nem volt ételszente-
lés, amely a szentelményeknek egyik alapvető rétegét alkotja. 
Ugyanakkor több katolikus szokást a reformátusok is megtartottak. 
Ez a kettősség jellemzi Békés népének a jeles napokhoz, kalendáris 
ünnepekhez és a dramatikus szokásokhoz kapcsolódó hagyománya
it. A szokások és a hiedelmek, a különböző rítuscselekvések elsősor
ban a téli s részben a tavaszi periódushoz kapcsolódnak: nyáron és 
ősszel alig van jelentősebb, közösségi jellegű ünnepi szokásalkalom; 
ez időben főleg a szórakoztatást szolgáló - elsősorban munkaalkal
makhoz fűződő - dramatikus szokásokkal találkozunk. 
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A téli ünnepkörben a karácsonyt megelőző időszakban fontosabb 
jeles nap volt az András-, a Miklós- és a Luca-nap. Ezek közül a 
Miklós-napi szokások nem nagy múltra tekintenek vissza; polgári 
hatásra alakultak ki, s országosan megegyező formát mutatnak. Fő 
motívuma a gyermekek megajándékozása a felszabadulás előtt a 
szegényeknél dióval, almával vagy cukorkával, a jobb módúaknái 
már akkor is, napjainkban pedig már általánosan jelentősek ajándé
kokkaljátékokkal, bolti árucikkekkel, amelyek mellől nem hiányzik 
a virgács, az egykori nevelés attribútuma. 

Az András-nap a gazdasági év folyamán fontos fordulópont. 
A hozzá kapcsolódó szokások és hiedelmek nagy területen azono
sak, s gyakran más jeles nappal is összefüggnek. András napjával 
kapcsolatban közismert két időjárásra vonatkozó mondás: Ha And
rás napja kopogós, a karácsony lesz locsogás. Viszont: Ha András 
napja locsogás, a karácsony lesz kopogós. Az általános alföldi, Béké
sen is jól ismert néphiedelem szerint, ha András napján enyhe az idő, 
eső, sár van, akkor karácsonyra hideg, kemény időjárás várható. 
Ellenben, ha már András napján befagy a víz, s kemény hideg van, 
a tél hamar kiadja a mérgét, és karácsonykor már enyhe lesz az idő. 

András napjához elsősorban szerelemvarázsló, jósló szokások, 
rítuscselekvések kapcsolódnak. A leányok hagyományában, egyéni 
rítusaikban és a közösségi jellegű szokásaikban lényeges helyet fog
laltak el a jövendőbeli férj személyének, tulajdonságának, foglalko
zásának és a házasság időpontjának a megtudakolása különböző 
rítusok nyomán. így pl. a jövendőbeli férjre a leányok András estéjén 
ólomöntéssel következtettek. Amilyen szerszámot, eszközt mutatott 
a hideg vízbe öntött folyékony és ott megdermedt ólom, olyan 
foglalkozású legény veszi el a lányt. Szokásban volt a gombócfőzés. 
A gombócba egy papírszeletet tettek, amelyre egy fiúnevet írtak. Az 
első megfőtt, s a víz szintjére emelkedő gombóc árulja el, hogy 
milyen nevű férfi lesz a leány férje. Általános volt, hogy András nap 
éjszakáján a lányok a párnájuk alá nadrágot vagy gatyát tettek azzal 
a céllal, hogy megálmodják, ki lesz a férjük. Az ilyen és hasonló 
hiedelmek, szokáscselekvések azt mutatják, hogy az András-napi 
hagyományra a szerelmi varázslás volt a jellemző. 

A karácsonyt megelőző jeles napok közül elsősorban a Luca-nap 

148 



emelkedik ki. Számos szokás és hiedelem kapcsolódik ehhez a nap
hoz. Egyes rítusokat Luca napján kezdenek, s karácsonykor fejeznek 
be. Ilyen pl. a Luca-székkel kapcsolatos hagyomány. A széket Luca 
napján kezdték készíteni. Az idős emberek emlékezete szerint a szék 
készítője Luca napjától karácsonyig mindennap faragott rajta vala
mit úgy, hogy karácsonyra legyen készen. A reformátusok szerint 
karácsony estéjén éjfélkor a Luca-székkel a készítője egy keresztút
hoz ment, ráült a székre, s meglátta a boszorkányokat. A katoliku
sok szerint a Luca-széket az éjféli misére kellett vinni, a készítője 
ráállt és meglátta, hogy kik a boszorkányok. A boszorkányok azon
ban üldözőbe vették a Luca-szék tulajdonosát, aki csak úgy mene
külhetett, hogy bal kézzel kölest szórt maga után, s amíg a boszorká
nyok a kölest szedték, az illető hazaért, s a házba a boszorkányok 
már nem juthattak be, és így megmenekült. 

A Luca asszony megjelenítésének emléke lehet a Luca-esti masz
kos alakoskodó. Az adatok szerint még a két világháború közötti 
időben szokásban volt, hogy a legények, olykor a lányok is, külsejü
ket elváltoztatva, arcukat bekenve, maszkírozva, gyakran fehér lepe
dőbe burkolózva mentek be ismerős házakba, főleg tollfosztóba. 
Tréfálkoztak, szórakoztatták a jelenlévőket. 

Luca-napkor a lányok tollfosztókát rendeztek, melyen a legények 
is megjelentek; citeráltak s táncoltak. Ezen alkalommal a hagyomá
nyos „sütemény" a kukoricalisztből készült málé volt. 

A Luca-nap egyik jellemző hagyománya a tyúkvarázslás. Ez volt 
az ún. tyúkpiszkálás. Luca-nap hajnalán a gazdaasszony (néhány 
adat szerint a gazda) egy piszkafával a tyúkólhoz ment és megbö
ködte a tyúkokat azzal a céllal, hogy a következő évben jó tojók és 
kotlók legyenek. A tyúkpiszkáláskor a következőket mondták: Toj
jatok, kotoljatok, sok kis csirkét kőccsetek. Vagy 

Az én tyúkom toj, toj, toj, 
A szomszédé kod, kod, kod, 

Olyan példa is ismeretes, amely szerint a tyúkvarázslást a ház eladó 
leányának kellett végezni. Az anyja így küldte az ólhoz: Ha nem 
piszkálod meg a tyúkok seggit, nem vesz el a fene se. A tyúkok együtt 
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tartása érdekében sokan abroncsot helyeztek a földre, azon belülre 
hintették az ennivalót. A tyúkok a körön belül ettek. Ezzel azt 
akarták elérni, hogy a tyúkok ne kóboroljanak el, s egy helyre 
tojjanak. Luca-naptól karácsonyig hangos szóval nem hívták a tyú
kokat enni, mert ha a szomszéd meghallotta, akkor azt mondhatta: 
Nekem a tojás, neked a tyúk!, s akkor a hiedelem szerint a tyúkok 
a szomszédba mentek tojni. Ezen időben tilos volt a varrás, mert úgy 
vélték, hogy Luca bevarrja a tyúkok seggit, s azok nem tudnak tojni. 

A Luca-nap éppen úgy, mint az András-nap, alkalmas volt a 
különböző jóslásokra. Egyik férjjósló szokás a következő volt. 
A leányok 13 papírcédulára fiúneveket írtak. Lucától karácsonyig 
mindennap egy-egy cédulát a kályhába dobtak. Az utolsó cédulán 
annak a legénynek a neve maradt, aki a leányt feleségül veszi. 
Haosnló céllal a leány Lucától karácsonyig egy almát fogyasztott el 
úgy, hogy minden este a kapuban egyharapásnyit evett. Az utolsó 
este amilyen nevű férfi megy el a kapu előtt, olyan keresztnevű legény 
lesz a leány férje. Sajátos hagyomány volt még a halállal kapcsolatos 
jóslás. Ezt a katolikusok gyakorolták, de nem volt ismeretlen szű
kebb körben a reformátusok között sem. Luca napján a gazdaasz-
szony minden családtagnak egy-egy pogácsát készített. A pogácsák
ba egy-egy tollat szúrt, s azután tette a kemencébe. Akinek a pogá
csájába szúrt toll elégett, úgy vélték, az a következő évben meghal. 
Ugyanilyen céllal Pál napján is sütöttek pogácsát. 

A katolikusok hagyományához tartozott a karácsonyt megelőző 
adventi időben a Szent Család hordásának szokása. December 15-től 
karácsonyig a Szent Családot ábrázoló festményt mindennap más
más házba vitték. A sorrendben előre megállapodtak. A.képhordás-
ban rendszerint 25-30 hívő vett részt. A képet a házban a tisztaszobá
ban helyezték el. A jelenlévők énekeltek és imádkoztak a kép előtt. 
Másnap délután érte mentek és a következő házba vitték. 

Látványos, az egész közösségre kiterjedő kalendáris ünnep a kará
csony, amelynek mind egyházi, mind világi szokásai sokszínű hagyo
mányt mutatnak. A karácsonyi szokások zöme december 24-éhez, 
karácsony estéjéhez kapcsolódik, amelyet karácsony szombatjának 
neveztek. Délután, estefelé a pásztorok kolompoltak, csengettek, 
dudáltak; a gyermekek házról házrajárva kántáltak. Rendszerint 
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karácsonyi egyházi éneket énekeltek az ablak alatt. Az ének elhang
zása után a következőket mondták: 

Iszki, diszki, darócki, 
Egy nagy darab kalács bújjon ki, 
Ablak karikáját üsse ki. 

A kántálóknak a gazdaasszony kalácsot, diót, almát vagy pénzt 
adott. Előfordult, hogy nem fogadták a kántálókat. Ilyenkor kiszólt 
a gazda: Hányan vagytok ? - Négyen - válaszolták. - Na, annyifelé 
szaladjatok! - kergette el őket a gazda. Gyakran azonban behívták 
a házba a kántálókat, leültették, és a karácsonyi kalácsból megkínál
ták őket, a nagyobb fiúknak bort is töltöttek. 

A karácsonyi ünnep hagyománykörében jelentős szerepe volt az 
ún. karácsonyi asztalnak. Karácsony szombatján a gazda búzát, 
rozsot, árpát, tengerit vitt be a házba, s egy szakajtókosárban az 
asztal alá helyezte azzal a céllal, hogy a következő évben bőséges 
termés legyen. Az asztalra diót, almát és egy egész kenyeret helyez
tek. A karácsonyi vacsora után az abroszon maradt morzsalékot a 
szakajtóba seperték, s a terménnyel együtt az állatoknak adták. 
A karácsonyi almával éjfélkor a nagyjószágot, tehenet, borjút, lovat, 
csikót megdörzsölték, hogy szépek, gömbölyűek és egészségesek 
legyenek, mint az alma. A jó egészség megtartása érdekében a gazda 
a vacsora alkalmával egy almát annyi cikkre vágott, ahány családtag 
volt, s megették, hogy a következő évben egészségesek legyenek. 
Ugyanezzel a céllal az asztal alá helyezett terményből az aprójószá
goknak is adtak. Néhány példa szerint a karácsony esti ételmaradék
ból másnap a tűzbe vetettek, hogy ezáltal a család tagjai mentesek 
legyenek a betegségtől. Ismeretes olyan adat is, amely szerint a 
karácsony estéjén égetett tuskó hamujából az állatok eledelébe ke
vertek, hogy azok az elkövetkezendő évben egészségesek legyenek. 
Az időjóslásra és termésjóslásra a következő rigmus és hiedelem 
ismeretes: 

Ha karácsony első napja finylik, 
Bőven terem mező, puszta, 
Ha második napja finylik, 
Drágaságot vélik. 
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Ha karácsony éjszakáján északról fúj a szél, jó termés lesz, ha délről, 
a marhák dögvészbe esnek, ha keletről fúj a szél, akkor emberek 
nagy számban halnak el. 

A karácsony látványos közösségi jellegű szokása a betlehemezés. 
A református és a katolikus betlehemezők külön csoportokban jár
tak. A két világháború közötti időben azonban már közös csoporto
kat alkottak. Ebben elsősorban az iskolának volt szerepe, ahol a 
gyermekeket megtanították a betlehemes játék énekeire, szövegére 
és a játék bemutatására. Elsősorban a szegényebb gyermekek vettek 
részt a betlehemezésben. A visszaemlékezések szerint a betlehemes 
csoportok száma változó volt. A legkisebb betlehemes csoport há
rom, a legnagyobb tizenegy főből állott. Ez gyakorlatilag a szereplők 
számának eltéréséből következett. A szereplő személyek: Mária, 
angyalok, juhászok, némelyik változatban Heródes és József. Az 
angyalok és a juhászok száma három, öt, nyolc is lehetett. A pásztort 
vagy juhászt bundásnak is nevezték. Kifordított bunda volt rajtuk, 
fejükön kucsma, kezükben csörgős bot. Mária fehér ingbe, gatyába 
öltözött, fejére hosszú süveget tett, csillagot vagy keresztet ragasztot
tak rá. Heródes királynak kard volt a kezében. A szereplők hetekkel 
karácsony előtt összeálltak, próbákat tartottak, s rendszerint kará
csony szombatján délután indultak az előre megbeszélt házakhoz. 
Előfordult, hogy karácsonyt megelőzően három-négy nappal meg
kezdték a betlehemezést. A beköszöntő szöveg rendszerint ez volt: 
Betlehemből jöttünk, békességet hoztunk ehhez a házhoz. A templo
mot az asztalra tették, s a következő énekkel kezdték a játékot: 

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, 
Melyet rígen várt az egész világ. 

A bundások jelenetéből idézzünk egy részletet. A földön fekvő öreg 
bundást így költögették társai: 

- Kelj fel, öreg, menjünk Betlehembe! 
- Betlehembe ? A vén tehénbe ? 
- Jártál iskolába? 
- Jártam istállóba. 
- Ismered a betűt ? 
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- Ismerem a tetűt. 
- Tudsz cigánykereket hányni? 
- Tudok sósperecet befele hányni. 
A játék végén Mária perselyébe a gazda vagy gazdaasszony pénzt 

tett, s a következő szavakkal köszönt el a csoport nevében: Köszön
jük, hogy bebocsátották a betlehemeseket, hogy a kisded Jézusnak 
szállást adtak, ezért szálljon áldás e házra. 

A karácsony ünnepét követően, december 28-án, aprószentek nap
ján reggel a gyermekek a szomszédokhoz, rokonokhoz és ismerős 
házakhoz „mustármagot" mentek kérni. Ez részint adományszerű 
alkalom volt, részint pedig egészségvarázsló rítus. Amikor a gyerme
kek a házba beléptek, a köszönés után azt mondták: Mustármagért 
jöttünk! A gazdaasszony vagy a gazda megkérdezte: Hányan voltak 
az aprószentek? (Ez utóbbit a katolikus családoknál kérdezték.) 
Beköszöntő vers is ismeretes: 

Aprószentek napja ma vagyon, 
Arra kérem gazdaasszonyom, 
Ne üssenek agyon! 
De aki a versmondót üresen bocsátja, 
Lakat a szájára, köszvény derekába! 

A „ház földjire" aszalt gyümölcsöt, aszalt szilvát, aszalt almát hintet
tek, s miközben a gyerekek kapkodták, a gazda vagy a gazdaasszony 
vesszővel, összecsavart törülközővel vagy nadrágszíjjal csapkodta 
őket. Szokásban volt, hogy a szülők még az ágyban megcsapkodták 
gyereküket. A megvesszőzés, megcsapkodás aprószentek napján az
zal a céllal történt, hogy a gyermekek ne legyenek kilisesek, kiütése
sek, rücskösek, ragyások. Valójában ez egészségvarázslós rítus. 

Az év utolsó és első napjához elsősorban termékenységvarázsló és 
időjósló eljárások kapcsolódnak. A hiedelem szerint, ha Szilveszter 
nappala és éjjele egyenlő, akkor az év folyamán jó idő várható, 
termékeny esztendő lesz. Az időjósláshoz kapcsolódik a következő 
szokás. Szilveszter éjjelén tizenkét gerezd fokhagymába sót tettek. 
Minden gerezd egy-egy hónapot jelentett. Amelyik gerezdbe reggelre 
a só nedves lett, az a hónap csapadékos, ellenkezőleg pedig száraz 
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lesz. Szilveszter estéjén tréfás szokások is előfordultak. Például a 
legények leemelték a kapukat. A recens hagyományból ma már nem 
állapítható meg, hogy milyen céllal hordták össze éjfélkor az udvar 
közepére a kapákat, ásókat, gereblyéket, s egyéb gazdasági eszközö
ket. A funkciója azonban egészen világos annak a szokásnak, amely 
során egy szalmabábut hordoztak körbe az udvaron, azután eléget
ték azzal a céllal, hogy a gonosz szellemeket a háztól, óltól, udvartól, 
embertől és állattól egyaránt távol tartsák. 

Újév reggele és első napja a bőségvarázslás és a szerencsekívánás 
ideje. A gyermekek kántálni jártak; köszöntő verseket mondtak 
vagy Ez esztendőt megáldja kezdetű éneket énekelték. Az emberek 
a következő rigmussal köszöntötték egymást, amelyben a felvidéki 
szlovák aratómunkások egykori alföldi aratási munkájára is adalé
kot kapunk: 

Aggyon Isten minden jót, 
Hegyen-völgyön jó búzát, 
A tótnak meg jó kaszát, 
Hogy arasson sok búzát. 

Újév napján a bőség, a termékenység és sok pénz szerzése érdeké
ben lencsét főztek. Az első látogató neméből a vemhes ló csikajának 
nemére - csődör vagy kanca - következtettek. Hasonlóképpen úgy 
vélték - a tehénnel kapcsolatban is - , ha férfi ment elsőként a 
házhoz, bikaborjú, ha nő, üsző volt várható. 

Az időjárásra és a termésre való jóslás a tél folyamán több jeles 
nappal összekapcsolódott. Január 25-ét, Pál napját fontos jóslónap
nak tartották. Általánosan ismeretesek a következő rigmusok: 

Pál fordulása ha tiszta, 
Bőven terem mező, puszta. 
Ha ködös, nedves, 
Lesz a kenyér igen kedves. 

Ha Pál fordul köddel, 
Ember elhull döggel. 
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Pálfordulón szép az idő, 
Akkor lesz jó új esztendő. 

Éjfélkor az emberek kimentek az udvarra; ha boglyos fellegek 
voltak az égen, akkor úgy vélték, hogy sok széna lesz. 

Általános volt a Pál-pogácsa. Az elkészített pogácsákba egy-egy 
tollat dugtak a családtagok számának megfelelően. Akinek a tolla 
a pogácsa sütése közben elégett, úgy gondolták, hogy az abban az 
évben súlyos beteg lesz vagy meghal. A Pál-pogácsát a leányok 
férjjóslóként is alkalmazták. A pogácsákba egy-egy cédulán férfine
vet tettek. Amikor megsült, kiosztották egymás közt, s amilyen nevet 
találtak a pogácsában, a hiedelem szerint olyan nevű férfi lesz majd 
a férjük. 

Gyertyaszentelő napjához a következő időjárással kapcsolatos 
rigmus kapcsolódik: 

Gyertyaszentelőn ha havaz, 
Nincsen messzi már a tavasz. 

Ezen a napon a borz alvó helyéről előbújik, s ha meglátja az 
árnyékát - süt a nap - , akkor visszabújik, mert még negyven napig 
hideg lesz. 

Az időjárással függ össze a Mátyás-napi (febr. 24.) rigmus is: 

Mátyás ha nem tanál, csinál, 
Ha tanál, rontjabontja, rajta likat ás. 

Úgy vélték, hogy ha Mátyás napján nincs jég, akkor még hideg 
lesz; ellenben, ha be van fagyva a víz, „Mátyás" megtöri, s közeledik 
a tavasz. 

Közösségi jellegű szokások a farsanghoz, ezen belül húshagyó-
keddhez kapcsolódtak. A vízkereszt napjától (január 6.) hamvazó
szerdáig tartó időszakban gyakran rendeztek táncmulatságot. Külö
nösen látványos volt a maszkabál. A legkülönbözőbb maszkos ala
kok fordultak elő. Az állatmaszkok között kedvelt volt a ló, a 
kecske, a medve és a bika. Ezeken kívül többnyire ijesztőnek öltöz-
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tek; voltak, akik cigánynak, terhes asszonynak, koldusnak, boszor
kánynak stb. öltöztek. A hagyomány farsangi menetről is tud, 
amelyben egy szalmabábut vittek, s egy tuskót húztak. 

Húshagyókedden hagyományos étel volt a kásásrétes és a kásásbé-
les vagy pedig áfánk. Ha ezen a napon olyan volt az időjárás, hogy 
már szántottak, a szántó ember a húshagyókeddi ételt az ekeszarvá
nál fogyasztotta el. Az ezen a napon levágott tyúk vérét az ól, 
illetőleg a tanya körül széthintették azzal a céllal, hogy sok baromfi 
legyen. 

A tél-tavaszi periódusban több olyan jeles napot tartottak szá
mon, amelyhez valamilyen szokás, hiedelem kapcsolódott. A méhes
gazdák Gergely napján (március 12.) engedték ki a méheket. Ha az 
időjárás megengedte, ezen a napon az árpát elvetették. A Sándor-, 
József- és Benedek-naphoz (március 18., 19., 21.) az országosan 
elterjedt időjóslással kapcsolatos mondás ismeretes. Sándor napján 
ezt is mondták: Kirges a tenyerem, három napon belül eső lesz. Szent 
György napja (április 24.) gazdasági szempontból fontos nap. Ekkor 
verték ki az állatokat a mezőre. A gazdák kimentek a mezőre, hogy 
megtekintsék a búzának a fejlődését. Márk napja (április 25.) a 
katolikusoknál a búzaszentelés napja. A szentelt búzából a jószág 
eledelébe vágtak, hogy az egészséges legyen. A szentelt búza zöldjé
ből az imakönyvbe is tettek. Orbán napján (május 25.) az időjárástól 
féltek; a fagytól tartottak. Ezen a napon vetették a tengerit és a 
paszulyt, s ekkor nyírták a juhokat. Ha Orbán napján eső volt, bő 
termést, sok szőlőt jósoltak. 

A tavaszi ünnepkör két jelentős alkalma a húsvét és a pünkösd volt. 
De nemcsak az ünnep napjához, hanem a húsvétot megelőző héthez 
is számos szokás, hiedelem kapcsolódott. Ez a hét a húsvéti ünnepre 
való készülődés ideje volt. Takarították a házat, udvart, meszeltek 
stb. A rítusok szempontjából nagypéntek különösen fontos nap volt. 
Böjti napként szerepelt a reformátusok körében is. Úgy tartották, 
hogy amíg az első csillag fel nem jött, nem ehettek zsírosat. Aznap 
főtt tojást, aszalt gyümölcsből ciberét, amit víziciberének neveztek, 
pattogatott tengerit, esetleg mákos tésztát fogyasztottak. Hajnalban 
kifelé seperték a házat, az udvart pedig befelé, hogy a békák eltávoz
zanak a portáról. Ezzel a céllal a ház előtt az utcát is elseperték. 
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A katolikusok gyakorlata szerint nagypénteken hajnalban a kútnál 
meg kellett mosakodni, hogy rühösseget ne kapjanak. Voltak, akik 
ugyanezzel a céllal a Körösben fürödtek meg. Emlékeznek arra is, 
hogy nagypéntekről nagyszombatra virradó hajnalon a pásztorok 
kolompolva mentek végig az utcákon. 

A húsvét másodnapja az ifjúság locsolónapja volt. A fiúgyermekek, 
legények felkeresték a lányos házakat és vízzel, a századelőn még a 
kútnál meglocsolták a lányokat. A gyermekfiúk hímes tojást, kalá
csot kaptak, a legényeket sonkával, itallal kínálták meg. A szegé
nyebb katolikus gyermekek kántáltak, vagy másképpen fedőzni jár
tak. A köszöntésért egy fedő lisztet, kalácsot, olykor pénzt is kaptak. 

A jelentős egyházi ünnep, pünkösd alkalmához Békésen szórvá
nyos adatok szerint a pünkösdi királynő választása kapcsolódott. 
A kiválasztott leányt virágokkal megkoszorúzták, hajába nemzeti
szín szalagot fontak. A pünkösdi királynő fehér ruhában leánytársa
ival végigment a főutcán. Halvány emlékezet van arra is, hogy 
pünkösdkor a legények közül vetélkedő játék keretében pünkösdi 
királyt választottak. 

Pünkösd után jelentősebb jelesnap az űrnapja, amely a katoliku
sok ünnepe, de bizonyos szokásokat a reformátusok is megtartanak. 
Űrnapján körmenetet rendeztek, amelyen gyakran a reformátusok 
is részt vettek. Az úrnapi sátorról a körmenetben résztvevők tölgyfa
levelet vittek haza, az eresz alá kötötték vagy a padlásra a gerendá
hoz erősítették azzal a céllal, hogy a villám ne csapjon a házba. Ez 
a nap mindkét felekezetbelieknél dologtiltó nap volt. Erősen él az a 
hiedelem, hogy ha valaki úrnapján kenyeret süt, az kővé válik. 

A nyári és a kora őszi időszakban csupán néhány jeles napot 
tartottak számon, s ezek a munkával függtek össze. Úgy tartották, 
hogy Péter-Pál napján szakad meg a búza töve, s az aratást akkor 
megkezdhették. Anna napján lehetett a kendert nyűni. Nagyboldog
asszony- és Kisasszony-nap között az asszonyok a tojást búzába vagy 
árpába téve télre elrakták. A két nap közötti időben elrakott tojás 
nem romlott meg. 

A jeles napok, naptári ünnepek hagyománya Békésen az elmúlt 
másfél-két évtized folyamán fokozatosan fellazult. Számos szokás, 
s különösen a rítuscselekvések eredeti értelmüket vesztve, többnyire 
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az orális emlékezetben maradtak fenn. Azok a szokások, amelyek 
napjainkig megőrződtek, beolvadtak az országosan és általánosan 
ismert és gyakorolt szokáskörbe. 

A dramatikus szokások, maszkos alakoskodások változatos for
mái ismeretesek Békés néphagyományában. Számos alkalomhoz 
kapcsolódtak olyan szokások, amelyeknek a keretében játékokat 
mutattak be. A dramatikus játékok csak kevés kivétellel fűződtek a 
bemutatás alkalmának funkciójához. A játszási alkalmak mintegy 
keretül szolgáltak az alakoskodásra, a szórakozásra és a színjátszás 
egyszerű formáinak közösség előtti megjelenítésére. Az alkalmak 
csak részben befolyásolták a bemutatandó játékok típusait. Az 
alább ismertetendő repertoár egy olyan önálló hagyományt alkot, 
amelyből jelenetek alkalmaktól és időtől függetlenül bármikor elő
adásra kerülhetnek. Ez a „bármikor" azonban a népéletben olyan 
alkalmakat, eseményeket jelent, amelyek zömmel meghatározhatók 
és amelyek hagyományosan ismétlődnek. A hagyományos ismétlő
dés a játéktípusokra is vonatkozik. 

A dramatikus játékok bemutatásának alkalmai között a közösség, 
a nézők tekintetében legjelentősebb a lakodalom. A szereplők a 
lakodalomba nem voltak hivatalosak. Amikor a lakodalmas házba 
bementek, azt mondták, hogy éppen arra jártak, s látták, hogy 
világos van, kíváncsiak lettek, vajon odabent sírás van-e vagy viga-
dás. A néma maszkos csoport vezetője az „útlevelét" mutatta. Egyes 
változatokban a vőfély versben mondta el a bekérető szöveget. 
Előfordult, hogy a lakodalmi menetben is voltak alakoskodók. Ezek 
a menyasszonyt akarták „ellopni", hogy váltságdíjat kapjanak. 
A váltságdíjat - egy üveg ital, s ez volt a cél - az alakoskodók a 
vőfélytől „előre" megkapták. 

Kisebb közösség előtt az alakoskodó játékokra disznótorban, 
fosztókában, fonóban, házibálokban, névnapokon, egyes jeles napo
kon, mint például húshagyókedden és általában téli estéken egy-egy 
háznál került sor. Az alakoskodók egyik kedvelt alkalma a disznótor 
volt. Rendszerint szívesen mentek a lányos házakhoz. Előfordult, 
hogy a maszkos legények a leánnyal előre megbeszélték érkezésüket. 
Többnyire hárman-négyen mentek, s gyakran egyikük a leány ud-
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varlója volt. Ilyen esetben a gazda a játék után leültette és megvendé
gelte őket. Előfordult olyan eset is, hogy a cselédlány a neki udvarló 
legénnyel megbeszélte, hogy hova teszi a kolbászt, szalonnát, amit 
azután az az alakoskodó társaival együtt a szűrük alá rejtve elvittek. 

A dramatikus játékokat két nagy csoportba sorolhatjuk aszerint, 
hogy az alakoskodók valamilyen állatot vagy embertípust jeleníte
nek-e meg. Békében a következő teriomorf maszkok ismeretesek: ló, 
kecske, medve és a madár-maszkok közül a kakas. Az antropomorf 
maszkok igen változatosak voltak. Felöltöztek csikósnak, gulyás
nak, betyárnak, huszárnak, töröknek, bírónak, cigánynak, állapotos 
asszonynak és számos genre-figurának. 

Az állatalakoskodók közül elsőként említjük a lovat. A fent emlí
tett alkalmak bármelyikén bemutatásra kerülhetett. A lóalakításnak 
két formája volt ismeretes. Az első típus az, amelynél az állatmasz
kot egy fából faragott lófej alkotja; s a ló és a lovas egy szereplő. 
A fából készített fejet valamilyen bőrrel, csikóbőrrel vagy nyúlbőrrel 
vonták be. Levágott disznónak vagy birkának a fülét erősítették rá. 
A szemet is igyekeztek élethűen alakítani. Előfordult, hogy a frissen 
vágott disznónak vagy juhnak a szemét öltötték a bőrhöz. A másik 
variáns szerint két legény előrehajolt; az első egy boton fazekat vagy 
tököt tartott, ez volt a ló feje. Szűrrel vagy pokróccal letakarták 
őket. 

A lovat alakító játékost, illetőleg játékosokat a ló gazdája egy 
kötőfékkel vezette a játék helyére. Az állatot megvételre kínálta. 
Folyton kiabálta, hogy eladó a lova, ki veszi meg, még egészen fiatal 
csikó. A jelenlévők nézegették, simogatták, tapogatták és bírálgat
ták. Kifogásolták, hogy nagy a feje, nem elég sima a szőre, sovány 
stb. A ló közben-közben nyerített, s meg-megrúgta az alkudozókat. 
Az alkudozás tartott egy darabig; végül a ló „megbokrosodott", 
ugrándozott, rúgkapált, a nők visítoztak, s nagy nevetés, derültség 
közepette a ló kivágtatott a helyiségből. A szereplő, illetőleg a játé
kosok odakint a kellékektől megszabadulva visszamentek. Lakoda
lomban, disznótorban megvendégelték őket, egyéb alkalmakkor a 
jelenlévőkkel együtt szórakoztak tovább. 

Hasonlóan népszerű volt a kecskealakoskodás. A kecskefejet álta
lában fából készítették, akárcsak a lómaszkot. Egy levágott kos 
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szarvát erősítették rá. Gyakori volt a kecskealakításnak az a módja, 
hogy két-három juh-, esetleg más bőrt összevarrtak, abba egy legény 
belebújt, négykézlábra ereszkedett, s a kecskefejet egy nyélen tartva, 
bevezették a játék helyére. A kecskével leginkább a tollfosztókában 
jelentek meg. A kecske arra törekedett, hogy a tollaskosarakat, 
rostákat felborítsa. Többnyire meghúzódott egy sarokban, s váratla
nul előugrott, fellökte a kosarakat, szállt a toll, ^ nők visongtak, 
szidták a kecskét meg a gazdáját. A gazdaasszony a tollfosztóknak 
kukoricát főzött, hogy azt a munka után mézesen, mákosán elfo
gyasszák, az ifjúság egy kicsit táncoljon, szórakozzon. Előfordult, 
hogy a kecskealakoskodó egy alkalmas pillanatban - rendszerint, 
amikor a legények is megérkeztek a fosztókaba, s nem figyeltek a 
kecskére - kiemelte a kukoricás fazekat a kemencéből, kivitte az 
udvarra és elrejtette, majd levette a maszkot, s mint egy látogató 
legény ment be a házba és érdeklődött, hogy van-e egy kis mézes 
kukorica. Nagy volt a riadalom, amikor észrevették, hogy eltűnt a 
főtt kukorica, s nagy a derültség, amikor kiderült, hogy a kecske 
tüntette el. 

A harmadik jelentős teriomorf maszkos játék a medvealakoskodó 
volt. A legkülönbözőbb alkalommal játszották. Leggyakrabban la
kodalomban és disznótorban jelent meg a medve és két kísérője. Egy 
öreg bundát kifordítottak, s a medvét alakító játékos felvette. A fejé
re tarisznyát vagy félzsákot húzott, két kis nyílást vágott rajta a szem 
számára. A bundát a derekán kötéllel erősítette meg. A kezére 
egyujjú kesztyűt húzott, vagy befestette korommal. A nyakában 
kötél vagy lánc csüngött, amellyel vezették. A medvealakoskodón 
kívül még három játékos volt: a medve gazdája, a furulyás és a 
bunkós. Mindhárman elváltoztatták az arcukat. Szöszből bajuszt, 
szakállt ragasztottak, korommal az arc egyéb részét bekenték. Hasz
nált ruhát vettek magukra, a fejükre a kalapot kifordítva, kicsúcso-
sítva tették. A furuly ásnak furulya vagy valamilyen más hangszer, 
a bunkósnak pedig egy bot volt a kezében. 

A medvés csoport vezetője, amikor megérkeztek a játszás helyére, 
megkérdezte, hogy kaphatnának-e szállást, mert messziről jöttek, s 
már elfáradtak. Egy kis ennivalót is kértek, mivel már 4-5 napja nem 
ettek. A háziak készségesen megígérték, hogy adnak enni-innivalót 
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és szállást is, de előbb szeretnék látni, hogyan táncol a medve. 
A furulyás erre azt válaszolta, hogy kiszáradt a torka, s amíg nem 
iszik, nem tud furulyázni. így aztán megkínálták egy pohár itallal, 
a többiek is kaptak; majd a furulyaszóra a medve körbe-körbe 
ugrált, táncolt. Ahogy forgott, a nyakában lógó kolonccal a nézőket 
oldalba verte. A nők visítoztak, jajgattak, s mindenki jól szórakozott 
az állat esetlen mozgásán, ugrabugrálásán. A játék végén enni-inni 
kaptak, a medve a bunda, illetőleg a maszkja alatt itta meg az italt, 
a kalácsot és a süteményt pedig belül a bundához varrt tarisznyába 
rakta. Gyakran előfordult, hogy a játékosok később, miután átöl
töztek, visszamentek oda, ahol jó baráti társaság volt, s megkérdez
ték, hogy nem láttak-e egy medvét három emberrel, mert bizony ők 
találkoztak velük. A jelenlévők így megtudták, hogy ők voltak a 
játékosok, s együtt szórakoztak tovább. 

Az esetlegesen előforduló állatmaszkok közé tartozott a kakas. 
Egy legény tarka női ruhát vett magára. A fejére egy női harisnyát 
húzott, a kezét beledugta, s játék közben tenyerét fejmagasságban 
előre nyújtotta és kukorékolt. Kísérő társai tepsi ütögetésével nagy 
zajt csaptak. Rendszerint névnap alkalmával jelentek meg. A jelenet 
végén köszöntőt mondtak, s a gazda megkínálta őket egy-egy pohár 
itallal és valami ennivalóval. 

Az antropomorf maszkos alakoskodó játék nagyszámú változata 
ismeretes Békésen, amint azt fentebb említettük. Ezek között gyako
ri volt a csikós, a gulyás, a betyár, a huszár, a török és a cigány 
alakítása. A pásztorok öltözetében volt a legkönnyebb megjelenni, 
hiszen beszerzése nem jelentett gondot. Az arcot bemaszkírozták, 
bajuszt ragasztottak vagy festettek, s lényegében készen állhattak a 
megjelenésre. A huszár és a betyár öltözete sem okozott nehézséget. 
Egy régi (vagy akár új) katonaruha, sapka (esetleg maguk készítette 
csákó), csizma csengős sarkantyúkkal, valamint egy kard tartozott 
a huszár kellékeihez. A betyár gatyában, fehér vászoningben, piros 
vagy fekete mellényben, pörge kalappal és csizmában jelent meg. Az 
oldalán neki is rendszerint kard csörgött, vagy mint a huszárnál, 
karikás ostor volt nála. Ezek a játékosok általában együtt, egy 
csoportban jártak. A lakodalomban egy fordulatra felkérték a 
menyasszonyt. Megvendégelték őket, s azután eltávoztak. 
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Az alakoskodó játékosok között kedvelt maszkos figura volt a 
törökbasa. Egy legény piros színű női ruhát húzott fel. Úgy alakítot
ták, hogy földig érő buggyos nadrágja legyen. Szalmával kitömköd-
ték, hogy kövérnek látszódjon; pocakjának egy párnát tettek. Ken
dőkből turbánt csináltak a fejére. Arcát bepirosították, kenderszösz
ből szakállt ragasztottak. Többnyire nem egyedül, hanem más gen-
re-figurával ment a játszás helyére. A lakodalomban a menyasszony
ra alkudozott, mondván, hogy az még hiányzik a háreméből. Mivel 
a vásár nem sikerült, ijesztgette a vőlegényt, hogy ellopja tőle a 
menyasszonyt. 

A verbuváló játékot a lakodalomban játszották. A játék szereplői 
a hivatalos vendégek voltak. A vacsora után, rendszerint a menyasz-
szonykontyolás ideje alatt került sor a játékra. Egy legény - előfor
dult, hogy leány - valamilyen katonaruhába öltözött, s bejelentette, 
hogy verbuvál, és akinek a vállára üt, az az ő katonája, s neki 
mindenben engedelmeskednie kell. Amikor már nyolc-tíz legényt 
összeverbuvált, sorba állította őket, és parancsokat adott nekik. 
A „katonák" a parancs szerint cselekedtek. Ilyen parancsok hang
zottak: „Jobbra át!" „Balra át!" „Feküdj!" „Le a gatyát!" „Jobb 
ujjad a szádba, bal a seggedbe!" „Kezet változtass!" stb. 

Ugyancsak a lakodalomban került sor az árverezési jelenetre. 
Hívatlanok játszották. A játéknak három szereplője volt: a bíró, a 
kisbíró és a pandúr. A bírót pocakos embernek alakították, az arcát 
pirospozsgásra festették. Botot vagy pálcát tartott a kezében. A kis
bíró felszerelése egy dob volt. A pandúrnak puskája vagy kardja 
volt. Amikor beléptek a házba, jelentették, hogy árverezni mentek, 
mert a gazdának sok az adóssága. Elővették a papírt, hogy felírják, 
amit lefoglalnak. Sorra vették, hogy már ingóság nincs, mert a 
malacot, a tyúkokat megették, a bort megitták, így nem maradt más: 
a menyasszonyt kell elárverezni. A bíró mondott egy kikiáltási árat. 
A jelenlévők ráígértek. A kisbíró egy-egy licitálásnál dobolt. Végül 
a vőlegény mondott egy összeget, és övé lett a menyasszony. Ezután 
az alakoskodókat megvendégelték. 

A legények egyik kedvelt, s bármilyen alkalommal bemutatható 
játéka volt a borotválás, illetőleg a borbély-játék. A pácienst a bor
bély beszappanozta: az egész arca, szeme-szája csupa hab volt; majd 
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egy recés fogú fakéssel akkurátusan borotválta. A páciens acsarko
dott, szidta a borbélyt. A kétjátékos párbeszédén, a kamikus hatást 
kiváltó szappanhabos alakoskodón a nézők jól szórakoztak. 

A genre-jelenetek legkedveltebb alakja volt a cigány. Rendszerint 
cigányasszonynak öltöztek. Disznótorkor hárman-négyen jelentek 
meg, s a csoportban cigány embernek öltözött alakoskodó is volt. 
A cigányasszonyt alakító játékos színes, rikító ruhát vett fel, nagy 
mellet készített, pirosra festette az arcát, kosarat vett a kezébe. Volt, 
aki állapotos cigányasszonynak öltözött. A disznótorban enni kér
tek. A cigány ember egy óvatlan pillanatban elemelt egy szál kol
bászt, a kebelébe bújtatta, s a végét a nadrágja ellenzőjén kidugta. 
A jelenlévők fogdosták, tapogatták a cigány nőket, s mondogatták, 
hogy milyen kemény a csecsük stb. A cigány ember meg egyre csak 
azt mondta, hogy ő annyira éhes, hogy már a kolbásza is kilóg. 
Akkor vették észre az odadugott kolbászt. Igyekeztek elkapni. A ci
gány kiabált, hogy jaj, oda a kolbászom. A falloszimitáció mutatá
sával a jelenet véget ért. 

A nőt, asszonyt alakító jelenetekben gyakran szerepelt a menyecs
ke. Hasonlóan a cigányasszony maszkjához, az alakoskodó legény
nek csuhéból, rongyból vagy szalmából mellet csináltak, farához egy 
párnát erősítettek, arcát kipirosították, fejét bekötötték, s hosszú női 
ruhába öltöztették. Jelenete abból állt, hogy kacérkodott, farát és a 
mellét mutogatta. Annak azonban, aki fogdosta vagy a ruháját 
húzgálta, fakanállal a kezére vert. 

A dramatikus játékok, maszkos alakoskodások az utóbbi évtize
dekben háttérbe szorultak, s emlékezetüket jobbára csak az időseb
bek hagyománya őrizte meg. A két világháború közötti időben a 
dramatikus játékoknak a közösség életében még igen fontos funk
ciójuk volt. A háborút követően egyre ritkábban került sor valami
lyen jelenet bemutatására, s maszkos alakoskodó megjelenésére kö
zösségi alkalmakon. A megváltozott gazdasági, társadalmi élet a 
szórakozás számos új formáját alakította ki, amelyek következtében 
a hagyományos játékok és alkalmak elvesztették a jelentőségüket. 
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SÁRRÉTI NÉPHAGYOMÁNYOK OSVÁTH PÁL MUNKÁJÁBAN 

A néprajztudomány kutatói Osváth Pál munkásságából mind 
etnográfiai, mind folklorisztikai tekintetben elsősorban két jelentős 
kötetet emelnek ki. Az első és niinden tekintetben gazdag forrás
munka a Bihar vármegye sárréti járása leírása (Nagyvárad, 1875) 
című kötet, valamint a Közbiztonságunk múltja és pandúrkorom 
emlékei (Budapest, 1905) címen megjelent könyve, amelyhez alcímül 
írta: A régi magyar élet feltüntetésével. Az alcím sejteti, hogy a szerző 
munkájában fokozott figyelmet fordít a néprajzi jelenségekre. 

Természetesen túlzás lenne azt állítanunk, hogy Osváth Pál etnog
ráfus vagy éppen folklorista is volt. Inkább csak arról van szó, hogy 
érdeklődése kiterjedt azokra a népéleti mozzanatokra, amelyek 
többnyire kuriózumként hatottak, illetőleg, amelyek a múlt és a jelen 
közötti különbségekből, egyes falvak közötti eltérésekből a szemlé
lődő előtt kézenfekvő ténynek bizonyultak. 

Nagy lehetőségek állottak előtte a folklorisztikai hagyományok 
rögzítésére, azonban sok esetben megelégedett pl. annak a jelzésével, 
hogy érdekesek a nép ősmeséi, babonás hitmaradványai, roppant 
számú közmondásai stb. Ugyanakkor viszont sok olyan jelenséget 
megemlít, amelyekre már az ő korában is csak az idősek emlékeztek, 
s így ezeknek napjainkban különösen nagy a jelentősége mind hely
történeti, mind folklorisztikai szempontból. Jelen alkalommal a sár
rétijárásról írt munkájának folklór vonatkozásait emelem ki. 

Osváth Pál sárréti járásról szóló munkájában külön fejezetet szen
tel a sárréti nép jellemzése, szokásai, valamint a nyelvi sajátosságok 
bemutatására. A nép eredetére, szokáshagyományaira vonatkozó 
fejezet meglehetősen tömör, talán szűkszavúnak tűnik, azonban 
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Osváth Pál az általa feldolgozott folklorisztikai hagyományt nem 
sűrítette egy fejezetbe, hanem könyvének legkülönbözőbb pontjain, 
elsősorban az egyes helységek bemutatása kapcsán írta le, összefűzve 
az okleveles adatokat a népi emlékezésekkel, a szóhagyományokkal, 
a mondákkal, mesékkel és különböző történetekkel. 

Osváth Pál munkájának folklorisztikai anyagát a következő cso
portokba sorolhatjuk: 

1. Szokások, hiedelmek. 
2. Népdalok. 
3. Közmondások, szólások. 
4. Történeti és helyi mondák, betyártörténetek. 
A sárréti nép szokáshagyományát kapcsolatba hozza annak ere

detével, mégpedig a kuntelepítéssel, amely alapján úgy véli, hogy a 
szilaj kunok miután felvették a keresztény vallást, a helyi őslakosság
gal vegyülve a Sárréti járás tősgyökeres értelmes magyar népfajtát 
alakítottak ki. Egy sajátos lakodalmi népszokást, a kunkapitány
választást a kun eredettel hozza összefüggésbe. Hangsúlyozza, hogy 
Bihar sík vidékének nagy része kun ivadék. Kun emlék a körösszegi 
vártorony, a körösszegapáti határban a Kunülésnek nevezett tábor
hely, ahol IV. László királyt meggyilkolták. A kunokra emlékeztető 
népszokás pedig a lakodalom részlete, amikor rendszerint a tánc 
szünetében a menyecskék az ún. kunkapitányt választanak. Az ő 
feladata az, hogy szórakoztassa a lakodalom vendégeit, résztvevője, 
gyakran szenvedő alanya különböző tréfának. Némileg sajátságos 
az a következtetés, amit Osváth levon, hogy ti. a kunkapitány lako
dalmi hagyománya a kun menyecskék közt edelgett László király 
emléke. 

A sárréti nép jellemzéséhez Osváth pandúrszemlélete nagymérték
ben hozzájárul. A következőket írja: „E nép általában észrevehető-
leg javul, a lótolvajlást illetően pedig úgy állunk, miszerint a lefolyt 
rossz évek dacára is évenkint csak 2-3 rendű lólopás történik." 

Nem valami hízelgő jellemzése ez a sárréti népnek, bár Osváth 
dicséretnek szánta, mivel az 1850-es, 60-as években évente mintegy 
300-500 lovat loptak a Sárréten. A lólopással nemcsak a szegényle
gények, hanem a nemes urak is foglalkoztak. Az ember után a 
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legnemesebbnek a lovat tartották és oly erős vonzalommal viseltet
tek iránta, hogy akinek nem volt, mindenáron szerzett magának. 

A terület lakosait illetően, mint nemzetiséget, a románokat említi. 
Elítéli a sárrétiek ellenszenvét a románokkal szemben, s bölcsen 
kívánja a két nép közötti megbékélést, mondván, hogy „a vidékün
kön lakó oláhok valamennyien mindig részesei voltak jó és balsor
sunknak". 

A sárréti nép hibájául rója fel még Osváth a mértéktelen pálinka-
ivást, amely eszrevehetoleg ritkítja a lakosságot. Az akkori emberek 
a szeszfogyasztást a rossz kutak egészségtelen vizével magyarázták. 
Tanulságos lenne egy szociológus-néprajzosnak napjainkban meg
vizsgálni, hogy e téren - ti. a szeszfogyasztás terén - milyen változás 
következett be. 

A pozitív jellemvonások között Osváth a sárréti nép nyíltszívűsé-
gét emeli ki. Tősgyökeres, értelmes magyar népfajnak tartja, amely
nek fiai kitűnő harcosok, szorgalmas földművelők és állattenyész
tők. Mint említésre méltó szokásra utal, hogy a sárréti ember min
denkit köszönteni szokott kalapemeléssel és az illemhez a hagyomá
nyoknak megfelelően ragaszkodik. 

A népszokásokat Osváth Pál az élet három nagy szüksége szerint 
mutatja be. A keresztelő, a lakodalom és a temetés tömör leírásán 
túl más népszokásról lényegében nem kapunk adatokat. A jeles 
napok apróbb szokásai nyilvánvalóan elkerülték a figyelmét, amit 
napjaink szokáskutatói sajnálhatnak, de némileg kárpótol bennün
ket a társadalmi életre vonatkozó hagyomány megmentése. A 100 
évvel ezelőtti szokáshagyomány lehetőséget nyújt a változásvizsgá
latra. Osváth feljegyzéseinek értékét növeli, hogy több ponton ő 
maga is utal a változásokra, a társadalmi különbségekből eredő 
eltérésekre. 

A keresztelő egyike volt a sárréti nép ünnepének. Rendszerint 
20-30 családot hívtak meg egy-egy keresztelői lakomára. Ez alka
lomra bőséges ajándékokat vittek és a keresztelőtől számítva minden 
ott jelenlévő férfi komának, a nők komaasszonynak tekintődtek. 

Hasonlóan nagy pompával tartották a lakodalmat is. Ezt azonban 
számos mozzanat előzte meg. A lánykérés a násznagy feladata volt, 
akit azonban a lányos háznál egy hírvivő vénasszony megelőzött. 
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A hírvivő asszonyt szarkának vagy gyalogsátánnak nevezték. Amint 
szokáskutatóink arra rámutattak, a gyalogsátánnak az alföldi nép 
leánykérési szokásaiban rendkívül fontos szerepe volt. Ő közvetített 
a két fél között. Puhatolózott a lehetőségekről, az anyagiakról stb. 
Amikor a násznagy kérőbe ment, lényegében a gyalogsátán, mint 
afféle diplomata a békés fogadtatásra a terepet előkészítette. 

Régi szép kézfogói szokásként említhetjük meg, hogy a jegyaján
dék kicserélésekor pogácsát is kapott a jegyes. Mesei motívum: az 
élet útjára induló szerencsés útjának szimbóluma. Az együvétartozás 
érzését fejezte ki, hogy a jegyesek egy tányérból ettek a mestergeren
da alatt. 

Száz év alatt a lakodalom napjának áthelyezését figyelhetjük meg. 
Osváth Pál idejében a lakodalmat szerdai napon tartották. Azt 
megelőzte vasárnap este a csigacsinálás, amely gyakran lakodalom
hoz hasonló mulatsággal fejeződött be. 

Említésre méltó még Osváth lakodalmi leírásából az álmenyasz-
szony szerepe és a menyasszonytánc. A menyasszony kikérésekor 
nem a menyasszonyt adták ki a násznagynak, hanem női ruhába 
öltöztetett maszkírozott legényeket, vagy egy öregasszonyt vezettek 
elő a menyasszony helyett. Csak hosszas alkudozás után adták át a 
valódi menyasszonyt. E szokásban az Európa-szerte ismert Falsche-
Braut hagyománykörének emlékét találjuk meg. Az álmenyasszony-
nyal kapcsolatos szokás némely helyen még napjainkban is ismeretes 
100 évvel ezelőtti funkcióval. 

Megváltozott azonban a menyasszonytánc szerepe. Osváth idejé
ben a menyasszonytáncért kapott pénz a muzsikusokat illette. Java
solja Osváth Pál, hogy töröljék el a menyasszonytáncot, hiszen 
rettenetes munkát jelent a menyasszonynak minden jelenlévővel 
táncolni. Száz év múltán azt látjuk, hogy a menyasszonytánc nem
hogy elmaradt volna, hanem még ugyancsak központi szerepet ka
pott, sőt funkciója is teljesen megváltozott. A 15-20 forintot hozó 
tánc komoly jelentőségű, s ma már senki sem gondol arra, hogy az 
összeg a muzsikusokat illeti. 

Az ifjúság társas életével kapcsolatban különböző játékokat említ 
Osváth Pál. Kár azonban, hogy néhány ma már alig gyűjthető 
hagyományt csak érint. így pl. szól a maskurásokrol, s mint akiket 
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mindenki ismer, általánosan elterjedettnek, vagy talán komolytalan
nak tekintve, a részletezését elhagyja. A népi drámára, a népi masz
kokra vonatkozó ismereteinket pedig mily nagyszerű adatokkal 
tudta volna kiegészíteni! 

Ha Osváth könyvéből megemlítjük még a temetés hagyománykö
rével kapcsolatos adatokat, akkor lényegében kimerítettük a szoká
sokra vonatkozó témakört. 

A temetés szokásai lényegesen lassabban változnak, mint a népélet 
egyéb területére tartozó hagyományok, mint pl. a lakodalommal 
összefüggő szokások. Ebből következik, hogy a sárréti népi temetés 
hagyományos rendjén 100 év alatt alig történt változás. Az is inkább 
csak a tárgyi kellékekre vonatkozik, így pl. a sírjelekre, amiket 
Osváth idejében fából készítve pernyével feketítettek. Rendkívül 
becses adalék a sírjelekkel kapcsolatban, hogy a Sárréten az erősza
kos halállal elhunytak sírjára vörös festékkel festett fejfát tettek. 

Osváth Pál munkásságában - megítélésünk szerint - folkloriszti
kai szempontból a mai kutató számára legbecsesebb adalékokat a 
helyi és történeti mondákra vonatkozó anyag nyújtja. Ezek folklo
risztikai értékét különösen megemeli az, hogy a mai szóhagyomány
ban alig-alig bukkannak elő hasonló adatok. Egy évszázad sokkal 
nagyobb változást eredményezett a prózai néphagyomány területén, 
mint a szokások rendjén. 

A prózai folklorisztikai emlékeket Osváth Pál nem külön fejeze
tekben mutatja be. Erre ő nyilvánvalóan nem is gondolt, hiszen nem 
néprajzi munkát készített. A mondákkal, a szájhagyománybeli törté
netekkel a sárréti járás egyes helyiségeinek a bemutatását egészítette 
ki, illetőleg olyan eseményeket magyarázott velük, amelyekre okle
veles adatokat nem talált,.s így a népmondákra, a szájhagyományra 
támaszkodott. Ami e téren az ő munkájában a történettudomány 
oldaláról nem hitelesíthető néphagyomány, az a néprajztudomány 
szempontjából rendkívül becses emlék. 

Sárrét földrajzi leírása kapcsán többször szó esik különböző hal
mokról, dombokról, árkokról, amelyekhez valamilyen népi elbeszé
lés, elnevezést magyarázó monda kapcsolódik. 

Berettyószentmártonnal, Berettyóújfaluval való összefüggésben 
olvasunk a Kádár halomról. Amint Osváth írja, az Adorján puszta 
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Szt. Márton-dózsa felől eső határ szegletében van egy mesterségesen 
készült sánc között egy emberi kezek által készített halom, amelyet 
Kádár halmának, a besáncolt helyet pedig Kádár temetőnek nevezik. 

A néphagyomány szerint Kádár nagy vitéz volt, és hősi küzdelem
ben Újfalu városáért elesett. Hogy ki volt tulajdonképpen Kádár 
vitéz, napjainkig sem tisztázódott. Osváth lehetségesnek tartja, hogy 
Kádár István hadnagy volt, aki a róla elnevezett halom környékén 
lévő földvárban szolgált, s vagy a törökök, vagy a labancok elleni 
harcban esett el. 

A Kádár-monda folklorisztikai szempontból azért figyelemre mél
tó, mert Kádár Istvánról napjainkig fennmaradt a néphagyomány
ban egy széphistóriás ének. Variánsai a bukovinai székelyek körében 
is felbukkantak. Osváth Pál írja, hogy a koldusok az utcákon a 
következő kezdetű éneket énekelték: 

Felemelé Kádár szemeit az égre 
Mondván, Uram Jézus! légy segítségemre. 

Szabó Pál is utal arra, hogy énekes koldusok száján terjedt a 
Kádár Istvánról szóló történet. Ebből a következő versszakot idézi 
Tatárvágás c. regényében: 

Felemeli Kádár szemeit az égre, 
Mondván: jöjj el Isten én segítségemre, 
Nosza vitézkedjünk, katonák, két kézre, 
Mert nem látok jőni embert segítségre. 

Osváth könyvének adata a Kádár halomról nemcsak a néphagyo
mány szép emléke, hanem fényt vet egy háromszáz évvel ezelőtt 
keletkezett műköltői alkotás útjára is. Irodalomtörténészeink kuta
tásai nyomán tudjuk, hogy a költemény szerzője Ködi Farkas János, 
aki II. Rákóczi György környezetéhez tartozott. Rákóczi szolgálatá
ban állott Kádár István is, aki mint katona a tatárok ellen vívott 
egyik ütközetben Berettyóújfalu határában csapatának élén 1658-
ban elesett. Feltehetően még ugyanabban az évben keletkezett róla 
az a mintegy negyven versszakos költemény, amely ponyvanyomtat-
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ványokon, kéziratos könyvekben különböző változatokban a nép
hagyományban a 20. századig fennmaradt. Száz évvel ezelőtti isme
retét a Sárréten Osváth könyvének adata bizonyítja. 

Osváth Pál munkái becses adalékokat nyújtanak a helyi mondák
ról, török, tatár, kuruc és labanc vonatkozású egykor megtörtént, 
vagy megtörténni vélt eseményekről. Ilyeneket Osváth gyakran em
lít, s még az akkori szemléletre jellemző, hogy ezeket rendszerint 
hitelesnek is tekinti. így említi pl. Bessenyeiről azt a hagyományt, 
amely szerint Bessenyei testőr korában a császári udvarban a király
nő testőrségét azzal tréfálta meg, hogy egy több mázsa súlyú réz 
oroszlánt a királynő ajtajába vitt, ahonnan azt 5-6 testőr sem bírta 
megmozdítani. 

Számos ilyen adoma került be Osváth könyvébe. Olykor ezek a 
falucsúf ólokkal vannak kapcsolatban. Elmondja pl., hogy a keresz
tesieket kutyaevéssel csúfolják és igaznak tartja azt az esetet, amely 
szerint Keresztesen lakodalom alkalmával egy kutyát sütöttek meg 
és azt a vendégekkel megetették. 

A falucsúfolók körébe tartozik a híres csökmői sárkányhúzás esete 
is, amelyet aligha volt tanácsos emlegetni a csökmőieknek. A histó
ria, amelyet egy nótárius versekbe szedett - s ezt teljes egészében 
közli Osváth - a folkloristák figyelmét felkeltette, s már számos 
közlemény foglalkozott vele. Nem kétséges, hogy az eddigi vizsgála
tok ennek a históriának a Sárréttel kapcsolatos részletét felfedték. 
Azonban hangsúlyoznunk kell, hogy nem lokális esetről van szó, 
még akkor sem, ha annak nyomát a periratokban megtaláljuk. 
A Sárrét folklórjával foglalkozó kutatóknak ezt, a Sárréttel már 
kétségtelenül összefonódott históriát, a lényeget alkotó sárkányvesz
tést s más motívumot az európai folklór hasonló variánsaival kell 
összevetniük. Bél Mátyás is közöl hasonló esetet Hont megyéből, 
ahol egy Gelyó nevű egyén pontosan ugyanúgy szedte rá a szebelé-
bieket, mint Csuba a csökmőieket. Mint megtörtént eseményt rögzí
tik a korabeli iratok. Nyilvánvaló, hogy a 16-18. században az efféle 
sárkányűzéssel kapcsolatos hiedelem széles körben ismeretes lehe
tett, s a csaló emberek az ebben rejlő lehetőséget számos helyen 
kihasználták. Eddigi ismereteink szerint a sárréti anyag a legismer-
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tebb és a legteljesebb, szükséges lenne az európai párhuzamokkal 
összevetni és a kapcsolatokat megállapítani. 

Az alábbiakban közlöm Osváth Pál munkájából az emberélet 
fordulóihoz kapcsolódó szokások bemutatását. A rendkívül ritka, 
s csak néhány könyvtárban fellelhető könyv ide vonatkozó részleté
nek a megjelentetésével a szélesebb körű megismertetését szeretnénk 
elérni. 

[KERESZTELŐ, GYERMEKJÁTÉKOK] 

A keresztelési szertartás úgy a jó módú, mint a szegény osztályúaknái, de a czigányok-
nál is, kivált az első szülött hazaérkezésével, nagy ünnepélylyel tartatik meg. E szer
tartás a születés után 3-4 napra, de néha, hogy abban a beteg anya is részt vehessen, 
2-3 hét múlva következik el. A beteg anya és kisded után főszemély a keresztelőben 
a keresztanya, ki rendesen az anya leánykorból való barátnéja szokott lenni s csupán 
a cziganyok választanak a jobbmodúak közzül azon kinézésből keresztszüléket, hogy 
azoktól bővebb ajándékra számíthatnak. Hivatalosak a keresztelőbe, a rokonokon 
kívül minden'barátok s így nem ritka eset, hogy 20-30 háztól vannak vendégek. 
A keresztelőre a bába asszony szokott hívogatni, ki annál jobban örül, minél több 
a koma, mert annál több ajándékra számolhat. A csigaleves, sülttyúk és csörögéből 
álló eledeleket szép fehér kendőkbe takargatott csészék és tálakba a férje előtt pár 
lépésre előhaladó, magát az ünnepélyre kicsípett menyecske maga szokta elvinni és 
midőn megérkezik, engedelmet kérve a kicsiségért, mindenik az asztalra helyezi 
hozományját. Midőn mindnyájan megjelentek a komák, a bábaasszony a kisdedet jól 
bepolálva, czifra sejem kendővel letakarja és átadván a keresztanyának, 4-5 komaasz-
szony és a bábaasszony társaságában szép renddel a templomba mennek, hol a reggeli 
könyörgés után az úr asztala elé járulva, megkereszteltetik az új polgár. A keresztelés 
megtörténtéig a honn maradt férfiak, kivévén a kiveendő eseteket - magukat csende
sen viselik, hanem aztán mikor az étel és ital élvezésében ők is szereplők lesznek, 
néhány csattanós pohár köszöntés és a bábaasszony tréfái után csakhamar oly 
viharos jó kedvre derül az egész társaság, hogy a dana és nem ritkán zene másnap 
világos viradtig is együtt tartja őket. 

Eloszolván a vendégség, a komaasszonyok becsületbeli dolognak tartják a beteg
asszonynak 2-3 hétig is enni küldeni, s ha jól össze nem beszéltek, megesik, hogy egy 
napon 5-6 komaasszony is elküldi ebédjét. 

Ha a kisded fiú, azt a házbalépő idegennek abból lehet megtudni, hogy a bába 
tréfából elszokta az idegen kalapját a fiú számára venni s azt csak úgy adja vissza, 
ha pár pénzért megváltja. A keresztelőn és névnapokon, néha vastagabb tréfák is 
történnek így p. o. megtörtént dolog, hogy egy keresztelőbe a vágott dohány elfogy
ván, a gazda által előhozott vágandó dohány közzé - míg az hátra nézett - a gazda 
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bőrzacskóját begöngyölték s vele megvágatták s midőn a dohány rósz szagán maga 
a gazda is boszankodott, akkor nevették a dolgot. 

Egy másik mulatságban pedig az történt meg, hogy fogadásból 50 lépés távolból 
kilőtte egyik a másik szájából a pipát. 

No de az efélékkel nem jó dicsekedni, még azt mondhatná valaki, nem voltak 
őkemeknél oda haza!! 

A kisdedet az anya nagy gonddal szokta ápolni, de ha már 3-4 évet ért a gyermek, 
akkor a ház bajai által lekötött anya szabadon ereszti azt futkározni, s az rendesen 
csak a pillanatot lesi, mikor az uczára többi gyermek társaihoz kiszabadulhat, mi ha 
egyszer megtörtént, többé az árok sem tartja meg. 

Ki ne hallotta volna, az e vidéken jártak közül azon összefüggés nélkül való dalt, 
mit a sárréti kisgyermekek a tavasz és a kedves gólyamadár elerkeztekor dalolnak? 
A ki nem hallotta ám olvassa el, ez az: 

1. Gólya gólya gelicze 
Ki lyányát veszed el? 
A Szógabíróét 
Mivel viszed haza? 
Síppal dobbal nádi hegedűvel. 
Mir (miért) vires (véres) a te lábod? 
Azért vires én lábom 
Száraz galyjat átalléptem 
Diófára felrepültem 
Párna hajat varrtam 
Száz pízen eladtam 
Százszor is megbántam. 

Ki készíté ezen és az ehhez hasonló dalokat? bizonyára nem a lelkész, hanem a kis 
gyermekek, de hogy mikor? azt még gyanítani sem lehet, mert a legöregebb emberek 
is így tudták e dalt, mint szinte a következőket is: 

2. Egy mi (mély) kútba tekintek, 
Arany szálat szakaszték, 
Asszonyunkat látám 
Bíborba bársonyba, 
Gyöngyös koszorúba: 
A ki mér itt mosolyogni 
Bíró szedi zálogát, -
Szabad leguggolni. 

E verset körbe forogva több gyermek szokta énekelni s aligha csalatkozunk, ha 
hisszük, hogy e vers még a vidékünkön uralgott katholicismus maradványa. 
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3. Felmentem Bécsbe, 
Nímet országába. 
Lovakat szettem, 
Nyereg alá tettem, 
Síkos a talpa, 
Aranyos a sarka 
Csillagom Mariska (vagy Miska) 
Fordulj ki az útra. 

Ezt is körben állva dalolják: 

4. Hajlik a megyfa 
Nagy az árnyéka 
Alatta ül egy barna menyecske. 
Fecske fürödik 
Fekete tóba, 
Anyjához készül 
Szerecsen országba. 
Adjatok vizet az úrnak, 
Szőllőt az aszonnak, 
Gyöngy koszorút a lyányának, 
Arany pennát a fiának, 
Semmit a szógálójának. 

5. Hígyja, hígyja ki hígyja? (hídja helyett) 
Szent Erzsébet hígyja. 
Átalmennénk rajta! 
Megvámollak rajta. 
Akár vámolsz, akár nem 
Átalmegyünk rajta. 

A minap is itt járatok 
Hidam lábát letöretek 
Meg nem csinálátok. 

Megcsináljuk, ácsok vagyunk, 
Sóskából, lapuból, káposzta-torzsából, 

S ingyen aranyozzuk; 



Hol vettétek ingyen aranyotokat? 

Mind fenn vótunk Bódog aszonnál 
Kérvén kértük, 
Adván adták, 
Tekenővel mérték. 

Amoda egy kis ház 
Tele van nádmízzel 
Egye meg a legeslegutolsó. 

E dal mondása alatt két gyermek kezet fogva s abból ívet alakítva külön állanak, 
a többi gyermek pedig sorban áll s a külön állók egyike és a sorban állók elseje közt 
folyik a vers, mint szóváltás és a többi gyermekek csupán a hídra tett rohanás az 
utolsó két sor daliása és a futásban vesznek részt. E dal is elvitazhatatlanul a katholi-
cismus maradványa. 

6. Hova mísz te Léla? 
A mezőre Léla, 
Mit veszel te Léla? 
Egy éneket Léla. 

Mond el hát azt az éneket! 
Nem mondhatom, nem fúhatom, 
Nem fúhatom, nem mondhatom 

Nehéz a nótája. 
Lyányok jobban tugyják, (tudják h.) 
A menyecskék rároppantják 

Haj bél, dióbél 
Kádár Istók jösz te be. 

Ahun (ahol) megy egy csürhe, 
Egy ember megy malomba 
Bűnét viszi pokolba. 

Üssed, üssed a megyfát, 
Majd eléred a kaptát. 

7. Jöjj fel koppé kopogtatni 
Aranyos szekéren, 
Lengyel Gyurka vagdalkozni 
Ezüstös szekéren. 

Ahun jön az ördög ződ köntösében 
Lengyel Gyurka is megjelen. 

Veres üstökös hajáról 
Csepeg a korom. 
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Az utolsó dalt borzadást tettetve s szörnyűködést színlelve mondják a gyermekek, 
mit azért tesznek, mert egyik a másiktól így tanulta meg. Nem lehetetlen, hogy e két 
dal, még a pogány világból jutott szájról szájra hozzánk. 

Játszanak még a gyermekek különféle játékokat, így p. o. 
A fiúk madzagra fűzve egymást lovaznak, tekéznek, parityáznak, fűzfa tilinkókon 

sípolnak, bodzafa puskával lődöznek, csigáznak, háborút játszanak, zugatyúznak, 
iszankodnak stb. Kedvencz mulatságuk a pulykákkal való kötődés és a falu végén 
legelő lovakkal való lovazás, melyeket ha megfoghatnak, addig nyagatnak míg gazdá
juk rájuk nem bukkan, a mikor aztán van futás. Jól mulatnak a veréb és varjúfi 
szedéssel is, melyekért nagyon sokszor életüket is koczkára teszik. - A hol vizek 
vannak a határon, oda kiszoktak szökni és néha a szüle nem is tudja, hogy fia már 
úszni megtanult. Kedvelői a futásnak és ugrálásnak is. Derék fiú az, ki száz tő hosszát 
elugrik. 

A leánykák többnyire báboznak, lakodalmast, kinn a bárány benn a farkast, sütést, 
főzést, szelídebb mulatságokat keresnek s mihelyt iskolából kikerültek, rögtön részt
vesznek a háztartás gondjaiba s aztán csak tavaszi vasár és ünnepnap délutánonkint 
szabad a falu végére cziczázni menni. 

A fiúk az elősorolt játékok némelyikét megtartják az iskolában és a kamasz években 
is, azonban már ekkor más mulatságokat is keresnek, így p. o. ha csak lehet takaros 
verekedő eszközt és pisztolyt szereznek, minduntalan birkóznak. Lakodalmak alkal
mával ők kötik át szalma vagy szénakötéllel a menet előtt az utczát, ők szoktak 
maskuraba öltözni, szóval a hol csak lehet mindenütt lábatlankodnak mindaddig, míg 
legény sorba nem jönnek, a mikor aztán leghamarabb a leányokon koczódnak össze 
és utczánkint csoportokra oszolva ünnepnap délutánján szokták egymást számol
tatni. 

Nem számítva be a munkában töltött időt, ifjaink kevés kivétellel folytonos pajkos
ság s apró csínek elkövetése mellett, így töltik idejüket mind addig, míg meg nem 
nősülnek. 

[HÁZASSÁG, LAKODALOM] 

A nősülés a jobb módúaknái némelyszer a szülék akaratából, de többször az ifjak 
kölcsönös egyetértése folytán, néha pedig úgy történik, hogy a legény elmegy a 
szomszéd faluba leánynézőbe s ha ott megtetszik valamelyik leány, azt, egyszeri 
látásból el veszi. 

Kérőbe egy vagy két tisztesebb emberből választott násznagyot szoktak küldeni, 
de a násznagyot a leányos háznál egy vén asszony - kinek szarka vagy gyalog sátán 
a gúnyneve - szokta azon izenettel megelőzni, hogy „tisztességes embereket várja
nak". 

A násznagy leánykérőbeszéde körülbelül ilyen forma: A mikor az úr isten Ádámot 
teremtette csakhamar észrevette annak szomorúságát és átallátván, hogy nem jó az 
embernek egyedül lenni, midőn egyszer Ádám mélyen elaludt, kivette egyik baloldal 
bordáját és formálta abból Évát. 
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Ez idő óta az emberek mindnyájan feleséget vesznek. 
Ilyen szent szándékkal van N. N. uram és N. N.-né asszonyom fia is, ki ezennel 

általam a kigyelmetek hajadon leányát Sárát jövendőbeli társul kéreti. 
Erre következik a kézfogó, a melyre a legény a násznagyokkal 1-2 barátjával 

szokott megjelenni s visz magával a körülmények szerint arany, ezüst vagy bankje
gyekből álló jegy-ajándékon kívül, melyet a menyasszony szép selyem kendőkkel 
szokott kicserélni, pogácsát és egy kulacs bort is. A kézfogó és a menyegző alkalmával 
a menyasszony és vőlegény a mester gerenda alatt ülnek és kettőjük számára van egy 
tányér feltéve. 

Ha a nősülés más faluból történik, a kézfogót megelőzőleg „háztűznézni" mennek 
a menyasszony részéről a vőlegény falujába s csak ennek jó kimenetele után tűzetik 
ki a kézfogó ideje. 

A kézfogó után három hétre, mely idő alatt a vőlegény egy-egy kulacs bor illendő 
mennyiségű pogácsa vitel mellett menyasszonyánál minden szombat este látogatást 
tesz - következik a lakadalom, úgy azonban, hogy csak akkor eskettetnek meg, ha 
előbb a lelkész előtt a hittanból vizsgát állnak ki. Ilyenkor a menyasszony, annak 
bizonyítására, hogy fonni, szőni tud, a lelkésznek egy saját szövésű kendőt szokott 
ajándékba vinni. 

A lakodalom - ha csak a czigányok érkeznek - szerda napon tartatik, de azt 
megelőzőleg már vasárnap estén „csiga csinálás" címe alatt mindkét jegyes házánál 
a csiga készítés után, az összegyűlt fiatalság által olyan mulatság rögtönöztetik, hogy 
az gyakran a lakodalomnál is többet ér. 

Vasárnap délután szoktak a rendesen magyar dolmány nadrágban öltözött, felko
szorúzott és felpántlikázott vőfélyek hívogatni, többek közt ilyen mondókával: 

„Tisztelt Karok és Rendek! Az én nagy jó uram N. N. uram és N. N.-né asszonyom, 
általunk mint követi által szólíttatja a tisztelt Karokat és Rendeket, úgy mint érdemes 
N. N. uramat és N. N.-né asszonyomat szerdán délelőtt 10 órára, elsőben is az 
isten-anyaszentegyházába az összepárosodott személyek hitek megerősítésének ki
hallgatására és a délesti órákra egy kevés mulatságra; a melyre is tehát tiszta szívből, 
szeretetből elvárjuk az érdemes tisztelt Karokat és Rendeket. - Szívesen kívánom." 

E meghívóval furcsán járt nem régiben egy falusi vőfély, ugyanis rósz szokásai 
közzé tartozik kivált a nemességlakta helyeken a fiatalságnak, hogy a gyengébbekből 
gúnyt űzzenek, azoknak gúnyneveket adjanak. E gúnyolódásnak leginkább kivannak 
téve a czigányok és a Mózesvalású polgártársak, mely utóbbiaknak magyar ember 
által meg nem tanulható neveik helyett, rendesen gúnynevet adnak, mely aztán 
annyira rajtuk vesz, hogy igaz néven senki nem ösmeri. - Ilyen polgártárshoz ment 
a hivatkozott vőfély s betanult mondókáját gondolkodás nélkül mondva, gyönyörűen 
elmondá, hogy N. N. uram és N. N.-né asszonyom általunk mint követi által szóllít-
tatja Lábánkolbász uramat és Lábánkolbászné asszonyomat stb. A szándék nélkül 
elkövetett hiba miatt a helység háznál perre került a dolog s a tanács végzése az lett, 
hogyha a panaszos azt akarja, hogy gúny néven ne hívják, válasszon olyan nevet, mit 
a falu népe ki tud mondani. - A kinek jó feje van ebből is érthet valamit! 

Vőfély, mind a két jegyes részéről kettő-kettő van s kötelességük a hívogatáson 
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kívül a násznép esküvőre vezetése, az ételek asztalra hordása, a táncz megkezdése s 
általában a rend fentartása. Az ételek felhordásában segítségére vannak a vőfélyeknek 
a szilajabb ifjak, kik szolgáló legényeknek neveztetnek. - A vőfélyek kötelessége az 
is, hogy az ételek feladásakor verseket mondjanak, de az első tál étel előtt a násznagy 
szokta az imádságot elmondani, a vacsora végeztével pedig a czigányok húzzák az 
asztali áldást, mely nem egyéb, mint az úrvacsora osztás után szokásos ének t. i.: 
Adjunk hálát az úrnak, mert érdemli stb. A vőfély szokta esküvő alkalmával a 
lelkésznek szánt ajándékot, mely egy kulacs borból s annak nyakára fűzött fonatos 
kalácsból áll - beszolgáltatni. 

Vacsora végeztével a főző asszonyok egyike, képét eltakarva egyik kezében egy 
fakanállal, másikban egy üres tányért tartva, vezetteti be magát a vőfély által s a 
vendégek mindegyikéhez elmenvén, kása pénzt szed. 

Ezt ad mindenki, némelyek azonban tréfából kötekednek vele, de rendesen kikap
ják a magukét, mert a magát némának tettető öreg asszony által a fakanállal jól 
meglökdöstetnek. 

Vannak nyoszolyó leányok és olykor asszonyok is, kik hajdan több kötelességgel 
voltak lekötelezve, most azonban már csak a vőfélyeknek tartoznak bokrétát vagy 
koszorút venni és a menyasszonyt kísérik karon fogva az esküvőre. 

Ha a menyasszony a szomszéd faluból hozatik, akkor ez alkalomra 5-10 szekéren 
felkendőzött lovakkal szoktak menni s ősi szokás szerint a szekerek előtt és körül, 
lovas legények díszesítik a menetet. Az első szekéren viszik a menyasszonyt, az 
utolsón húzza a 3-4 tagból álló banda a vidék dalait. 

Ha a jegyesek egy faluban laknak, esküvő után mind két fél haza megy vendégeivel 
s csak délután megy a vőlegény összes vendégeivel s a czigányokkal a menyasszonyért, 
hova midőn megérkezett, a vőfélyek násznagya a menyasszony násznagyától hosszas 
mondókával kikéri a leányt, azt is mondván, hogy ők egy bárányért jöttek. A meny
asszony násznagya erre komoly képet vágva, elsőben azt kérdi, hogy a jöttek mi igaz 
féle járatbeli emberek, van-e útlevelük? stb. Sok tréfa után, mely alatt a vőlegény népe 
kün az udvaron áll s csak akkor eresztetik be, ha a vőlegény násznagya valami 
keresetlen irka-firkája útlevél gyanánt elfogadtatott - a menyasszony kiadandónak 
nyilváníttatik, azon kikötéssel azonban, ha azt a vőlegény felösmerné. Erre a vőlegény 
késznek nyilatkozik, de bezzeg nem nevetség, mert egymásután több ez alkalomra női 
ruhába öltöztetett suhanczok, majd vénasszonyok mutattatnak fel a vőlegénynek és 
nagy sokára mutatják fel a menyasszonyt, kit aztán a vőlegény és népe távol sem 
bocsát. - Esteledvén, sürgetik az indulást a vőlegény emberei, de marasztják őt a 
háziak, végre is azonban sok kászolódás után, a menyasszonynak versben elmondott 
vagy csupán egy ölelés és sírásban nyilvánult búcsúzása után, a menyasszony anyja 
és nőrokonai óbégatása közt, a czigányok által húzott indulóra elviszik a menyasz-
szonyt. 

Az ily utczai menetek a vendégek és azok vezetőinek műveltségi fokozata szerint 
külömbözők, mert ha hellyel közzel ma is történnek szemérmet sértő kiabálások, 
kurjongatások és lövöldözések, de nagyobb részben ma már oly illedelmesek, de 
mégis vígak, hogy a festői csoportozatba szinte vágyik a szemlélő bevegyülni. 

178 



Ilyen illedelmes lakodalmaink nagyobb részének egész menete p. o. bent az evő és 
tánczoló szobában kalapját minden ember leveszi, az értelmiség és előkelői számára 
asztal elején helyet szorít, a garázdáknak, ha a rendreutasítás nem használ, kiteszik 
a szűrét, csak annyi áll fel egyszerre tánczolni, a mennyi tisztességesen elfér. 

Az előkelők megbecsülésének jele az is, hogy a vőfély által végzett táncz után, szinte 
a vőfély áll fel második tánczra, csakhogy már ekkor nem a maga, hanem egyik 
előkelő számára viszi el valamelyik hasonló nejét s csak akkor szabadítja fel az 
általános tánczot, midőn az általa érdemesebbnek ítélt, mindegyik tánczolt vagy 
tánczolással megkínáltatott. 

Fűszerezni szokta a mulatságot a kun kapitány, kit a menyecskék felkiáltással 
megválasztván, az rögtön a menyecskék közt a szegletbe vonul, hol kötelessége a 
mulatságot élénkíteni és bárha a férfiak szüntelen élczelik, semmiféle tréfáért meg nem 
haragudni. Szoktak a kunkapitánynak két nagy összeborított tálban ajándékot külde
ni, mely rendesen egy macskát vagy pár egeret szokott tartalmazni és van sikoltás és 
nevetség, ha az egerek a kunkapitányt környező menyecskék tömegében keresnek 
menekülést. Sokszor a pajkos legények a czigányok és a kunkapitány részére külön 
sütnek csirkéket, de a próbált kapitány csak akkor eszik a kínált pecsenyéből, ha 
körmeit látja, mert legtöbb esetben varjúkat szoktak ily alkalmakkor megétetni s 
mikor megették, károgással adják tudtul az étkezőknek mit ettek. - Szokták a 
kapitányt élezés, sokszor otromba kérdésekkel zaklatni, de az segítő társaival a 
menyecskékkel úgy megfelel, hogy az idegen méltán bámulhat rajta. 

A gazda tehetségéhez képest a lakodalom két napig is eltart, de rendesen másnap 
este szokott vége lenni. 

Reggelt érve az idősbek és leányok haza térnek, a fiatalság pedig a czigányok 
kíséretében házról házra járja az eltávozott vendégeket tojás kéregetés ürügye alatt 
s mikorra visszamennek kész a reggeli, mit mézes borral öntenek le, s a főző asszo
nyok ismét kéregetik a méz árát. 

Begyűlvén a vendégek, következik a kontyoló és a menyasszony-táncz, melyet nem 
ártana, ha eltörölnének, mert a szegény menyasszonynak minden férfi és nőnemen 
lévővel tánczolni kelletvén, habár egy-egygyei párt fordul is, mégis roppant munkát 
kell végeznie. 

A menyasszony tánczért egy az asztalra helyezett tányérba mindenki pénzt ad, mely 
a czigányoké szokott lenni, de szegény házaknál fele a menyasszonyt illeti. 

Eközben a vőlegényes háztól, követség menesztetik a leányos házhoz s annak 
hívására a szülék érdemesebb vendégeikkel úgynevezett herészbe vagy kárlátóba 
mennek s minthogy ekkor a leányos háznál vége lett a mulatságnak, a meddig tetszik 
együtt maradnak. 

Ha megházasodott a férfi, mintha kicserélték volna, új életet kezd, nem látogatja 
a csapszéket, kerüli a verekedő feleket, s az a ki hajdan minden perczen életét 
koczkáztatva semmivel nem törődött, szorgalmas polgárrá, a legjobb családapává 
válik, s ha mint fiatal házast kisbíró vagy egyházfinak bevonták később jó viselet 
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mellett bizton számolhat reá, hogy esküdt, presbiter, egyházgondnok vagy bíróvá is 
lesz. 

Különös a sárréti férfinemnél, hogy annak utolsó cseléd osztályzata is lealacsonyító 
foglalkozásnak tartja az apró-cseprő házi vagy női munkát. 

[TEMETÉS] 

Nincs olyan hosszú aminek vége ne lenne, vége van egyszer az ember életének is és 
ekkor oda teszik az embert a honnan származott t. i. a földbe. 

A temetés hitfelekezet, nemzetiség, sőt vidékszerte különböző s itt következőleg 
hajtatik végre. 

A mint meghalt valaki, rögtön egy tisztes embert küldenek a lelkészhez hírt adni, 
ki aztán rögtön harangoztat a szerint, hogy a harangozásból tudják a falusiak fi vagy 
nő volt-e a halott? Ezután a halotthoz közel állók a legigazibb fájdalmuk s temetkezé
si eszközök beszerzése mellett rögtön gondoskodnak a torról is. Megkönnyíti a 
gondoskodást a sok néném asszony, bátyám uram, kik az esetet megtudva hívatlanul 
is megjelennek a halottas háznál és a mi tőlük telik, mindazt megteszik a háziak 
könnyebbségére. Ezek maradnak a halott felett virrasztani, de estét érve gyűl még 
hozzájuk minden korból elég, kikkel együtt ha meg kezdik az éneket: 

„Te benned bíztunk eleitől fogva Uram! téged tartottunk hajlékunknak stb." a 
kulacs bor is néha néha sorba járván, épen úgy elidőznek, mintha lakodalomba 
volnának. Reggelt érve hívatlanul a házhoz jőnek az ingyenes sírásók, a koporsó és 
fejfa készítő, kik is a halottas embertől utasíttatva, úgy végzik munkájukat mintha 
hajdúk vigyáznának rájuk. El érkezvén a halálozástól számított 48 óra után a temetés 
ideje, a rektor 8-10 énekes gyermekkel lemegy a házhoz s ott néhány lélekre ható vers 
el éneklése alatt, a koporsó le szegeztetvén, a ház elibe hozatik s midőn az ének 
végeztetett, egy ember által a kapákkal ellátott sírásóktól környezve, élül a fejfa, 
mindjárt utána pedig 4 ember által a koporsó vitetik. A koporsót közvetlenül a 
siránkozó s hajadonfővel menő rokonok követik, kik után a párjával menő s nagyon 
csekély szünettel folyton éneklő gyermekeket rekturam és a halottas ember követi, 
kiket aztán a tisztelgők kisebb nagyobb tömege zár be. 

Sáros időben a koporsó, a fejfa és a tisztelgők is mindjájan szekerén szállíttatnak. 
A fejfát néhol tömpére faragják, de több helyen hegyesnek hagyják, hogy az eső 

ne rontsa el hamar. Meg lehet ösmerni a temetőben, ki halt meg természetes vagy 
erőszakos halállal. Mert a természetes halállal elhaltak fejfái szalma pernyével feketít-
tetnek, az erőszakos halált szenvedettekké pedig veres festékkel vonatnak be. 

Fel szállíttatván a halott a templomba, ott a templom elibe s némely helyen elég 
helytelenül a templomba viszik, hol is a tisztelgők helyet foglalva rövid éneklés után 
a lelkész rövid imát, majd a halott életéhez alkalmazott erkölcsi tanítást tartván, pár 
percznyi ének után a hívek a templomból ki mennek s hasonló rendben a halottal a 
temetőbe térnek. 

Szokásban van a szent beszéd közben „alkalmaztatás" czíme alatt a halott czímjét, 
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nevét, származását, vér rokonait, jelesebb tulajdonait elő sorolni, mint szinte némely 
helyen szokásban van, a rektor által versekbe foglalt búcsúztató is. 

Valamint a háztól a templomig, úgy a templomtól a sírig tartó menet alatt, a 
harangok folytonosan húzatnak, majd itt kevés szünet alatt a koporsó a közel állók 
nagy siránkozása között sírba tétetvén, ismét rá kezdi a rektor a hatásos éneket: 

„Már oda térek, honnan testem vettem 
Porrá kell lennem, mivel porból lettem stb." 

és az éneklő gyermekek, mint szinte a buzgóbb hívek által elő segélt ének, mindaddig 
mondatik, míg csak az utolsó kapa egyengetés is végbe nem ment. 

Megtörténvén ez is, előbb a rektor kíván békés nyugvást s majd egykor vidám 
feltámadást a boldogultnak, azután pedig a halottas ember kérve szót, nagyon 
czikornyás és épen ezért nagyon értetlen nyelven köszöni meg a tisztelgőknek a 
szomorú tisztesség tételt és hasonló tisztességes eltakarítást kívánván mindnyájoknak, 
meghívja az egész közönséget rövid ebéd vagy vacsorára. Ez alkalommal a jobb 
módúak hordó bort, egész marhát, juhot és tömérdek apró marhát szoktak a közön
ség rendelkezésére adni, s ezeknek fogyasztása közben, előbb a meghalt jelesebb 
tetteit, kedves tárgyait emlegetve, az idősebbeknek jól esik újra a „Te benned bíztunk" 
kedves dallamú éneket meg kezdeni, mely szent ének éneklése és poharazás közt 
némelyszer megesik, hogy egy némelyik világi dalt is kezd. Erre észre veszik magukat, 
hogy majd tovább mennek az elégnél és megköszönve a gazda jóakaratyát (jóakarat-
ja) haza távoznak. 
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LAJOS ÁRPÁD FOLKLORISZTIKAI MUNKÁSSÁGA 

Lajos Árpád a néprajzkutatóknak ahhoz a nemzedékéhez tarto
zott, amelyik a tudománynak mindkét nagy ágát, az ún. tárgyi és 
szellemi néprajzot, az etnográfiát és a folklórt egyaránt művelte, s 
a nép életét egységben, a műveltségi elemek összefüggésében vizsgál
ta. Széles érdeklődését jól mutatják a tárgyi néprajzi és a társadalom
néprajzi tanulmányai, ez utóbbiról különösképpen egy nemesi falu 
társadalomszerkezetével kapcsolatos megfigyelései. A tárgyi néprajz 
területéről írt a szénégetésről, a mészégetésről, a házépítésről, azok 
díszítéséről, a fafaragásról, a szűcsmesterségről és az erdei munkás
szállásokról. Kéziratban maradt gyűjtései számos egyéb tárgykör 
iránti figyelmét is mutatják. 

Egész életművét tekintve azonban kétségtelen, hogy Lajos Árpád 
fő érdeklődési köre a folklór volt. Első publikációi is a népi kultúrá
nak erről a területéről valók. 

Gyűjtési inspirációt már diákkorában kapott és mint gimnazista 
népszokásokat jegyzett le borsodi falvakban. Az egyetemi évek, a 
budapesti időszak alatt nem volt lehetősége a néprajzi gyűjtésre. 
A bölcsészeti tanulmányokat folytató, tanári diplomát szerzett ifjú 
állás nélkül maradva, alkalmi munkával kereste meg a kenyerét a két 
világháború közötti években. Megélhetéséhez munkaalkalmakat ke
resett Pest, Nógrád, Heves és Borsod különböző falvaiban. Ez az 
időszak újra elvezette a néprajzi gyűjtéshez. Vándorlásai során 1937-
ben elvetődött a borsodi Domaházára, ahol vincellérkedve nagysze
rű lehetősége nyílt a népélet megfigyelésére. Ebből a faluból való első 
tanulmánya, amelyet a magyar néprajztudomány központi folyóira
ta, az Ethnographia közölt. Ez önmagában is rangos megbecsülést 
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jelentett. Az első publikáció öröme és a nagytekintélyű tudós profesz-
szor, Györffy István buzdítása, aki maga mellé vette az egyetemre, 
egész életére meghatározta pályájának és munkásságának alakulását. 

Folklorisztikai kutatásaiban kezdettől fogva rendkívül fontos sze
repet kap a népdal, a népzene. Első publikációjára is ez nyomta rá 
a bélyegét. Azokat a gyermekjátékokat közölte Domaházáról, ame
lyekhez dalok kapcsolódtak.1 A nótás gyermekjátékok közül jó 
érzékkel választotta ki az archaikus dallamokat. A folklór terén 
voltaképpen autodidakta gyűjtő nagyszerű intuícióval rendelkezett 
a lényeges dolgok kiemelésére. Arra törekszik, hogy a barkó vidékre 
jellemző jegyeket megállapítsa. Ez arra mutat, hogy előzőleg más 
területeken is végzett megfigyeléseket. Bizonyítja ezt egyébként 
A magyar nép játékai c. kötete, amely nem sokkal első írása után, 
1940-ben jelent meg. Anyagát egészen rövid idő alatt gyűjtötte Pest, 
Nógrád, Heves és Borsod megye falvaiból. Megfordult alföldi és 
dunántúli területeken is. 

A magyar nép játékai-t a nagyközönség számára állította össze. 
A cím nem fedi pontosan a tartalmat. A szép kivitelű könyvecske 
címe azt sugallja, hogy mindazok a játékok szerepelnek benne, 
amelyek a magyar falusi ember, a magyar parasztság életének külön
böző alkalmaihoz kapcsolódnak. Nem ilyen játékokat közöl, hanem 
kizárólag gyermekjátékokat, főleg társasjátékokat, amelyekben -
amint írja - „a magyar gyerek társas életének egy kis rejtett világa 
nyílik meg előttünk". Cél szerint „a magyar nemzeti játékok feltá
masztására s az elidegenedett városi sport- és mozdulatművészet 
népi-nemzeti alapon való újjáteremtésére irányul".2 

A kritika kedvezően fogadta a kötetet. A szakkutatók kiemelik, 
hpgy a szerző a lányok és a fiúk játékait külön-külön elemezve 
megállapítja a közös motívumokat és az alkotóelemek között „figye
lemre méltó párhuzamot von".3 A játékváltozatok egy része korábbi 
gyűjteményekben is szerepel, azonban több olyan típus is felszínre 
került, amely Lajos Árpád kitűnő megfigyelésének köszönhető. 
A részletes leírásokat a bőséges fényképanyag jól illusztrálja. Ilyen 

1. Nótás gyermekjátékok Domaházán. Ethn., XLVIII. 1937. 266-274. 
2. A magyar nép játékai. Budapest, 1940. (136 p. 48 kép, 43 kazetta) 
3. Ethn.. LI. 1940. 492. 

184 



dokumentumok korábban megjelent gyűjteményekből hiányoznak. 
Emellett különösen kiemelkedő a dallamanyag, amely nélkül a még 
olyan alapvető gyűjtemény is, mint a Kiss Ároné, hiányosnak tekint
hető. 

Lajos Árpád gyermekjátékok iránti érdeklődése egész élete folya
mán tartott. Terepmunkái során nagyszámú játékot jegyzett le. 
A népi sportjátékok gyűjtéséhez útmutatót készített (Berecz István
nal).4 Különösen figyelem előtt tartotta a társasjátékokat. Idevonat
kozóan összegyűjtötte és feldolgozta a mezőkövesdi gyermekek tár
sasjátékait.5 Gyűjtési tapasztalatait, hatalmas anyaggyűjtését és a 
játékokra vonatkozó ismereteit elméleti-módszertani tanulmányok
ban összegezte. 

Lajos Árpádot - általában - mint kiváló gyűjtőt tartja számon a 
szaktudomány. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy „majd minden 
témakörben készített rendszerező, elméleti problémákat felvető ta
nulmányt".6 A gyermekjátékokról a magyarság néprajzának új szin
tézisével kapcsolatban egy mindmáig legjobb módszertani-rendsze-
rező tanulmányt írt. 

A Módszeres szempontok a népi gyermekjátékok rendszerezéséhez 
c. munkájában7 elvégzi a játék fogalmának alapvető meghatározá
sát, a szó magyarázatát és a játékot elhelyezi a társadalmi élet egész 
rendszerében. Hangsúlyozza, hogy a gyermekek életében, különös
képpen a társaséletben a játékoknak jól áttekinthető, világosan 
felismerhető kategóriái vannak. A játék az egyik legősibb tevékeny
ség s az legeredetibb formában a gyermeki közösségekben figyelhető 
meg. Érdekes megállapítás, hogy a gyermekjátékok a felnőttekénél 
egységesebbek. A felnőttek játékai lényegesen differenciáltabb jelen
ségek és azok a népélet egyéb kategóriájába (pl. népszokások, népi 
színjátszás) sorolhatók. 

A játékról a szaktudomány képviselői három fő elméletet alakítot
tak ki, az erőfölösleg, az üdülés és a gyakorlás elméletét. Az elméletek 

4. Hogyan gyűjtsük a népi sportjátékokat? Budapest, 1952. 
5. Régi társas gyermekjátékok Mezőkövesden. A Herman Ottó Múzeum Közlemé

nyei, 8. 1969. 55-62. 
6. Szabadfalvi József: Lajos Árpád. Ethn., LXVIII. 1977. 578. 
7. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, VII. 1968. 139-156. 
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végső konklúziója szerint a játék öncélú tevékenykedés. Mindezek
kel szemben Lajos Árpád hangsúlyozza, hogy az elméletek a játék
nak csak az okát és célját magyarázzák, de arra a kérdésre, hogy 
voltaképpen mi a játék, nem tudnak feleletet adni, elsősorban azért, 
mert a játékra metafizikai szemlélettel tekintenek és a játékost, a 
játszó gyereket kiragadják a környezetéből. Ez a környezet a felnőt
tek környezete, amelyből a legkülönbözőbb elemek jutnak be a 
játékszeres és a társas játékba. A gyermekjátékok nagy részében 
olyan elemek vannak, amelyek a közösségi életformával, foglalkozá
sokkal, gazdasági élettel, társadalmi szokásokkal stb. függnek össze. 
Végső konklúzióként megállapítja: „a játszó gyermek nem csupán 
szórakozik, hanem alkot, s alkotásaiban egy kulturált életmód meg
élésére készül fel, adott természeti és társadalmi környezetben... a 
játék a gyermek spontán alkotó és közösségformáló tevékenysége, 
melyben a primitív ember kultúrájához fogható, hagyományossá 
vált kulturális elemek összegeződnek." 

A másik nagy témakör, amellyel Lajos Árpád szintén egész élete 
folyamán foglalkozott, a fonóélet, a fonóban folyó munka közösségi 
jellege, kulturális szerepe, a tradíció éltetőjének színtere. Szinte egy 
időben készült a domaházi gyermekjátékokkal a domaházi fonóélet
ről szóló közleménye.8 

Folklorisztikai gyűjtésében Domaháza meghatározó szerepű volt. 
Bizonyos tekintetben szerencsésnek tekinthető, hogy vándorlásai 
során Domaházára került. Ez a barkó falu szinte a legutóbbi időkig 
a leghagyományőrzőbb települések közé tartozott. Különösen gaz
dag hagyományt nyújthatott a folkloristának az 1930-as években. 
Egyébként a barkó falvakról általában elmondható, hogy zártabb 
közösségeikben a hagyományos kultúra lassabban változott. 

Csak mellesleg említem meg, hogy Lajos Árpádnak nyomban 
feltűnt a barkóságon tapasztalt sajátos kultúra, amelyben számos 
eltérő vonást figyelt meg a szomszédos és távolabbi területekhez 
képest. Talán azért is foglalkoztatta a barkó népelnevezés magyará
zatának a kérdése. A terminológia eredetére és értelmére előtte már 
többen tettek kísérletet. Mint a barkóságon gyűjtő kutató, úgy vélte, 

8. Fonóélet Domaházán. Ethn., XLIX. 1938. 109-123., 403-411. 
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hogy szükséges véleményt nyilvánítania ebben - az egyébként végle
gesen máig sem tisztázott kérdésben. Ő is voltaképpen csak egy 
lehetséges - általa elfogadhatónak tűnő - magyarázatot ad, amely 
szerint a barkó „tarkaszőrűt", pontosabban „tarkanyakú parasztot" 
jelent. A pásztorok - akik elhárították maguktól ezt a megnevezést 
- a nótában így csúfolják a földműveseket: „Nem eszek én hamuba 
sült bodakot, / Nem szeretek tarkanyakú parasztot". E vélemény 
szerint tehát az eredet így alakul: tarka - barka - barkó.9 

A barkóság falvaiból a fonóélettel kapcsolatban jelentős anyag 
került közleményeibe és fő művébe, a Borsodi fonó-ba.10 Jó érzékkel 
vette észre, hogy a fonók kitűnő színhelyei a tradíció hagyományo-
zódásának és aktív gyakorlásának. 

A fonóházak a magyar népi közösségek életében sajátos munka-
és szórakozási helyet képviseltek. Szerepük a néphagyomány megőr
zésében, ápolásában, a folklorisztikai kultúra generációról generá
cióra való átadásában rendkívül jelentős volt. A munka és a szóra
kozás kapcsolata a fonóban mutatkozott meg leginkább. A fonás, 
a munka folyamatában is lehet dalolni, meséket, anekdotákat stb. 
elmondani, monológot, párbeszédet előadni. A kisebb-nagyobb szü
netek, vagy naponként a munka befejezése utáni közösségi együttlét 
a szórakozás megannyi formájának éltetője volt. A fonóház, ahol a 
résztvevők egy meghatározott közösséget képviseltek, a színjátszás
nak, a maszkos alakoskodásnak is kiváló alkalma és helye volt. 
A játékosok és a nézők szoros kontaktusban voltak. Lényegében a 
„színpadon" voltak a nézők. A közönség mintegy körülfogta a 
szereplőket, s gyakran maga is a játékok részesévé, aktív szereplőjévé 
vált. 

A fonóházi játékok rendkívül változatosak voltak. E téren a többi 
munkaalkalomhoz viszonyítva különösen fontos hely illeti meg. 
Más munkaalkalmakkor a játékok nemcsak kisebb változatban 
fordultak elő, hanem a körülmények miatt lényegesen körülhatárol
tabbak voltak, s néhány munkaalkalommal csupán egy-két hagyo-

9. A „barkó" népelnevezés magyarázatához. Ethn. XLVIII. 1937. 266-274. Az e 
kérdéskörrel kapcsolatos összegzéshez 1.: Paládi-Kovács Attila: A barkóság népe. 
Miskolc, 1982. 

10. Miskolc, 1965. Második kiadás: Este a fonóban. Budapest, 1974. 
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mányos játék ismétlődött, s éppen a hely, a szituáció, a játszási 
körülmények sajátos volta miatt a rögtönzések, a soha meg nem 
ismételt improvizációs jelenetek, maszkos megjelenítések kerültek 
előtérbe. A munkatevékenység és a munkavégzések helye között is 
lényeges a különbség. A fonás - a példák túlnyomó többségében -
barátságos, kellemes, családias környezetben, lakó- vagy bútorozott 
szobában folyt. A résztvevők - ha nem is ünnepi - de mindenképpen 
tiszta, a szomszédolásra, látogatásra megfelelő ruhában, a napi 
egyéb munkatevékenység után megtisztálkodva jelentek meg. Nyu
godtan mondhatjuk azt, hogy mindezek az emelkedettebb hangula
tot önmagukban, formailag is előkészítették. Ez a közeg a színját
szásra, maszkos játékokra, jelenetek bemutatására kiválóan alkal
mas volt. Voltaképpen egy magasabb szintű színjátszásra is adva 
voltak a feltételek. 

A fonóházi színjátszás ideálisnak nevezhető körülményeihez vi
szonyítottan más alkalmak nem nyújtottak hasonló feltételeket, s 
ezért nemcsak a játékok előadási színvonalában, kivitelezésében 
figyelhető meg a különbség, hanem a repertoáranyagban is, sőt 
némelykor a funkcióban is. 

A fonók jelentőségét a népi, közösségi életben, a folklorisztikai 
hagyományok megőrzésében és továbbadásában a kutatók egyaránt 
hangsúlyozzák. A példák többsége szerint a fonókat a mulatozások, 
az ivások, táncok, a „fajtalan", „buja" énekek, mesék s más megbot
ránkoztató „rosszaságok" miatt tiltották.11 Hiába voltak azonban 

11. Szendrey Zsigmond: Magyar népszokások a fonóban. Ethn., XXXIX. 1928. 147 
kk. Az itt említett példákhoz további adalék a múlt század második feléből: 

nehezen mennek ki a szokásból az úgynevezett fonókák, melyek a legrégibb 
időtől fogva hasztalanul tiltatnak, a rokonfajta fosztókákkal együtt. Fő céljuk 
nem a munka, hanem a mulatság, mely pletykabeszédeken, illetlen dalokon kívül 
gyakran táncból és átöltözködött személyek kóborlásaiból áll". Zsilinszky Mi
hály: Szarvas város történelme és jelen viszonyainak leírása. Pest, 1872. 148. 
A Jászkun Kerület tiltó rendelkezéseiből, 1747: „aki a fonókat bé fogadgya 12. 
forint büntetése lészen, az iffijak peddiglen megkorbácsoltatnak..." 1796: „Azon 
Gazdák, akik tulajdon hajlékjokban fonó házat tartanak és oda legényeket gyüle
kezni megengedik, nemkülönben azokat is, akik Bort mérvén a Bor ivókat házok
nál tartyák egy R. forintra büntettetni meghatároztatik". Szabó László: Faragott 
guzsalyok és rokkák Szolnok megyében. Kiállításvezető. Szolnok. 1982. 15. 
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ezek a tiltások - a 16. századtól kezdődően, s még a,két világháború 
közötti időszakban is - a fonó évszázadokon keresztül megőrizte a 
munkával és szórakozással összekapcsolódó funkcióit. A néphagyo
mány, a szokások, a dalok, mesék stb. fenntartására a fonó rendkí
vül alkalmas közegnek bizonyult. Ebben a népi társadalom legaktí
vabb csoportja, a legények és a leányok (18-25 év) közössége vett 
részt. 

A fonó sokrétű funkciójáról, különösen a folklorisztikai szem
pontból való jelentőségéről Lajos Árpád kutatásai szolgálnak kiváló 
példákkal. Az ő nevéhez kapcsolható egy nagy terület fonóbeli 
hagyományainak falvankénti vizsgálata és a tanulságok elemzése. 
Nagy munkája a borsodi fonóról a népköltészeti hagyományok 
gazdag tárháza. Rámutatott arra, hogy a komédiaszerű maskarázá-
sok a legszívósabban a fonóban maradtak fenn. Ezek mellett a népi 
dráma, a népi színjátszás fejlettebb formáira is voltak példák, első
sorban a balladák dramatizálása révén. 

A magyar szakirodalomban sokan közöltek leírást a fonókról. 
Ezek közül magasan kiemelkedik Lajos Árpád monográfiája, amely 
Este a fonóban címmel második kiadásban is megjelent (1974). Sze
retném hangsúlyozni, hogy Lajos Árpád ezzel a témakörrel kapcso
latban is írt egy jelentős elméleti vonatkozású tanulmányt. A hatal
mas anyaggyűjtése, helyszíni megfigyelése nyomán eredményeit 
A fonó folklorisztikai kutatásának problémái c. tanulmányában ösz-
szegezte.12 Csak néhány kérdést emelek ki a fonóval kapcsolatos 
kutatásoknak ebből a méltán szintézisnek tekinthető munkájából. 

Rendkívül figyelemre méltó az az alapvető szemlélete, amely sze
rint a fonót a társadalmi valóság széleskörű összefüggésében kell 
vizsgálni. Ehhez a munkához a szociológia nyújt segítséget. A fonót 
ugyanis kettős fogalomban kell tekinteni: egyszerre társasmunka, 
azaz egyfajta paraszti termelési mód és ugyanakkor hagyományos 
népszokás. Ez utóbbival kapcsolatban Lajos Árpád rámutat arra, 
hogy a fonóbeli szórakozás, amely a munkához és a munkahelyhez 
volt kötve, nemcsak folklorisztikai, hanem szociológiai jelenség is. 
A munkához kultusz, mágia, költészet, játék és egész sor népművé-

12. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. IX. 1970. 341-369. 
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szeti jelenség kapcsolódik. Lajos Árpád hangsúlyozza, hogy a fonó-
beli munkaközösségek egy gazdag, sokszínű, ősi vonásokban bővel
kedő népi kultúrát teremtettek. 

A fonóban a szórakozás sokszínű formáival találkozunk. Köztu
domású, hogy a fonás munkáját asszonyok, lányok végezték. A fér
fiak a fonóban csak egy bizonyos időben jelentek meg, s a lányok
legények, a nők-férfiak közös szórakozására csak ezt követően ke
rült sor. A nők ezt megelőzően is egymás élénkítésére tréfálkoztak, 
daloltak, tréfaszerü történeteket mondtak és játékokra is sor került. 
A maszkos alakok megjelenése a fonóházak nagy eseményének szá
mított. A visszaemlékezésekből egyértelműen az tűnik ki, hogy a 
különböző színjátékszerű jelenetek, a maszkos alakok nagy élményt 
nyújtottak a fonó közösségének, és azok iránt olyan erős érdeklődés 
nyilvánult meg, hogy annak hatására a játéktípusok gazdag változa
tai alakultak ki. 

Lajos Árpád könyve, a Borsodi fonó (Este a fonóban) a magyar 
népi színjátékok, maszkos alakoskodók gazdag adattára. Hasonló
képpen a népdaloknak is pompás gyűjteménye. És itt eljutottunk 
Lajos Árpád harmadik nagy kutatási témaköréhez. 

Gyűjtései, helyszíni megfigyelései és nem utolsósorban kiváló ze
nei érzéke révén a népdal- és a népzenekutatás jelentős eredményei 
kapcsolódnak a nevéhez. Nemcsak lejegyezte és mint nagyon sokan 
a gyűjtők közül nem csak „csokorba szedte" a dalokat, hanem 
összehasonlító elemző munkával egy-egy etnikumra, népcsoportra 
vonatkozó jellemző jegyeket állapított meg. Olyan elméleti követ
keztetéseket tett, amelyek fontos irányt szabtak a további népzenei 
kutatásoknak. 

Lajos Árpád Borsod területén folytatott kiterjedt helyszíni népze
nei gyűjtőmunkát. Gyűjtései során felfigyelt - többek között - a 
matyók körében egy jellegzetes, addig onnan ismeretlen kétütemű 
nyolcas la-pentaton hangsorú, kvintváltó szerkezetű dallamtípus
ra.13 Ez frazeológiájában és felépítésében egyedülálló Borsod terüle
tén. Széleskörű összehasonlító elemzés nyomán Lajos Árpád megál-

13. Egy népdaltípus a mezőkövesdi matyóknál. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 
1. 1957. 146-150. 
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lapította, hogy a kétütemű nyolcas, 7 (5) b 3 kadencia-rendszerű 
kvintváltó mezőkövesdi dallam a matyó etnikumra jellemző, amely 
több ezer éves múltra tekint vissza. 

A la-pentatónia vizsgálatát Lajos Árpád az ország más területeire 
is kiterjesztette. Megállapítja, hogy a so-la-kadencia használatában 
igen szoros a kapcsolat a dunántúli, az erdélyi, az észak-borsodi és 
általában az észak-magyarországi területek között. A la-pentatónia 
- mint a magyar népzene legsajátosabb vonása - főként Erdély és 
a Dunántúl népzenéjében figyelhető meg, de megtalálható Észak-
Magyarországon is, sőt a so-la-kadencia a kupolás szerkezetű dalla
mok kategóriájában Észak-Magyarországon a legnépszerűbb. Az 
észak-borsodi példák jól bizonyítják, hogy ez az archaikus dallamsa
játosság jellemzője területünk népdalkincsének.14 

Igen alapos, elemző vizsgálatot végzett Lajos Árpád a so-pentató-
niával kapcsolatban is. A so-pentaton hangsor a la-pentaton mellett 
a magyar népzene másik legjellemzőbb hangskálája. Ebben a hang
sorban is ritkán szólalnak meg dallamok pienhangok vagy mellék
hangok nélkül. Borsod megye falvaiban végzett népdalgyűjtései so
rán Lajos Árpád azt vizsgálta, hogyan jelentkezik a so-pentatónia 
a régi és az új szerkezetű dallamokban. Rámutatott arra, hogy a 
so-pentatónia ősi örökség, amely a rokon keleti népektől elágazott 
magyar nép zenéjében szívósan tovább élt és fennmaradt az észak
magyarországi dallamdialektus területén is.15 

A népzenegyűjtés során Lajos Árpád mindig különös figyelmet 
fordított a jellegzetességek megfigyelésére. Erőteljesen foglalkoztatta 
a palócságra és ezen belül a barkóságra jellemző dallamtípusoknak 
a megállapítása. Ez utóbbi népcsoporthoz - mint már a gyermekjáté
koknál is említettük - sajátosan vonzódott. Talán azért is, mert a 
legtöbb archaikusságot ott vélte felfedezni. A zárt hadakban élő bar
kóság körében az ősi gyökerű dallamkészletében a parlando-rubato 
dalokat a pásztorok őrizték meg, akiktől átvette a parasztság is.16 

14. Egy archaikus dallamsajátosság Észak-Borsodban. Ethn., LXXI. 1960. 580-597. 
15. A so-pentatónia jelentkezése a borsodi népzenében. A Herman Ottó Múzeum 

Évkönyve, IV. 1964. 87-101. 
16. Adatok az észak-borsodi pásztor- és parasztdalok kapcsolataihoz. A Herman 

Ottó Múzeum Évkönyve, V. 1965. 285-297. Egy elterjedt dallamcsalád a barkók
nál. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, I. 1957. 151-156. 
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Lajos Árpád többször hangoztatta, hogy a dallamtípusok vizsgá
latánál mindig távolabb kell tekinteni a kutatási helytől, s az egész 
palócság - tágabban az egész magyar nyelvterület - hagyományának 
összefüggésében kell elemzéseinket végezni. E téren mindmáig irány
mutató a palóc dallamtípusokról, dallamsajátosságokról írt tanul
mánya.17 

Ebben a munkájában felveti, hogy érdemes és szükséges lenne 
foglalkozni a palóc zenei tájszólás részletes és rendszeres elemzésé
vel. Igen alapos vizsgálattal kimutatja, hogy a palócságnak - épp
úgy, mint más etnikai csoportnak - sajátos zenei nyelvjárása van, 
olyan zenei, etnikai specifikumai vannak, amelyek „úgy tartoznak 
bele a magyar zenefolklór egészébe, hogy egyúttal beszédes bizonyí
téka egy, a maga egészében külön zenei tájszólásnak". Különösen 
az ötfokú hangsorú dalok őrzik jól az archaikumokat. A dallamfrá
zisok tipikus alkalmazása jól mutatja a palócság zenei sajátosságát 
és zenei ízlését. A tipikus dallamtípusok - vonja le a konklúziót 
Lajos Árpád - az ország más etnikai csoportjaitól jól elkülönítik a 
palócságot. Még két közeli etnikum (barkó, matyó) között is csak 
érintkezésről és nem egyezésről beszélhetünk. Természetesen nem 
különálló a palóc népzene. A magyar népdalkincsbe tartozik, de 
abban egy sajátos zenei nyelvjárást alkot. 

A sajátos zenei nyelvjárást hangsúlyozza Lajos Árpád a Borsodi 
népdalok c. gyűjeményes kötetének bevezetésében is.18 Ez a kötet a 
nagyközönség részére, a népdal terjesztése céljával készült. Jeles 
népművelői törekvést tartott szem előtt, amely szerint a polgári 
giccses ízléssel szemben, a kuplék, slágerek ellenében tömeges nép
daltanítással lehet a leghatásosabban védekezni. És erre 1955-ben 
még valóban nagy szükség volt. A kötet sajnálatosan csak ezer 
példányban jelent meg. Borsod legjellemzőbb dalainak ezt a gyűjte
ményét igen hasznos lenne újólag megjelentetni. 

Szólhatnánk még a népszokásokkal foglalkozó közleményeiről. 
Ezek közül kiemeljük a farsangi ivóró\ szóló leírását. Ezt is, mint 

17. Borsodi palóc dallamtípusok. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, VI. 1966. 
265-280. 

18. Miskolc, 1955. 
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annyi más archaikumot, Domaházán jegyezte le a szokás eltűnésé
nek utolsó stádiumában, megmentve a szaktudomány számára. Fel
figyelt arra, hogy ennek a szokáskörnek ún. pogány kultikus elemei 
és keresztény mozzanatai egyaránt vannak, sőt, a mulatság tartalmá
ban és bizonyos külsőségeiben a régi feudális világ néhány közigaz
gatási emléke is megnyilvánul.19 Hasonlóképpen jól vette észre a 
lakodalmi hajnaltűzzel, a palócokra jellemző sajátos társas mulat
sággal kapcsolatban a kultikus vonatkozásokat.20 

Lajos Árpád elsősorban folklórkutató volt. írt néhány tárgyi 
néprajz körébe sorolható dolgozatot, de azok is inkább a népművé
szet területéhez - s így a tágabban értelmezett folklórhoz - állnak 
közel.21 Az ő folklorisztikai munkássága rendkívül jelentős elsősor
ban az általa nagyon szeretett szűkebb haza - Borsod -, a palócok, 
barkók és matyók hagyományainak feltárásában és megmentésében. 
Lajos Árpád kutatásai révén ismerhette meg a szaktudomány Észak-
Magyarország népi kultúrájának több fontos archaikus elemét. 
A hatalmas anyagfeltáró munkássága mellett figyelemre méltóak az 
elemző, rendszerező és az elméleti következtetéseket összegző tanul
mányai. Belső ösztönből fakadó finom meglátásai, továbbgondolás
ra inspiráló ötletei voltak. Ehhez a helyszíni gyűjtései, a népi közös
ségekben való tapasztalatai nyújtották a hátteret. Az ő munkássága 
kitűnő például szolgál az utódoknak is, hogy ne feledjük, a népi 
kultúra megismeréséhez, az elméletekhez vezető út alapja a helyszíni 
gyűjtőmunka nyomán elért nagy anyagismeret. 

19. A domaházi ivó. Néprajzi Közlemények, V. 1960. 3-4. sz. 267-289. 
20. Hajnaltüze Borsodban. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, VI. 

1964. 23-29. L. hozzászólását Manga János referátumához. In: Módszerek és 
feladatok. Palóc kutatás. Módszertani Közlemények, I. (Szerk.: Bakó Ferenc). 
Eger, 1968. 129-130. 

21. Szépmíves szűcsök Bükkábrányban. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, II. 
1958. 101-124. Népi házdíszítés Sajóvelezden. Borsodi Szemle, 1959. 4. sz. 59-64. 
Díszes fafaragás a Hór völgyében. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, III. 1963. 
103-135. - Szorosabban vett tárgyi néprajzi cikkek: Szénégetés a Bükkben. 
A Herman Ottó Múzeum Közleményei, IV. 1956. 21-30. Házépítés régi módja 
Kacson. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, VIII. 1969. 341-348. 
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AZ ÉLETKÉPEKET ÉS ÚTIRAJZOKAT ÍRÓ ECSEDI ISTVÁN 

Ecsedi István munkásságának áttekintése és értékelése során őt első
sorban mint szakembert, múzeumszervezőt és néprajzkutatót állítjuk elő
térbe. A sokoldalú tudós életművében alig esik szó a tudományos mun
káktól eltérő alkotásairól. Ebben része lehet annak, hogy ezeket az írásait 
a szakemberek alig vették tekintetbe, s csak elvétve találunk rájuk hivat
kozást. Egyik útirajzkötetéről a kiváló etnográfus, Bátky Zsigmond elég
gé elmarasztaló véleménnyel volt. Nem tartalma, hitelessége, hanem a 
szubjektív stílus, az élményszerű leírás miatt. 

A tudományos életben a tényszerű közlésektől stílusban és előadás
módban eltérő munkák szokatlannak tűntek, és a szakemberek ezeket 
nem tekintették tudományos munkáknak, s még adatok forrásaként sem 
hivatkoztak rájuk. Csak az utóbbi időben fedezte fel a néprajz az ilyen 
munkák hasznos forrásértékét. A magyar néprajz sok becses adalékot 
kap a népéletet hűen megfigyelő íróktól az útleírásokban és élménybeszá
molókban. Gondoljunk csak pl. már a múlt században Kuthy Lajos Hazai 
rejtelmek, a századfordulón Eötvös Károly Utazás a Balaton körül című 
munkájára. De említhetjük Jókai, Mikszáth műveit, később a népi írók 
szinte szociográfiai hitelességű írásait. A sort a sárréti Szűcs Sándor 
zárja, aki műveivel a néprajz népszerűsítését magas művészi szintre 
emelte. 

Noha Ecsedi István ebben a műfajban nem emelkedett irodalmi ma
gaslatra, a tényszerű anyagnak, a megfigyelt jelenségeknek olyan hangu
latos leírását adja, amelyben az író érzelmei, a környezetbe, helyzetbe 
való beleélése, a témához való szubjektív kapcsolódása sajátos, csak 
Ecsedire jellemző stílusban nyer kifejezést. 

Ecsedi a népi, paraszti környezettel való közvetlen kapcsolatából f aka-
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dó élményeit gyakran örökítette meg egy-egy kisebb írásban, karcolat
ban. Ezek között szép számmal találunk szépírói ihletettségű életképeket, 
de sokszor csak jegyzetszerű adalékként vázol fel egy-egy jelenséget. 
A debreceni lapokban bőséggel közöl ilyen írásokat. Az önálló kiadvá
nyok közül ebbe a körbe két munka sorolható: 1. a Poros országuta
kon (1925) és 2. a Hortobágyi életképek (1927). Az e műfajban első 
önálló kötetét, a Poros országutakont „Útirajzok" alcímmel jelölte meg. 
Ezzel nemcsak a munkajellegére akart utalni, hanem egyúttal azt is kife
jezte, hogy a kötetben nem törekszik filológiai pontosságú leírásokra, ha
nem a látott, átélt jelenségekről úti élményei nyomán nyújt képet. 

Nagy kedvet talált ezekben az írásokban. Az első ilyen témájú kötetét 
alig két év múltán követte a hasonló műfajú Hortobágyi életképek. Ecse
di ennek már a címében is jelezte, hogy az előzőnél magasabb igényű 
munkát ad közre: olyan írásokat, amelyek a szépirodalom területére tar
toznak, bár a témakör néprajzi, sőt kifejezetten hortobágyi vonatkozású, 
a bemutatás azonban az élményszerű elbeszélés keretében történik. 

A részletesebb bemutatás előtt szóljunk röviden azokról az elődökről, 
illetőleg kortársakról, akik inspirálóan hatottak az útirajzokat és életké
peket író Ecsedi Istvánra. 

Pályája kezdetén Ecsedi egy évig Szegeden volt tanár. Nagy tisztelettel 
tekint az akkor már országosan ismert író, életképíró Tömörkény István
ra., akit régészként, etnográfusként is számon tartunk. A Somogyi Könyv
tár és a Városi Múzeum vezető munkatársa. Ecsedi bejárt a múzeumba, és 
feltehetően kapcsolatba került Tömörkénnyel. Ismeretes olyan véle
mény, amely szerint Tömörkény buzdította Ecsedit a néprajzi gyűjtésre, 
bár erre vonatkozóan hiteles adatok nincsenek. Voltaképpen még a sze
mélyes találkozásra sem. Azonban Tömörkény hatása nem kétséges. 
Ecsedi életképei ezt jól mutatják. Tárgyválasztásban, előadói módban, 
stílusban igyekszik követni olyan írásait, mint amilyeneket olvashatunk a 
Szegedi parasztok és egyéb urak (1893), a Jegenyék alatt (1897), a Ví
zenjárók és a kétkezi munkások (1902), a Gerendás szobákból (1904) és 
a Különféle magyarok meg egyéb népek (1907) című kötetekben. 

Hasonlóképpen hatással volt rá iff. Móricz Pál (1870—1936), aki már 
Szegeden is felhívta magára Ecsedi figyelmét. Móricz Pál Tömörkénnyel 
együtt dolgozott, újságíró volt, s már kezdetben életképíró. Erős érzelmi 
kötődéssel, többnyire elégikus hangon, határozott irodalmi igényekkel írt 
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a népélet apró, szerinte jellemző, gyakran történeti és csak ritkán egykorú 
mozzanatairól. Móricz annál is inkább nagy hatással volt Ecsedire, mert 
hajdúsági, sőt debreceni volt, tudatosan annak vallotta magát, és így pél
dául tárgyválasztás tekintetében is számos azonosság található köztük 
(vö. pl.: Hortobágyi legendák, 1926.; Rejtelmes Alföld, 1926.). 

Ecsedi mintaként tekinthette Györffy István Nagykunsági krónikáit, 
amely 1922-ben jelent meg. Györffy tudományos igénnyel írta művét, de 
olvasmányos, népszerű formában, kevesebb szubjektív megnyilatkozás
sal, mégis a nagyközönség figyelmét és érdeklődését is megnyerő stílus
ban. Egyébként Györffy István a személyes kapcsolat révén is jelentős ha
tással volt Ecsedi néprajzi munkásságára. 

Az életkép a 19. sz. második felében s századunk elején kedvelt, nép
szerű műfaj volt. Az újságírók különösen sok ún. zsánerképet közöltek 
gyakran valóban képpel, rajzzal. Ezeket szívesen olvasta a nagyközönség, 
s mivel az igény megvolt rá, gyakorlatilag szinte különösebb írói tehetség 
nélkül másod-, harmadrangú szerzők is bőséggel írtak ilyen laza szerkeze
tű, kevés cselekményű, jellemábrázolást nélkülöző történeteket. 

Debrecenben is volt néhány olyan tollforgató ember, aki több-keve
sebb sikerrel művelte ezt a műfajt. E téren KonczÁkost akár Ecsedi előd
jének is tekinthetjük. Koncznak ős Debrecen címmel 1909-ben jelent 
meg egy kisded kötete, amely történeti életképeket, regényes története
ket tartalmaz. Jellemző, hogy a kötet első írása: Ecsedi, a büszke kuruc cí
mű elbeszélés. Nem valószínű, hogy Ecsedi István őseiről szól, minden
esetre azt jelzi, hogy az Ecsedi család ősi debreceni család, a közéletben 
mindig nagy szerepet játszott cívisfamília. A kötet ilyen fejezetei, mint Az 
ondódi tündér, Kit sirat a Rákóczi-harang?, A debreceni tulipán, közvet
len hatással is lehettek Ecsedire. 

Egy másik debreceni szerző, Kövér Gyula Ecsedivel egy időben íro
gatta életképeit. Tárgyát tekintve is néprajzi vonatkozású témákat dolgo
zott fel. Ecsedi Hortobágyi életképek című kötetével egy időben, 1927-
ben jelent meg egy összeállítása Életképek a régi Debrecenből címmel, 
amelyben ilyen fejezeteket olvashatunk: Lánykérés Debrecenben, 
A kántálásról, Miért adta el Gebei uram a lovát és talyigályát?, Egy céh
gyűlés stb. 

Az Ecsedit ért hatások között figyelmet érdemlő Zoltai Lajos munkás
sága. Zoltai ugyan nem volt „szépíró", de egész életén át szoros kapcsolat-
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ban lévén az újsággal, a hírlapírással, mint ilyen, a legjelentősebb tudomá
nyos eredményt is hírlapi tárcában közreadó, ily módon közlő kutató, 
közvetlenül nagy hatással volt Ecsedire. Nagymértékben hozzájárult eh
hez az is, hogy Ecsedi mint múzeumőr hosszú időn át hivatalos, munka
társi kapcsolatban állt Zoltaival. Zoltai számtalan újságcikkén kívül mint 
hatást kiváltó írást A Hortobágy című, 1911-ben közreadott munkáját 
említhetjük. 

Megemlítjük még végül Baja Mihályt és Oláh Gábort, akik Ecsedi jó 
barátai voltak. Oláh Gábornak jelentős affinitása volt a népélettel. 1906-
ban jelent meg A debreceni nyelvjárás című munkája, amely népnyelvi 
szövegeket, folklóranyagot is közöl. 

A hatás tekintetében nem érdektelen a Káplár Miklóssal való szoros 
kapcsolata, barátsága. Mindketten a Hortobágy szerelmesei voltak. Káp
lár képekben, Ecsedi írásban örökítette meg az utókor számára a horto
bágyi puszta életét. 

Ilyen előzmények és környezet hatása alatt alakult Ecsedi szemlélete, 
figyelme és érdeklődése a népélet írói ábrázolása terén. Életképírói mun
kásságának jellemzője s egyben megkülönböztetője is a többiektől a min
denféle romantikától mentes, inkább száraz, mint érzelmes, tárgyilagos 
leírás, a földrajzi szemlélet előtérbe állítása. Azok a kerettörténetek, his
tóriák, amikbe beállítja leírásait, általában egyszerűek, inkább tényközlő-
ek, reális szereplőkkel, konkrét időpontokkal, helyszínekkel, logikus kö
vetkeztetésekkel, frázistalanul, stílusát tekintve egyszerűen, világosan 
előadva. Gyakran tőmondatokban fogalmaz, közérthetően és nagy kife
jezőerővel. A líraiság és a száraz tényközlés sajátosan vegyül írásaiban. 

Amint említettem, sorrendben az első ilyen tárgyú kötete a Poros or
szágutakon. Célkitűzését így fogalmazza meg az Előszóban: „ E könyv út
törőinek indul abban a nagy munkában, mely az alföldi kutatókra vár. 
Nemzeti missziót kíván teljesíteni. Megismerteti a magyar földet a magyar 
nemzettel. Feltárja érdekességeit. Érdeklődést akar kelteni az Alföld és 
annak lakói iránt. Vezeti a tudóst a ősi magyar források felé, könnyű, egy
szerű irályával szórakoztatja az egyszerű olvasó lelkét." 

Fontos cél tehát a figyelemfelkeltés az alig ismert népi kultúra iránt. És 
még valami: a néplélek megismertetése, olyan rejtélyek feltárása, ame
lyek ismeretlenek a nagyközönség előtt. Amint írja: „Az a kevés etnográ
fus, aki olykor a magyar földet járta, inkább csak a szorosan vettszaksze-
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rűséget kereste. Elhaladt a kedves vonzó képek mellett. Én figyeltem a ma
gyar földet. Megtanultam vele beszélni. Szólott hozzám a magyarföld, s 
megértettem szavát. Beszéltem a föld népével is, az egyszerű magyar lélek
kel, melyet nem érintett a rohanó kor szele. Elsőlátásra különösnek tűntek 
fel egy régi világban letűnt korszak kései emlékei. Jártam a pusztát forró 
nyárban. Por lepte be izzadt arcomat. Ha néha próbára tette is akarato
mat, lelkemet Istenhez emelte az elhagyatottság, a mindenség megrázó 
ereje, a körültem tomboló színes képek ezer változata. Ha fáradt testemet 
megpihentettem a dús pázsit ölén, a csillagos ég ezer szemével vigyázott 
rám a hűs éjszakán. Kint voltam csikorgó télen, mikor hóvihar kergetett 
utamon. Az ismerős, csendes tanyák meleg boglyakemencéi ölelve vártak 
éjjeli szállásra. S a zúgó szélvész egész éjjel sírva, ordítva kereste elveszett 
társát — engemet. Virágfakasztó tavaszutón nyári zivatar vert végig az or
szágutakon. Dalolva keltem újra utamra, ha a barátságos Nap megszárí
tott, így jártam én és járok most is poros utakon. Társsal vagy egyedül: 
mindegy az nekem. A mit látok, hallok, feljegyezgetem s átadom megőrzés 
végett magyar népemnek" (3—4. L). 

Szép meleg lírai sorok ezek. Jól érzékeltetik Ecsedi finom lelkiségét, a 
nép iránti szeretetét és ragaszkodását. Némi rezignációval mondja: „Nem 
ambicionálta a magyart a magyarföld. Inkább elmentek távol Ázsiába 
kutatni. Ez hozott hírt, nevet, dicsőséget" (43.1.). 

A Poros országutakon 25 főfejezetre tagolódik, amelyekben összesen 
121 „kép", történet, hosszabb-rövidebb, sokszor csak villanásnyi leírás 
örökít meg ugyanannyi témát, látott, hallott emléket, esetet, jelenséget, 
néprajzi érdekességet és a nép életéről, a haza, az ország sorsáról való me
ditációt. 

A kötet lapjain Ecsedi nemcsak a Hajdúság népéről, a hortobágyi pász
torokról, a puszta életéről ír, hanem más utazásainak, kutatóútjainak em
lékeiből is közöl érdekes részleteket. így pl. a Bodrogközről, az ottani lápi 
világról, halászéletről, szigonyozásról, primitív tűzgyújtásról, hamuban 
sült halról, kövön sült tésztáról stb. A Balaton körüli emlékeit, az alföldi 
embernek a nagy vízről való gondolatait is feljegyzi. A távolról jött ember 
jó érzékével veszi észre: „A Balatonnak nagy jövője van." De arra is rá-
érez, hogy az üdülőkön, betegeken kívül a pénzemberek, spekulánsok 
özöne is ellepi a Balatont (70.1.). Az úti élménybe így vegyül a társada
lomkritika. 
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Ecsedi útirajz-, életképközlései a valóságnak megfelelő hitelességűek. 
A gyakran szociográfiai pontosságú leírást egy-egy tájleíró, időjárásra, 
természetre utaló részlettel élénkíti, teszi élményszerűvé, s talán úgy is 
mondhatnánk, szépirodalmi ihletettségűvé. Ezekkel szinte háttérrajzot 
ad a témának, mintegy bevezeti vagy éppenséggel kiegészíti. Az egyik 
tiszta élményanyagot így kezdi: „A herepi Holt-Tiszánál fülledt levegőjű 
füzesben pihenünk. A Nap égetően süt kívül. Nincs még csak szellőfuval
lat sem. Az óriás legyek, pőcsikek hűvösre húzódnak. A zöld levelek alján 
pihenve lesnek a zsákmányra" (20. L). 

Egy másik helyen a Hortobágy életét is befolyásoló nagy szárazságot 
érzékelteti: „A derült ég teljesen kisimulva. Sehol egyetlen fellegfoszlány, 
mely néhány pillanatra elfedné előlünk a nagyon is barátságosan mosoly
gójúniusi Napot. A kánikula olyan hőséggel borul az alföldi tenyészetre, 
hogy ez bágyadtan kéri az enyhítő esőt" (43.1.). De a derű, a természet 
megújulása, az emberek bizakodása is szép lírai sorokban jelenik meg: 
„ Még hűvös, de szép az áprilisi nap. Az éles tavaszi szellőneki-neki fut az 
alföldi rónán. Megborzongatja az ember hátát. A Nap bujdosik az irigy
kedő fellegek közt. Már megmozdult a föld. Tavasz van. A fű bágyadt, be
teges, de haragoszöld. A pacsirta még későn kél, a gólya ott gubbaszkodik 
fészkében. A földműves nép sapkában, felsőruhában dolgozik szanaszéj
jel. Tavasz van, a nagy föltámadás" (66.1.). 

Mindezek a képek Ecsedi írói stílusát jól illusztrálják. Ha ezt a műfajt 
tovább műveli, minden bizonnyal nagyobb sikereket ér el. A következő 
kötettel, a Hortobágyi életképekkel azonban lezárult az ilyen természetű 
írásainak sora. 

A Hortobágyi életképekben — melynek címében is jelzi a műfajt — az 
előzőtől lényegesen eltérő fejezeteket olvashatunk. Az ebben közölt írá
sok lényegében elbeszélések. A szerző egy-egy néprajzi témát, jelenséget 
írói fantáziával színezett keretben mondja el. A néprajzi hitelesség nem 
kétséges, azonban a tárgyról szakmai szempontból keveset tudunk meg. 
Csak egy példát említek. A Hogy készül a Hortobágyon a birkapaprikás 
című írásból (37—44.1.) pontosan nem tudjuk meg, hogy valójában ho
gyan is készül. Ez nem is célja az írónak, hiszen akkor néprajzi leírást kap
nánk. A téma voltaképpen csak keret arra, hogy a szerző a birkapaprikás 
készítése közben elbeszélgessen az angyalházi pásztorokkal, és élvezetes 
leírást nyújtson a karám körüli életről. 
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Ezekben az írásokban Tömörkény elbeszéléseihez közelít, s nem egy 
életkép szépirodalmi mintája ennek a műfajnak. 

Szereti és szívesen alkalmazza Ecsedi a természetből vett képeket, ha
sonlatokat. Táj- és természetleíró részletekkel a Hortobágyi életképek 
majd minden fejezetében találkozunk. Gyakran lírai sorok ezek, mint 
ahogy láttuk az első kötetében is. Pl. „A tavasz vidul. A fű kipezsdül. Most 
hajtanak a Hortobágy ra... A tavaszi napfény veri a pusztát. Hűvös meleg 
van. A tavaszi szél vadul nyargal keresztül a rónán. A sötétzöld vetés haj
bókol a nagy úr előtt. A szép fehér tanyák barátságosan mosolyognak az 
útfélre. Kacag az ébredő természet" (Kihajtás a Hortobágy pusztára, 
3.1.). 

A Hortobágyról olyan szépen ír Ecsedi, hogy talán senki úgy előtte s 
utána. Nem a stílusra, az írói fogalmazás választékosságára kell itt gondol
nunk, hanem arra a mélységes szeretetre, ami minden hortobágyi életké
pét áthatja. Sok rangos író írt már a Hortobágyról, de belülről úgy, mint 
Ecsedi, senki sem látta. Búcsúzóul az életképektől, idézzük fel, hogyan lá
tott egy őszi napot a Hortobágyon: „A Hortobágy puszta most szebben vi
rít, mint egy jó tavaszon. A fű magas. Az óriás puszta dús-selymes sző
nyeggel van bevonva. Sötétzöld a haja. Puha ölében heverésre hív. Ősz 
van. A gondos természet pótolni akarja, amit a nyár elején elmulasztott. 
Tarka virággal szórta tele a szép Hortobágyot. A korpafű hófehér fejével 
integet. A sárga bóbitás szikfűszínesíti a gyér füvezetet. Színes, de nem il
latos már. Késői virágzás. A vadnefelejcs, kökörcsin, gelicetövis tarkítják 
a vadvirágdíszt. Amaz lent virít, ez feltartja fejét. Vigyázz! Mert a virág 
mögött tűhegyes tüske les. Megszúr, amíg cirógatod. A víztelen mélyedé
seket a szikisóska égszínű virága pompásan rakta ki. A fecskék is készül
nek már. A telefondrótokat ezrével ülik tele. Hangosan beszélgetnek, ta
nakodnak, csevegnek. Egy öreg erős kiáltásokkal felszáll. Vissza-vissza-
néz: fecseg. A többiek utánaindulnak. Nagy kört tesznek a levegőben, s le
szállnak a gyepre. Indulnak téli hazájuk felé; gyakorolnak. A Nap már 
nem heves. Tekintete fátyolos. A tiszta, csendes levegőben millió cecelégy 
örvénylik. Ősz van. Hosszú bikanyál nyújtózkodik fejünk felett. Az Al
föld léggömbje, a búzalopó száll. Isten veled, nyár!" (Pusztul a régi pász
tor- és betyárnóta a Hortobágyon, 51.1.). 

Mintha Káplár Miklós — a kedves jó barát — festményeit látnánk, ame-
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lyek éppen ilyen líraian és mély átéléssel tárják elénk a mindkettőjük által 
hőn szeretett Hortobágyot. 

A Hortobágyi életképek után Ecsedi életkép jellegű újabb gyűjteményt 
nem adott ki. Ilyen írói hajlamát a tudományosabb igényű útirajzokban, 
útleírásokban elégítette ki. Szívesen és gyakran utazott. Útjairól, a szer
zett élményekről, tapasztalatokról rendszeresen írt a napilapokba. Két je
lentősebb útjáról közreadott cikkeit egy-egy kötetbe állította össze. Köte
teiben minden érdemlegesebb útibeszámolója integrálódott, s ezért szá
munkra ma már kevésbé fontosak a különben is alig hozzáférhető újság
cikkek. Fontosak viszont könyvei, amelyekben a közreadott anyag érde
kességén túl egyfajta írói szerkesztésmóddal is megismerkedhetünk. Ez a 
szerkesztésmód ismeretterjesztő célzatú, lényegre törő, összefogottságot 
igénylő. 

A bulgáriai útjáról a Bolgárok földjén (1929), a palesztinai utazásáról 
pedig Utazásom a szentföldön (1933) címmel jelentette meg útirajzait. 
Bulgáriai utazásai jelentős néprajzi eredményekkel jártak. Jelentésében 
így számol be kutatóútjáról: „1926. augusztus havában Bulgária és Tö
rökország területén végeztem néprajzi megfigyeléseket. Megfigyeléseimet 
főleg a török fajta nép tanulmányozására irányítottam. Bejártam Bulgá
riában Szófia, Ruszcsuk, Várna, Sumen, Philyipoly vidékeit, Törökor
szágban Konstantinápolyt választottam központnak, úgy az európai 
részt, mint a kerület kis-ázsiai részén a jellegzetes falvakat. A magyarok 
nagy ősfoglalkozása, a pásztorkodás és a földművelés után kutattam a tö
rök népeknél. Megállapítottam, hogy az ősfoglalkozások primitívségét te
kintve egyforma az európai és az ázsiai törököknél. A török paraszt még 
mindig egyszarvú primitív faekével szánt, borona)a primitív faráma. Sze
kérrel, szánkóval és hengerrel nyomtat. Csak elvétve látni Bulgáriában, 
hogy az ágyást lóval vagy ökörrel tapostatja. A gazdasági szerszáma a leg
kezdetlegesebb. A pásztorkodás főleg a juhászaira szorítkozik. A törökök 
pásztorkodása teljesen pusztai. A török pásztor éppen úgy nem tűri a fát, 
mint a magyar. A fák és bokrok fiatal hajtásait a juh és a kecske rágja le. 
A juhászok eszközei olyan primitívek, mint a mi pásztorainké. A jobb 
gazdaságok hordozható kunyhókat készítenek nekik deszkából. Megvan 
a cserély, gallyakból fonva, mint Kecskemét vidékén, az ágak a földbe 
csak beszurkálva, mint a fél századdal ezelőtt a Hortobágyon, eszköze 
csak pár darab és primitív. így a kampó is ugyanaz, mint nálunk, csak a 
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feje is fából van. Ilyen volt nálunk száz évvel ezelőtt. A juhporost éppúgy 
megseprik, mint a Hortobágyon, és trágyával tüzelnek a fátlan faluban, de 
elvonják a trágyát a sovány földtől. A tehéntrágyát éppoly gondosan ösz-
szeszedik és megszárogatják a jó meleg napon, és elteszik télire, mint a 
Hortobágyon." (Idézi Balogh István: Ecsedi István élete és munkássága. 
Debrecen, 1985. 57-58.1.). 

Ecsedi úgy vélte, hogy a bolgár, a török és a magyar kultúra összeveté
séből plasztikusabban kitűnnek a néprajzi sajátosságok, különbözőségek 
és egyezések. Leírásaiban a földrajzi szempontok igen erőteljesen előtér
be kerülnek, részletesen írja le magát az utat, az utazást. A kötet számunk
ra legfontosabb fejezetei: Egy bolgár-török faluban. Török és bolgár 
nyomtatás, A török gazda háza tája. A bolgár falusi gazda udvara, Családi 
hagyományok a bolgároknál, Az ősjuhászat a szófiai medencében, A kis 
halász az Iszkeren és A rózsák völgyében. 

A két bulgáriai útjáról egyébként Ecsedi szakfolyóiratban is közölt ta
nulmányt. A bolgárok ősi földművelése című munkáját a Néprajzi Értesí
tő közölte (1928). 

Az Utazásom a Szentföldön címen kiadott kötete néprajzi szempont
ból kevésbé jelentős (e tekintetben Egy földművelő zsidó telepen című fe
jezet a figyelemre méltó). De mint útirajz színes, sok helyen kimondottan 
élvezetes, figyelmet lekötő olvasmány. Az utazást részletesen leírja, a szo
katlanra, a keleti jellegű dolgokra fokozottan figyel, érzékeli az arab—zsi
dó problémákat, a szociális gondokat, gyakran azonban jelentéktelen 
dolgokra is kitér (cipőtisztítás, ruhamosatás vagy pl. milyen étvággyal ette 
a birkahúst, amit meg-megsózott, hogy jobban essen rá a bor stb.). Feltű
nő, hogy alig-alig nyújt részletesebb tájleírást, és csak néhol villant fel egy-
egy természeti képet, lírai betoldást: „A kék tenger még egyszer előbuk
kant. A reggeli köd már teljesen elszakadt a hideg hullámoktól. Mosoly
gottá tenger, mint a gyermek kék szeme" (110.1.): „Madarak csicsergése 
üdvözli a meleg hajnalt" (238. 1.). A kötet 14 fejezetéről elmondható, 
hogy egy ilyen út iránt érdeklődőknek a maga korában nyilvánvalóan 
hasznos olvasmányul szolgált, az érdeklődést felkeltette egy akkor még 
kevésbé ismert terület népe és kultúrája iránt. Egy mai utazó Ecsedi 
nyomdokain járva érdekes összevetést tehetne, mi és hogyan változott fél 
évszázad alatt. 

A fentiekben nem tértünk ki Ecsedi István hírlapokban megjelent élet-
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képeire, útirajzaira. Csak az önálló köteteket említettük, amelyek azon
ban lényegében tartalmazzák az újságokban megjelent írásait. Nyugat
európai, észak-európai útjainak emlékeit nem sorolta kötetbe. Az érdek
lődő ezeket az egykori Debreczen újság hasábjairól ismerheti meg. 

Ecsedi Istvánt elsősorban etnográfusként tartja számon a magyar tudo
mány. Amikor azonban végigtekintünk egész életpályáján, nem hagyhat
juk figyelmen kívül sokoldalúságában, sokirányú érdeklődésében élet
képeit és útirajzait. Ezek az írásai egyszerre irodalmi alkotások és forrás
értékekkel bíró néprajzi megfigyelések. 
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FOLKLÓR ELEMEK TOMPA MIHÁLY KÖLTÉSZETÉBEN 

Előadás Tompa Mihály halálának 120. évjordulója alkalmából rende
zett ünnepségen a keleméri református templomban 1988. október 
2-án 

Isten felszentelt hajlékában emlékezünk ma 120 éve elhunyt szol
gájára. Arra az emberre, aki egyaránt hűséges fia volt egyházának 
és hazájának. És ami számunkra oly kedvessé teszi őt: szűkebb 
hazája Gömör volt. Tanulmányai után ide jött boldogan a szülötte 
tájra, a lankás, hegyes-völgyes Gömörbe, ahol életútja elindult 1817. 
szeptember 29-én. Itt teljesedett ki életpályája. Nem hagyta el Gö-
mört, hiába hívták gazdag alföldi eklézsiákba. Itt maradt és sorskö
zösséget vállalt híveivel, a táj népével és a szabadságharcba együtt 
ment a gömöri önkéntesekkel. 

Boldogság, bánat, siker és keserűség övezte azt a két évtizedet, 
amelyet Beje, Kelemér és Hanva háromszögében élt meg. Az érzé
keny lelkületű, sok betegséggel küszködő költőnek és lelkésznek 
megnyugvást a költészet és a vallás nyújtott. Az irodalom alig emlé
kezik meg az ő elmélkedéseiről, fohászairól és imáiról. A költőben 
pedig csak így együtt látható az a nagy szellemiségű ember, aki 1868. 
július 30-ától nyugszik a gömöri magyar földben. 

Vajon hitte volna-e, ha egy rossz szellem azt jósolja neki, hogy az 
a föld és az a nép, amelynek a szabadságáért küzdött, szülővárosa 
és nyughelye egy fél évszázad múltán idegen állam uralma alá kerül. 
Hogy egyszer majd gonosz emberek ledöntik a szobrát, hogy még 
száz év sem telik el, újra megalázzák magyarságáért, csakhogy már 
nem az akkori ellenfelek, hanem éppen azoknak az utódai, akiknek 
az őseivel és őseiért együtt, egy zászló alatt, egy eszményért harcolt 
és szenvedett. 

Nem hagyta el a hazáját, az ország hagyta el őt. 
Mi - késői nemzedék - az ősi Gömör egy tenyérnyi szigetén 
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idézzük emlékét. Hányszor éreztük, hogy „pusztulunk, veszünk, 
mint oldott kéve, széthull nemzetünk". 1850-ben írta és mily igaz 
volt száz év múlva is: 

A sebzett vad a rengetegben 
Kínjának hangot ad: 
S magát az elnyomott magyarnak 
Kisírni sem szabad. 

(Pusztán) 

De a csüggedésben ő adott mindig hitet és reményt is: „Fiaim, csak 
énekeljetek." 

Költészet, mint minden nagy költőé, ma is időszerű. Az elmúlt 
évtizedekben a néphagyományhoz nyúltunk vissza - mind a három 
nagy géniusz, Petőfi, Arany és Tompa a múlt században -, hogy a 
múltat idézve a jelennek szóljunk. A jelennek a múltból kell táplál
koznia, hogy munkálhassunk a jövőn: „Mert a boldogságra még 
kevés csak a jelen, A múlton épül az és az emlékezeten". 

Tompa Mihály költészetének erről a tiszta forrásáról szeretnék 
most szólni. 

Gyakran nevezték Tompát a virágok poétájának. A természet 
közelségében élt. Egykorú megfigyelés szerint „udvara, kertje, s 
minden darabka földje rózsákkal és egyéb virágokkal volt beültetve. 
Odament közéjük és szeretettel, gyöngéden nézegette, mintha csak 
élő lények, beszéddel és gondolkodással megáldott teremtések vol
nának". Tompa is így nyilatkozott: „Csak virágaim enyhítik lelkem 
fájdalmát. Hazámról is velük beszélgetek; szólni is csak az ő nyelvü
kön szólhatok. A magyarnak nyíltan szólni tiltva van." 

Virágos kis kertemnek közepén, 
Árnyas méhesben ülök, élek én; 
S kiket megápol s öntözget kezem: 
Virágaimat kéjjel szemlélgetem; 
S haláltól mert megóvnom nem lehet, 
Virágregékbe' dallom éltöket. 

(Levél Pogány Karolinához) 
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Virágregék címmel megjelent kötetében (1854) különböző virágok 
szövik át a költeményeket. Beszélnek, mozognak, szeretnek, szomor
kodnak. A virág e költészetben jóval többet jelent, mint növényt, 
mint természeti jelenséget. A virágok nyújtotta impressziók, a pom
pás színek, finom hangulatok a többnyire allegorikus mondanivaló 
hátterét alkotják: 

Szeretlek, szép virág, titeket...! 
Színben, illatban gazdag éltetek 
Tartsa meg frissen, ifjan lelkemet, 
Míg láthatlak, míg köztetek leszek...! 
Jertek, lakjatok aztán síromon, 
Vegyétek vissza hűlt szívem felett, 
Mit annak ti adatok egykoron: 
Az ifjúságot, színt és életet! 

(Előhang) 

Úgy gondolom, hogy akkor, amikor a múlt század közepén a 
népművészetben, a népköltészetben oly nagy mértékben elterjedt a 
virágmotívum, nem véletlen éppen abban az időben a műköltészet-
ben ez a maga nemében páratlan „virágvers" gyűjtemény, a virágok 
felhasználása, szerepeltetése egy sajátos költői gondolatvilág ábrá
zolására. 

A virágokról szóló költemények mondai hátterének forrása több
nyire nem fedhető fel. A néphagyományban kevésbé maradtak fenn 
eredetmagyarázó emlékek. Nem kétséges, hogy a fantáziának nagy 
volt a szerepe, ugyanakkor a költő a néphagyományból származó 
motívumokat nagy számmal felhasznált a virágregéiben. így a népi 
és a költői elképzelés sajátosan ötvöződött megfogalmazást nyert. 
A kedves, olykor bájosan naivnak tetsző leírásokból megtudhatjuk, 
hogyan lett a piros parlagi rózsából fehér kerti rózsa, a fényszirom
ból vérfű; miért nyílik a jácint tavasszal, a tubarózsa nyáron; ho
gyan eredt a vízililiom és a fagyöngy. 

A virágok élete, formája, színe, környezete lehetőséget nyújt a 
költőnek arra, hogy elmélkedjen, gondolatait elmondja a szépségről, 
a jóságról, az irigységről, gonoszságról és a boldog, csalárd, gyötrel-
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mes szerelemről. A kék liliom az iringót szerette, de az megcsalta a 
rózsával: 

Szeretvén a kacér virágot 
Iringó a rózsához vágyott: 
És lángoló szavak szenvedélye: 
Tüskés karjába vitte végre. 

A liliom hűtlen kedvese ölelésében hal meg. így moralizál végül a 
költő: 

A sírnál mindent elfelejtünk, 
Mi kéjt vagy kínt adott az élet; 
Csak a szerelemnek nincs vége, 
Sugárzó vagy setét emléke, 
A más világon is kísérget! 

(Kék iringó) 

A néphagyományból sokkal nagyobbat ölel Tompa a Népregék, 
népmondák című kötetében (1846) és azután nagyszámú költeményé
ben. Korabeli feljegyzések, Tompa levelei tanúskodnak arról, hogy 
tudatosan gyűjtötte a néphagyomány emlékeit. A mondákat, az 
eredetmagyarázó történeteket többnyire az eseményhez kapcsolódó 
gondolatainak megfelelően dolgozta fel. 

Találkozunk tisztán mesei tárgyú témákkal. Folklorisztikai szem
pontból is jelentős a Jávorfáról c. költeménye. A népmesei variánsok 
szerint az idős király a három gyermeke közül a koronáját annak 
ajánlja, aki a kívánságát teljesíti, egy nehezebb feladatot elvégez. Ez 
a legkisebbnek sikerül. Testvérei megölik, eltemetik. A holttestből 
jávorfa nő, amelynek a hajtásából egy pásztor furulyát készít. Ami
kor belefúj, a hangszer megszólal: 

Fújjad, fújjad én pásztorom, 
Én is voltam királygyermek, 
Most meg vagyok jávorfácska, 
Jávorfából furulyácska. 
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Erről a király tudomást szerez. A furulya neki is megszólal. A testvé
reknek is bele kell fújni. Akkor ezt mondja a furulya: „Fújjad, fújjad 
én gyilkosom..." így a király is megtudja az igazságot. A holt királyfi 
a jávorfácskából életre kel, övé lesz a trón, a gonosz testvérek pedig 
elnyerik méltó büntetésüket. 

Tompa költeménye erre a mesei alapra épül. A témát költői 
elképzelése szerint dolgozza fel. A három királyfiú helyett három 
királylány szerepel. A legfiatalabb, a szőke királylányt az idősebbek, 
a két barna, megölik: 

Vén jávorfa gyökeréhez 
Földbe ásták, betemették. 

Vén jávorfa törzsökéről 
Harmadik nap éjszakáján 
Ifjú hajtás sarjadott fel! 

Ebből egy pásztorfiú furulyát készít, s mint a népmesében, a költe
ményben is ugyanúgy megszólal és elárulja a gyilkosokat. Az ősz 
király megátkozza a két gyilkos leányt, de - talán csak lélektanilag 
lehetne magyarázni - Tompa nem ébreszti fel halottaiból a kisebbik 
királylányt, hanem utána küldi a „búba süllyedt ősz királyt" is. 

Hasonlóan a mese világába visz A szegény és gazdag c. költemé
nye. A szegény ember meghalt fiának temetésére kölcsönt kér a 
gazdag embertől. Az megtagadja tőle a segítséget. A szegény ember 
sírásás közben „három ásó nyomra" egy üst pénzt talál. A pénzzel 
az átalvetőjét megrakja és hazamegy. Amikor a gazdag ember meg
tudja a „szegény szerencséjét", egy bikabőrt húz magára és mint 
ördög követeli a pénzt a szegény embertől. Az a pénzes átalvetőt 
kidobja az ablakon. Az álbika szarvára akad. A gazdag alig bírja 
hazacipelni. A fejéről, szarváról segítséggel sem tudja az átalvetőt 
ledobni. Mivel nem sikerül megszabadulni tőle, érzi, hogy átok fogta 
meg, elhívatja a szegény embert, aki könnyedén leemeli ugyan a 
szarváról az átalvetőt, de a bikabőr a gazdagon marad, „testére sül", 
és „bika képében, bömbölve világgá fut". 
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A történet témarokonságára az európai népek mesekincséből bő
séges párhuzamok ismeretesek. 

A néphagyomány vándor témái közé tartozik a konok asszonyról 
szóló történet is. Tompa Három a daru c. költeményében dolgozza 
fel. Az eseményt azzal kezdi, figyelmezteti az olvasót, hogy igaz, 
megtörtént esetet mond el: 

Jó előre óvást teszek, 
Hogy amit most elbeszélek, 
Nem én költöm...! 
Ez megtörtént az alföldön, 
Annak egyik falujában, 
Valójában! 

Az egyszeri asszony azon perel az urával, hogy a nádasból felröp
penő darucsapatból nem két, hanem három daru nem szállt el. 
„Mind elszállott... kettő híján" - mondja az ember, mire az asszony 
replikázik: „Csak eggyel több, mint te mondod... Három! Három!" 
Konokul egyre csak ezt hajtogatja. Belebetegszik, csakhogy neki 
legyen igaza. Végül az ember ráhagyja; az asszony nyomban meg
gyógyul és boldogan kiáltja: „Három a daru holtig!" 

A megátalkodott/ konok nővel kapcsolatos történet különböző 
változatai Európa-szerte ismeretesek a néphagyományban és a világ 
meseirodalmában. Tompa a néphagyományt megmentette és az 
irodalomba emelte. 

Minden bizonnyal a szájhagyomány szolgált alapul a Diósgyőrről 
szóló vers témájához is. A hajdan élt Diós Pál gazda-vadász álombeli 
látomás és utasítás nyomán egy „vén diófa" tövénél kincset talál, 
abból épült fel Diós-Győr: 

Friss élet zaj kelt legottan 
Az elhagyott vidék felett. 

A monda - természetesen más helyhez kapcsolódva - szerepel az 
Ezeregyéjszaka meséi között is és egyéb gyűjteményekben, például 
anekdota változatként Andrád Sámuel 19. század végén megjelent 
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kötetében. Ezt ismerhette Tompa, de a vándortémát mesegyűjte
ményben is olvashatta. Bármi volt a forrása, a motívumot alkotóan 
lokalizálta Diósgyőrre. 

A hiedelemtörténetek közé tartozik a farkassá átváltozó pásztor 
mondája. Ez különösen jelentős a gömöri néphagyományt illetően. 
A folklorisztikai irodalomban a farkassá változott ember csordás 
farkas, küldött farkas, farkas koldus, szakállas farkas stb. néven 
ismeretes. Az utóbbi megnevezés fordul elő éppen itt területünkön, 
Putnokon. A történetet egy kőhalommal, a szakállas farkas sírjával 
összefüggésben magam is hallottam. Egy pásztor haragudott a fele
ségére, mert nem vitte neki pontosan időben az ebédet. Farkas 
alakjában eléje ment az erdőben, megijesztette, ruháját megtépte. 
Ebéd után az asszony ölébe tette a fejét és elaludt. A felesége meglát
ta a fogai között a ruhájának a foszlányát. Rádöbbent, hogy az ő 
ura a szakállas farkas. Elmetszette a nyakát. Köveket hordott rá. 
A Kányás és a Hegyestető találkozásánál lévő sírra az arra járó 
emberek még a közelmúltban is dobtak követ, hogy a szakállas 
farkas elő ne jöjjön, meg ne támadja őket. 

Tompa Mihály Szakálas farkas címmel írta meg a történetet. 
A nép száján élő hagyományt hűen, csekély jelentéktelennek mond
ható toldással foglalta versbe. Balogh Béla Putnok történetében, SL 
múlt század végén, 1894-ben, 40 évvel Tompa költeményének kelet
kezése után a néphagyomány nyomán közli a szakállas farkas mon
dáját, és utal arra, hogy Tompának a putnoki monda a forrása. 

Egy másik verse, a Néprománc című az orális hagyományban 
széles körben ismert hiedelemmondát elevenít fel. Egy legény foga
dásból, virtuskodásból vállalkozik arra, hogy kimegy a temetőbe, 
ahol egy sírból kihúz egy keresztet vagy fejfát. Amikor azonban 
szúrta vissza, a sírjel alá került a surca, az is nyomódott a földbe. 
A legény megrémült, mert azt hitte, hogy a halott húzza. Ijedtében 
szörnyethalt. Ezt a napjainkig ismeretes hiedelemtörténetet Tompa 
folklorisztikai szempontból lényegtelen eltéréssel mondja el: nem 
legény, hanem leány a virtus gyászos hőse. 

A keresztútról c. versében szintén egy általánosan - napjainkig -
ismeretes hiedelemtörténetet dolgoz fel. A babona szerint Szent 
György-nap éjszakáján éjfélkor a boszorkányok a keresztútnál talál-
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koznak. Azt, aki meglátja őket, széttépik. De ha tehetetlenek vele 
szemben, minden kívánságát teljesítik. A versbeli Péter gazda a 
megjelölt időben a keresztúton várta a boszorkányokat. Amint a 
hagyomány előírta, egy mogyorófavesszővel vont kör közepébe állt. 
A hiedelem szerint a kör - mágikus kör - vonalán nem tudnak 
átjutni a boszorkányok. A kincset - pénzt - adó boszorkányok 
helyett azonban egy száguldó szekér érkezett, amelynek a kerekei 
majdcsaknem halálra gázolták Péter gazdát. 

Tompa közvetlenül merített a néphagyományból. A diákéveket 
kivéve lényegében egész életében népi környezetben élt (bár az akko
ri Sárospatak is népi miliőnek tekinthető), valójában beleszületett a 
népi kultúrába, sajátja volt és annak elemeit természetszerűleg hasz
nálta fel költeményeiben. Jelentős folklorisztikai adalékokat őriznek 
versei. Egy részük napjainkig fennmaradt, más részük már eltűnt a 
néphagyományból. A mai olvasó számára több költemény megérté
séhez kiegészítő jegyzet szükséges. 

Az ördögszekérről c. vers története aligha lenne érthető a népha
gyomány ismerete nélkül. Ördöggel vérszerződést kötő emberek, 
fejetlen lovakon száguldó gonosz szellemek, tüzes seprűs vén banya, 
vért adó tehén, szemmelvert gyermek, varázsvirág, mind-mind ma
gyar - és európai - folklórmotívum. 

Hasonló hiedelmeket említsünk még: a kuvik halálmadár (Ku
vik), a kakas hangjára a halottak visszatérnek a sírba (Temetői 
hangok), a szivárvány a tengerből szívja a vizet (Pogánykút), a vérfű 
zárat nyit (A kincskereső), a hetedik gyermek varázserejű, megtalál
ja a kincset (A fehér liliom menyegzője), nem szabad a kenyeret bal 
kézből venni: 

El ne vegyétek a kenyeret balkézből! 
Jégeső támad a keddi nevetésből; 
Ki csillagot lát meg déltájban az égen: 
Nem sokára meghal, de a menybe mégyen. 

(A fekete ember) 

212 



Ha Vince napján szép az idő, tele lesz a pince (Szuhay Mátyás). 
Olykor a hiedelem értelmét a költő megmagyarázza, pl. A futó 
csillagról címűben: 

Az égen járó csillagok között 
Minden halandónak van egy; 
És amidőn csillagfutást látsz, 
Tudd, egy halandó élte lobban. 

A népéletről, a nép szokásairól is fel-felvillant Tompa egy-egy 
jelenetet. Olykor romantikusnak, idillikusnak tűnik a kép, amely 
elénk rajzolódik. Mily hangulatos a farsangleírás: 

Mint a szélvész, repül a szánka 
A csillogó fehér havon; 
Virgonc ifjakkal ülve rajta 
Sok szép menyecske s hajadon. 
Farsangol a világ; kinek nincs: 
Feleséget keresni jő; 
Mellőle megszökik, kinek van... 
Oh boldog farsangi idő...! 

(Farsangban) 

Vagy a nyári melegben dolgozó emberekről: 

Sűrű cseppekben foly arcán a veríték, 
De a nehéz munkát hogy megédesítsék: 
Zengnek meleg dalok; 
Feltörik a kenyér, de a szív édesen 
Mulat s elandalog. 

(Tornácomon) 
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Olvashatunk az aratásról, koszorúvivésről és megelevenedik egy-egy 
pillanatra a fonó is: 

A fonóban ifjak, szüzek, 
Mulatoznak, tréfát űznek; 
Hull az orsó, szakad a szál!... 
Váltsd ki, édes liliomszál! 

(Néprománc) 

Egyik költeménye megőrizte annak a temetési szokásnak az emlékét, 
amely szerint a sírra rozmaringot ültetnek. A rozmaring a szomorú
ság, a bánat, a gyász virága a népdalkincsben is. 

Áll a magános rozmarin 
A sírnak csendes hantjain! 
Sóhajtástól magasra nőtt, 
Könnyhullatástól sarja zöld. 

(Halálfa) 

Tompának a népköltészettel való kapcsolata különösen szépen 
megnyilvánul a népdalokká vált alkotásaiban. Közismert, hogy mily 
nagy figyelemmel fordult a múlt században a reformkor értelmisége 
a népköltészet felé. Népdalok, népballadák, mesék gyűjtésére indult 
felhívás. Nagy költőink, íróink vettek részt az egész országra kiterje
dő mozgalomban. A Kisfaludy Társaság buzdítására hatalmas 
anyag gyűlt össze. A gyűjtők között szerepel Petőfi és Arany is. 
A népies irányú költők, így Tompa is, a műköltészetben a népköl
tészet formáját, tónját igyekeznek követni. Gyakran oly sikerrel, 
hogy nagyszámú vers, versrészlet vált népdallá. A költészet világá
ban kevésbé járatosak aligha gondolnak arra, hogy Petőfi-verset 
dalolnak a következő kezdetűekben: „Temetésre szól az ének...; 
A virágnak megtiltani nem lehet...; Világoskék csillagos az éjsza
ka...; Rózsabokor a domboldalon...", vagy amikor talán a legnép
szerűbbet dalolják: „Juhász legény, szegény juhász legény..." 

Tompa Mihálynak is számos verse - ha nem is olyan sok, mint a 
költőóriásnak - utat talált a néphez és bekerült a néphagyományba, 
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ami ezeknek a költeményeknek már önmagában is a halhatatlansá
got jelentik. Gyakran, napjainkban is dalolják, s nem csak népi 
közösségekben Tompa legsikerültebb, Egressy Benjamin által meg
zenésített népdalát: 

Télen nyáron pusztán az én lakásom, 
A rózsám' is csak vasárnap, ha látom; 
Lakásom van hortobágyi pusztába', 
Nem járhatok én az Isten házába! 

A „népdalszerzés" Tompa tudatos törekvése volt. Az ilyen célú 
költeményeket eleve a népdalok alá sorolta be számozva, cím nélkül. 
Ilyenek pl. Békót tettem kesely lovam lábára; Kiskertemben kiszáradt 
az eperfa; Messze földre bujdosott a galambom; Kizöldült az erdő 
fája, leveles; Tur mezején búra nevelt az anyám; Piroslik a bokor 
gyenge hajtása; Hajnal hasad, harmat esik; Muzsikálnak, szépen 
hegedülnek. Idézzünk fel néhány versszakot: 

Békót tettem kesely lovam lábára, 
Mért nem hallgat a gazdája szavára; 
Békóba tett engem is a szerelem, 
Az alföldön a legszebb lányt szeretem. 

Kiskertemben kiszáradt az eperfa, 
Este reggel egy bús madár ül rajta; 
Csak azt búgja az a gerlice-madár; 
Hogy a legény, szőke, barna, csapodár! 

Árva vagyok, mint az árva gerlice, 
Édes rózsám, mért hagytál el ennyire?... 
Annyit sírok, annyit rívok utánad: 
Gyenge szívem majd megöli a bánat! 

A nemzeti szomorúságnak, a hazafiak keserűségének ad hangot 
a megaláztatás, az elnyomás időszakának mindig aktuális, kézirat
ban terjedt költeménye, a Pusztán, amelyből már idéztem egy részle-
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tet. A megzenésített vers bús, borongós hangnemével nem csak a 
tehetetlen keserűséget, hanem a dalolok politikai magatartását is 
kifejezte: 

Repülnél lelkem, fenn repülnél 
A táj szellőivel, 
Mely a nyílt rónaság felett még 
Szabadságot lehel; 
De a magasból földre von le 
A súlyos fájdalom, 
Fenn még jobban eledbe tűnvén 
A sors-alázta hon. 

Az 1850-ben keletkezett költemény kéziratban terjedt, nem csak 
az értelmiség, hanem a nép körében is, szép példájaként a hazafias 
költészetnek és annak, hogy Tompa nem csak merített a néphagyo
mányból, hanem nyújtott is annak. Kapott és adott. A műköltészet, 
a műzene mindig megújult a néphagyomány forrásaiból, amely szin
tén felfrissült a vele egyhangnemű alkotásoktól. Kiapadhatatlan, 
örök körforgása ez a nemzeti költészetnek. 

Tompa Mihály halála után 120 évvel megilletődve idézzük a nagy 
szellemű költő emlékét, aki a miénk, aki itt élt és itt pihen, ahol a 
mi őseink is nyugosznak az oly sok búval, bánattal terhes földben. 
És az egész magyarságé ő a határokon innen és túl. Nekünk és 
hozzánk szól. Vele mondjuk: 

Kevés öröm, sok véres gyászos emlék 
Alkotja a múltat hátunk mögött; 

Nehéz vihar- s vesztére szánt nyomásban 
Nyeré e nép jövője zálogát! 
Van, amiben megtartatik csodásan, 
Ha rá a sors új szenvedést bocsát; 
Van e földnek egy bűbájos folyamja, 
Mely forrón s titkos mélységből ered, 
Meg nem rendül, míg ezt harsogni hallja... 
Ez a hű, forró hazaszeretet! 

(Múlt, jelen s jövő) 
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(Az irodalomból: Berze Nagy János: Adalékok Tompa Mihály „A szegény és 
gazdag" című költeményének tárgytörténetéhez. Ethn., XXVII. 1916. 134-137; Bin
der Jenő: Álom a hídon lévő kincsről. Ethn., XXI. 1920. 41-45; Heller Bernát: 
Három a daru. Ethn., XXXVIII. 1926. 57-72; Kovács Kálmán: „Mit mond az agg 
rege". (Tompa Mihály mondafeldolgozásai.) Studia Litteraria, 1963. 69-81; Solymos-
sy Sándor: Mese a Jávorfáról. Ethn., XXXI. 1920. 1-25. Ujváry Zoltán: Fejezetek 
Gömör folklórjához. Gömör Néprajza, V. Debrecen, 1986. 73-87; Versényi György: 
Tompa népies költészetéről. Ethn., XXVIII. 1917. 161-184.) 
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TALÁLKOZÁSOM A NÉPZENÉVEL 

(Elhangzott a Kossuth Rádióban 1988. november 26-án) 

Népzenei élményt nekem először a szülőföldem nyújtott. Egy kis 
gömöri palóc faluban születtem, és amíg gyermekként otthon éltem, 
majd pedig, amikor vissza-visszatértem, egy olyan paraszti közös
ségben voltam, amelynek a hagyományos kultúráját a népköltészet, 
a népdal és a népzene igen elevenen éltette. A környezetemben ért * 
hatás olyan erős volt, hogy érdeklődésem a népzene iránt a tudomá
nyos pályámon is mindvégig megmaradt. 

Más kutatási témáim mellett az öröm és a kikapcsolódás napjait 
jelentették a népdalgyűjtő utaim. 

Először az al-dunai székelyek körében jegyeztem le szép archaikus 
népdalokat és népballadákat. Amikor ebből az anyagból egy kisded 
könyvecském megjelent, gondoltam arra, hogy összegyüjtsem a ma
gyar nyelvterület északi nyúlványain élő gömöri nép dalait és balla
dáit. 

Ezt a törekvésemet a szülőföld iránti érzelmi töltés mellett inspi
rálta az is, hogy Gömör területe és magyar lakossága majdcsaknem 
egészében Csehszlovákiához tartozik. 

Mivel ezen a területen kerültem közel a népzenéhez, ezért szeret
ném ennek a tájnak a népi kultúráját másokkal is megismertetni. 

A magyar nagyközönség aligha tud valamit Gömörről. Ez az 
elnevezés nem szerepel a közigazgatásban. A megye nevét a Miskolc
ról egykor Gömör irányába induló vonatok állomáshelye, a „Gömö
ri pályaudvar", egy falu, Gömörszőlős és két éve a „Gömöri Múze
um" őrzi. Gömör 151 magyar falujából a trianoni békeszerződés 
következtében 130 Csehszlovákiához került. A határon innen ma-
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radt 21 gömöri település beolvadt a Borsod-Abaúj-Zemplén néven 
jelzett konglomerátumba. 

Gömör „Magyarország kicsinyben", vallották elődeink, s mind
azok, akik bejárták a történeti Magyarország egyik legnagyobb 
megyéjének a tájait, a Kárpátoknak nyúló hegyeit és a Sajóba futó 
patakocskák völgyeit. S ha leértek Putnokra, ahol a monda szerint 

• Mátyás király megkapáltatta az urakat, kegyelettel álltak meg a 
Dienes-völgyben eredő patak partján a történelmi múltat idéző ko
rok, korszakok zivatarának ellenálló, megyehatárt jelző, golyóktól 
sebzett kőoszlop mellett. Hetekbe telt, ha egy utazó Gömör neveze
tes helyeit, műemlékeit, irodalmi és történelmi nevezetességeit sorra 
látogatta. A mai turistának, ha nem lépi át a határt, csak egy 
tenyérnyi Gömör jut, amit egy nap bőséggel bejárhat, és Keleméren 
Tompa Mihály költő házánál megállván, minden bizonnyal „A 

» gólyához" emlékezetes sorai jutnak eszébe: „Pusztulunk, veszünk, 
mint oldott kéve, széthull nemzetünk". 

A földrajzilag kedvező fekvésű, hegyekkel-völgyekkel, számos 
folyócskával váltakozó gömöri terület olyan táji, természeti és törté
nelmi adottságokkal rendelkezik, ahol a földművelés, az állatte
nyésztés, az ipar, különösképpen a kisipar valamennyi ágazata és a 
kereskedelem egyaránt gazdagon virágzott. írók, költők és utasok 
áradozóan írtak a táj szépségeiről, a gömöri nép szorgalmáról, ven
dégszeretetéről és a sok vihart megélt évszázadairól. 

Krasznahorka büszke várától, Gyöngyösi Murány várában Mars
sal társalkodó Vénuszától Fülek váráig megannyi emlék jelzi a ma
gyar múltat. Irodalmunk, művészeti életünk számos nagy alakja 
született és élt ezen a tájon. Gömör adta az irodalomnak Gyöngyösi 
Istvánt, Tompa Mihályt, Pákh Albertot, Pósa Lajost, Tóth Edét, a 
művészetnek a szobrász Ferenczi Istvánt, Izsó Miklóst, Holló Barna
bást, a festő Madarász Viktort, a korának legnépszerűbb színmű
vésznőjét, Blaha Lujzát, és a tudománynak az európai hírű nagy 
tudóst, a magyar Faustot, Hatvani Istvánt. 

A hajdani Gömör megye déli területén Rimaszombat vonalától 
Rozsnyóig magyarok éltek és élnek, napjainkban már sok helyen 
szlovák betelepülőkkel vegyes falvakban. 

A nemzetiségi lakosság fennmaradásának egyik fontos feltétele a 
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hagyományok megőrzése, ápolása és gyakorlása. Szlovákiában sok 
helyen a magyar falvakban csak szlovák nyelvű iskola van. így 
például a nagyszüleim falujában, ahol az odahelyezett tanítón kívül 
senki nem tudott szlovákul, már negyven éve szlovák tannyelvű az 
iskola. El lehet képzelni, hogy milyen szintű az oktatás. Ha a gyer
mekek fokozatosan szlovák nyelvűvé válnak, ha az anyanyelvük 
háttérbe szorul, akkor már csak egy lépés kell ahhoz, hogy nemzeti
ségükben is az államalkotó néphez csatlakozzanak, azaz beolvadja
nak. Jól bizonyítja ezt a folyamatot a legutóbbi népszámlálás példá
ja. Ötvenezren magyarul is beszélő szlováknak vallották magukat. 
Nem kétséges, ezeket már elvesztette a magyarság. Több lakodalom
ban és társas összejövetelen vettem részt a szlovákiai magyar falvak
ban. Előfordult olyan hely, ahol a szlovák résztvevők kedvéért 
szlovákra fordult a nótázás. Nagyon szépek a szlovák népdalok, de 
nem félő-e, hogy a magyarok elvesztik saját dalaikat? Sok szomorú 
jele van annak, hogy ez egy generáció múltán valóságos aggodalom 
lehet. 

GÖmörben a lakosság fő foglalkozása az állattenyésztés és a föld
művelés volt. Számos helyen a különböző háziiparoknak, mestersé
geknek, erdőmunkáknak, fuvarozásnak volt fontos szerepe. Több 
falu jövedelmi forrását a cserépkészítés, a fazekasság nyújtotta. 

Népdalgyűjtő útjaim során azt tapasztaltam, hogy a leginkább 
hagyományőrző réteg a pásztorság volt. Gömör népdalkincsét a 
pásztorok minden kétséget kizáróan erősen karakterizálják. Ősi 
hiedelmek, gyógyító módok, archaikus dallamok őrzői ők, akiknek 
a kultúrájában a változás sokkal lassúbb, mint a mezőgazdasági 
munkával foglalkozóké. Napjainkban a pásztorkodással foglalko
zók száma gyérül. A termelőszövetkezetek nagyüzemi állattenyészté
se lényegesen megváltoztatja a pásztorkodással kapcsolatos tradí
ciókat. 

A pásztorközösségekben az asszonyok is részt vettek a dalolási 
alkalmakon. A nők közismerten hagyományőrzők. (Sok szép pász
tornóta az ő emlékezetükben maradt fenn napjainkig.) 

A pásztordalok mellé méltán sorakoznak a betyárdalok. Két ok 
miatt is. A betyárdalok ismerői elsősorban a pásztorok, az ő hagyo
mányukban őrződtek meg a legelevenebben, következésképpen leg-
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inkább a pásztori közösségekben énekelték a betyárdalokat. A má
sik ok: sok történet szól arról, hogy a pásztorok kapcsolatban álltak 
a betyárokkal, sőt több pásztor betyárrá vált. A betyárdalok legtöbb 
variánsa nemcsak Gömörben, hanem az egész palócföldön, sőt az 
egész magyar nyelvterületen ismeretes. A betyárdaloknak kevésbé 
van helyi vonatkozása. Sokkal több szálon kapcsolódnak a gömöri 
területekhez a betyárballadák, amelyekben nemcsak a palócok híres 
betyáralakját, Vidróczkit, hanem számos kisebb betyárt, olykor név 
nélküli betyáreseteket énekelnek meg. 

A pásztorok nagyszámú betyártörténetet tudtak. Gyakran saját 
élményeik nyomán elevenítették fel az eseményeket. Az idős pászto
rok elmondása szerint a betyárokkal való találkozás elkerülhetetlen 
volt. A betyárok, a pandúrok, a csendőrök - voltaképpen a törvény 
- elől az erdőkbe húzódtak, élelemért a pásztorokhoz fordultak, 
azok szállásain bújtak meg. Az ilyen kapcsolatból többnyire a pász
tor is hasznot húzott. Hallottam olyan példákat, amelyek szerint 
egy-egy juhász falkája a betyárok „besegítésével" megszaporodott, 
s az értékesített juhok árán nem egy pásztor meggazdagodott. 

A pásztordalok és a betyárdalok, betyárballadák éneklésének 
jelentős alkalmai a pásztorok közös mulatságai voltak. Nagy ese
ménynek számított a Demeter-napi juhászbál. A régi juhászok emlé
kezete szerint Demeter-napkor a juhászok valamelyikük házánál 
jöttek össze. Mindegyik juhász vitt magával egy vágott birkát és 
italt. Az összejövetelt a lakodalomnál is nagyobb eseménynek tekin
tették. Az olykor három napig tartó mulatságon a pásztornóták 
mellett a betyárdalok, betyárballadák és rabénekek nagyszámú vál
tozata hangzott el. A palócok híres betyáráról, Vidróczkiról és egy 
másik kedvelt betyárhősről, Jáger Jóskáról szóló balladák a legked
veltebbek közé tartozott. 

A rabénekek szorosan kapcsolódnak a betyárhagyományokhoz. 
A keserű rabsorsot szép, melankolikus hangulatú, a balladai tragédi
ákra jellemző változatok őrizték meg. Ezek egyik legszebb példája 
a két rablegényről szóló ének. A vármegyei börtönben raboskodók 
szomorú sorsa jelenítődik meg benne, a halálra várók reménytelen
sége. 
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Népköltészeti kutatóutaim során különös figyelmet fordítottam a 
népballadákra. Amíg a népdalok reneszánszát figyelhetjük meg szer
te az országban, ugyanakkor a balladák lassú eltűnését tapasztalhat
juk. Ez részint minden valószínűség szerint azzal magyarázható, 
hogy a balladaéneklés alkalmai - a régi fonók és más téli társas 
összejövetelek - megszűntek, részint pedig az is közrejátszhat az 
elsorvadásban, hogy a balladákat - ellentétben a dalokkal - nem 
ismeri mindenki és nem is tudja előadni, csak az, aki kiemelkedő 
nótafa, aki a közösség elismert énekese. Útjaim során több olyan 
dalosom volt - Veres Józsefné és Pamlényi Barnáné Hétben, Mo-
tyovszky Józsefné és Csank Dezsőné Gesztetén, Csák András Rozs
nyón és még sokan mások - , akik nagyszámú balladát énekeltek 
mély átéléssel és nagy hatással. 

Az előzőekben szomorú rabéneket, betyárballadát hallottunk. 
Most ellentétül egy vidám balladával ismerkedjünk meg. Ez a meg
csalt férj vagy a hűtlen asszony balladája. Az új stílusú, tréfás 
hangulatú ballada a férjet megcsaló asszony rajtakapásának az ese
ményét mondja el. 

A népköltészet repertoárjában a leggazdagabb csoportot a lírai, 
a szerelmi dalok alkotják. A szerelmi költészet uralkodó jellege 
minden közösség dalkincsére jellemző. A szerelmi líra elsőbbségéről 
gyűjtőútjaim során meggyőződhettem. Szerelmi dalokat élete folya
mán mindenki énekelt és énekel. Vizsgálataim és tapasztalataim 
nyomán nem igazolható az a nagy zenetudós által tett megállapí
tás, amely szerint a falusi illemtan a házas ember, a férjes nő jogát 
a daloláshoz már csak a lakodalom, a búcsú, vagy más kivételes 
alkalommal ismeri el, akkor is csak zárt helyen. Öreg embert, asz-
szonyt meg feltétlenül részegnek tartanak, ha dalra gyújt. Meggyő
ződhettem arról - gyűjtési felvételeim bizonyítják -, hogy lírai dalo
kat, szerelmi dalokat nagy számmal énekeltek a legidősebbek is a 
dalolás „nyitott" vagy „zártkörű" alkalmain: lakodalomban, ke
resztelőkor, disznótorban, tollfosztóban, kukoricafosztóban és más 
munkaalkalmakon egyaránt. A szerelmi dalokat valamely csoport
hoz kötni merevség lenne, s egyáltalán nem fedné a valós képet. 

„A lírai dalok közül a szerelmi dalok a legkevésbé alkalomhoz 
kötöttek; a legtöbbet foglalkozási és egyéb különbségtétel nélkül 
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bárki elénekelheti. Döntő többsége tipikus és általános, mindenki 
magáénak érezheti." 

A szerelmi dalokhoz hasonlóan kedveltek voltak a katonanóták. 
A legkülönbözőbb alkalommal dalolták őket, nem csak a férfiak, 
hanem a nők is, ha együtt voltak valamilyen közösségi alkalmon. így 
azután a nők dalkincsébe is bekerültek a katonadalok, a háborús 
nóták. 

A katonadalok a magyar nyelvterületen olyan nagyfokú hasonló
ságot, sőt zömükben egyezést mutatnak, hogy tájhoz, etnikumhoz 
való szorosabb kapcsolódásról, illetőleg területi elkülönülésről alig
ha beszélhetünk. Egy-egy katonadalt „helyivé" legfeljebb a szöveg
ben előforduló falu vagy város neve tesz. A katonadalokban azokat 
a helységneveket találjuk, ahol a sorozás történt, vagy ahonnan a 
legényt katonának vitték. Ez utóbbi esetben mindig a dalos falujá
nak a neve szerepel. A falunevek, városnevek száma szinte annyi, 
amennyi a helységnévvel szereplő variánsok száma. Azonban a harc
tér helyéül dalainkban már csak néhány földrajzi terület megjelölését 
találjuk: így többnyire Galíciát, Doberdót, Karintiát, Tirolt, Olasz
országot - ez utóbbi helyébe a második világháborúban Oroszország 
került. Az első világháborús nóták Ferenc Józsefet említik, később 
más „vezér" lépett a helyébe. így például Ferenc Jóska helyett Sztá
lin Jóskának ír levelet a katona, hogy küldjön puha párnát a hadi
foglyának. 

Napjainkban a katonanóták is egyre inkább háttérbe szorulnak, 
többnyire a folklór együttesek repertoárjában szerepelnek. Nincse
nek már gyalog menetelő katonák. A gépkocsikban ülők hangját 
pedig elnyomja a motorzaj. Idézzük fel itt a régi katonanóták hangu
latát. 

A katonanótákhoz lélektanilag sok vonatkozásban közel állnak 
a panaszdalok, a bujdosóénekek és az ún. amerikás dalok. A család
tól, otthontól, hazától való elválás, ezek után való vágyakozás meg-
ejtően szép dalvariánsokat alakítottak ki, és úgy tűnik, hogy az egész 
magyar nyelvterületen hasonló párhuzamok ismeretesek. Az ameri
kás dalok a „nagy vándorlás" időszakára emlékeztetnek. A külön
böző gyűjteményekben közölt variánsok nagy hasonlóságot mutat
nak. Ennek egyik oka nyilvánvalóan az, hogy az amerikás dalok 
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zöme adaptációval készült, a dalrepertoár alkalmas dalait alakítot
ták át, azaz bizonyos szó felcserélésével amerikássá tették. Ez a 
költészet mondanivalójával a magyar nép történetének sok szenve
déssel teli szakaszát idézi fel. Az Egyesült Államokba való kivándor
lók sorában a gömöri falvak embereit éppúgy ott találjuk, mint az 
ország, de úgy is mondhatjuk, a Kárpát-medence magyar és más 
nemzetiségű, munkát és új életet remélő embereit. Az elvándorlás 
hosszú és nehéz útja a századfordulóig Fiúméba vonattal, onnan 
hajóval vezetett Amerikába. Később Hamburg és Bréma kikötőjé
ből indultak, mivel onnan az út rövidebb ideig tartott. Ez egyik 
dalban - Mikor kezdtem a tengeren utazni, Germán hajó kezdett 
vélem süllyedni kezdetűben - a germán hajó nyilvánvalóan már erre 
az útvonalra mutat. A nagy vándorlási periódus a századfordulóra 
esett, ez volt az első hullám. A világháború megállította a folyama
tot, majd a háború befejezése után néhány éven át ismét megindult 
a kivándorlás, már nem közvetlenül az Egyesült Államokba, hanem 
Kanadába. A dalokban egyaránt utalás történik Dél-Amerikára és 
Észak-Amerikára. 

Aki sokáig élt falusi közösségben vagy közelről figyelte a paraszt
ság életét, nyomban észrevehette, hogy mily sokat jelentett a dal és 
a zene a nép számára. Szinte az egész népéletet behálózta. A gyerek
daloktól a temetési énekekig az élet minden alkalmán megnyilvánult 
valamilyen formában a dal és a zene. A naptári ünnepekhez és 
szokásokhoz is kapcsolódtak dalok, nóták és vallásos tárgyú énekek 
vagy gyakran hangszeres muzsika. Karácsony táján sokszor villan 
fel bennem a gyermekkor élménye, amikor készültünk a kántálásra, 
hogy házról házra járva mondjuk el az örömhírt: megszületett a 
Megváltó. 

Azt hiszem, időnként minden embernek eszébe jut a szülőföldje, 
különösen ha már hosszú ideje távol él tőle, és még inkább, ha élete 
alkonyához ér. 

Minden föld ugyan hazája 
A jó embernek: való! 

De mégis szülötte tája 
Mindennél elébb való. 
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Csokonai írta ezt, s valóban az ember „szülötte tája" mindennél 
elébb való. Az én szülőföldem, Gömör, ahol eszméledtem, nevelked
tem, hazám a hazában, otthonom az otthonban, olyan tájék, ahon
nan gyermekkoromban elindultam, és ahová mindig vissza-visszaté
rek. Erre a földre, Gömör lankás tájaira, a Sajó felé tárulkozó 
völgyeire, a Kárpátoknak nyúló hegyeire emlékeztem most, és azok
ra a daloló emberekre is, akik közül sokan már békésen pihennek 
a határon túli és az itthoni szülőföldben. 

[E műsorban helyszíni felvételeimből a következő dalok és balladák hangzottak el: 
Felment a kondás áfára (Veres Józsefné); Nagy udvara van a holdnak (Bene György); 
Híres betyár vagyok (Csák András); Amott van egy nagy ház (Csank Dezsőné); Édes 
kedves feleségem (Motyovszky Józsefné); Ősszel érik babám a fekete szöllö (Veres 
Józsefné); A rozsnyói kaszárnyára rászállott egy gólya (Csák András); Keresik a nem 
lelik a keresztelő levelemet (Bene György); Mikor kezdtem a tengeren utazni (Bene 
György); Vígan szóljatok, citerák, Jézus született (Bene György). A példákhoz 1. a 
Gömöri népdalok és népballadák c. (Miskolc, 1977) gyűjteményemet. Az idézet Katona 
Imrétől.] 
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A DRAMATIKUS NÉPSZOKÁSOK VITÁJA 

A dramatikus népszokások kutatását több mint három évtizeddel 
ezelőtt kezdtem. Könyvekben, tanulmányokban és különböző köz
leményekben foglalkoztam a témakör legkülönbözőbb kérdéseivel. 
A jelentős anyag feltárása, gyűjtése, közlések és a kárpát-medencei 
kapcsolatok megismerése, valamint az európai párhuzamok felfedé
se után összegeztem a tárgyra vonatkozó eredményeket, és a munkát 
az akadémiai doktori fokozat elnyerésére a Tudományos Minősítő 
Bizottsághoz benyújtottam. Az értekezés nyilvános vitájára a Ma
gyar Tudományos Akadémián 1988. június 27-én került sor. A bírá
lók : Balassa Iván, a történelem- (néprajz-) tudomány doktora, Bara
bás Jenő, a történelem- (néprajz-) tudomány doktora, Kriza Ildikó, 
az irodalom- (folklór-) tudomány kandidátusa. A bíráló bizottság 
tagjai: Almási Miklós, a. Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja, Vargyas Lajos, az irodalom- (folklór-) tudomány doktora, 
Paládi-Kovács Attila, a történelem- (néprajz-) tudomány doktora, 
Bakó Ferenc, a történelem- (néprajz-) tudomány doktora, Kodolányi 
János, a történelem- (néprajz-) tudomány kandidátusa, Pesovár Fe
renc, a zenetudomány kandidátusa. 

Opponenseim mélyrehatóan elemezték munkámat. Észrevételeik 
rendkívül fontosak nemcsak számomra, hanem a témakör további 
kutatói számára is. Mindhárom vélemény lényegében tanulmány a 
dramatikus népszokásokról, a maszkos alakoskodó hagyománykör 
kérdéseiről. Az alábbiakban a felolvasás sorrendjében következnek 
az opponensi vélemények és az azokra adott válaszom. 
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BALASSA IVAN: 

Ujváry Zoltán a magyar néprajztudomány egyik kiemelkedő egyéni
sége, aki több mint három évtizedes munkássága alatt a könyvek 
egész sorát, a tanulmányok, cikkek, ismertetések százait adta közre, 
tanítványokat nevelt, kiadványokat szerkesztett. Bár korántsem zár
kózott be a néprajz egyetlen területére, hiszen írt a kerámiáról, 
éppenúgy sokszor bizonyította a társadalom-néprajzban való jártas
ságát, mégis munkássága két nagy csomópont körül kristályosodott 
ki. Az egyik a dramatikus népszokások vizsgálata, melynek kutatása 
területén az első lépéseket akkor tette meg, amikor elindult tudomá
nyos pályáján és eljutott egészen odáig, hogy nemrégiben megjelen
tette a „Játék és maszk" három kötetét. Mindenki azt gondolta, 
hogy Ujváry Zoltán ezt a munkát nyújtja be disszertációként, de 
nem ez történt, mert újabb felhalmozott tudásanyagából egy olyan 
összefoglalást készített, mely nemcsak az eddigi eredményeket fog
lalta össze, hanem azokat számos új eredménnyel továbbfejlesztette. 
Ezzel kifejezte azt a tiszteletét, melyet a tudományok doktora foko
zat megérdemel. A Jelölt másik kutatási területe szülőföldjének, 
Gömörnek, néprajzi feltárása. E vidék nagyobbik része Szlovákiá
hoz tartozik és egyike eleddig kevésbé ismert néprajzi csoportjaink
nak. Ebbe a munkába tanítványain kívül igyekszik a helyi kutatókat 
is bevonni. A Kossuth Lajos Tudományegyetem általa vezetett Nép
rajzi Tanszékén megindította a „Gömör Néprajza" című könyvsoro
zatot, melyben a közlések és feldolgozások olyan sorát adta közre, 
mely egy nagy monográfia kialakulását sejteti. E területről személy 
szerint két értékes népköltési kiadványát is számon tartjuk: „Göraö-
ri népdalok és népballadák", Miskolc, 1977.; „Szállj el fecskema
dár", Budapest, 1980. 

Mielőtt a disszertáció érdemi ismertetésébe, bírálatába fognék, 
megvizsgálom, hogy az megfelel-e a külső és belső formai követelmé
nyeknek. A magyar és a külföldi, különösképpen a szláv irodalmat 
jól ismeri és használja. Megfelelő forrás- és irodalomkritikával él. 
A szerkesztés és a jegyzetelés, valamint az irodalom áttekinthető. 
A hatalmas mennyiségű saját, terepen gyűjtött anyaga mellett egé-
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szében használja az eddigi irodalomban és adattárakban megtalálha
tó utalásokat, megállapításokat. Ahol arra lehetőség mutatkozik, ott 
történeti irányba is igyekszik a kutatást elmélyíteni. A disszertáció 
külső megjelenése, gépelése a legkényesebb igényeket is kielégíti. 
Mindezek alapján meg lehet állapítani, hogy Ujváry Zoltán disszer
tációja alaki vonatkozásban is teljes mértékben megfelel. 

A disszertáció alapvető célja a magyar dramatikus szokások (a 
vallásos jellegűek kivételével) olyan áttekintése, mely egyben szinté
zist is jelent és összefoglalja a magyar és az európai irodalomban 
elért eredményeket. A legtöbb esetben nem kellett részletekben elmé
lyednie, mert az ilyen részletmunkát már a fentebb említett „Játék 
és maszk" című háromkötetes munkájában már elvégezte. Megálla
pítható, hogy olyan feladatot tűzött maga elé, mely nemcsak szaktu
dományunk, de a társtudományok számára is nagyon fontos, és 
amit ilyen formában előtte még nem végzett el senki. 

A dramatikus hagyományok vizsgálata ugyanis sokáig a magyar 
néprajz egyik legelhanyagoltabb területének számított. Végeztek 
ugyan feltárásokat, de ezek elsősorban az egyházi jellegű dramatikus 
játékok (pl. betlehem) területére korlátozódtak. Az első összefogla
lásra egy fél évszázaddal ezelőtt a Magyarság Néprajzában Viski 
Károly tett kísérletet, de a hiányzó feltárások miatt a nehézségekkel 
csak nagyon nehezen tudott megbirkózni. Dégh Linda 1947-ben az 
eddigi eredményeket összegezte és igyekezett a jövő feladatait is 
megállapítani, majd összefoglalását így fejezte be: „Az új alapokra 
helyezett, komoly népi színjáték kutatás adatai talán hamarosan 
világosságot derítenek a folklór e méltatlanul elhanyagolt területére" 
(A magyar népi színjáték kutatása. Bp. 1947. 27.). Az utóbbi három 
évtizedben valóban hatalmas kutatás indult meg, mely elsősorban 
Dömötör Tekla és Ujváry Zoltán nevéhez fűződik. Ennek eredmé
nyeként nemcsak az adatközlések, tanulmányok, hanem a könyvek 
egész sora látott napvilágot. A kutatás pedig az egyházi vonatkozású 
népi dramatikus szokások elhanyagolása nélkül, különös figyelem
mel fordult a világi vonatkozások felé és számos, nem is remélt 
eredményt hozott a felszínre. A korábbi, de különösen az utóbbi 
három évtized egyre bővülő eredményeit foglalja össze a Jelölt disz-
szertációjában, melyhez az alapkutatások jelentős része is saját mun-
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kásságához kapcsolódik. így lett a magyar néprajz egy fél évszázad
dal ezelőtt alig ismert területéből egy alaposan feltárt és feldolgozott 
diszciplína. 

A Jelölt vizsgálatai elsősorban a múlt század második felétől 
napjainkig terjednek, ami nem jelenti azt, hogy egy-egy esetben, 
amennyiben arra szükség és lehetőség adódik, a felvetett kérdést ne 
követné a középkorig, a magyar honfoglalásig, sok esetben a klasszi
kus ókorig. A kérdéseket azonban nemcsak történeti mélységben 
tárja fel, hanem azokat igyekszik összehasonlítani elsősorban a Kár
pát-medence népeinek megfelelőivel, de sok esetben megkeresi egész 
Európában a párhuzamokat. Mindezek alapján meg lehet állapítani, 
hogy a disszertáció témájául a néprajztudomány fontos és korábban 
kevéssé ismert területét választotta és azt nagy szakismerettel, a 
történeti és összehasonlító módszer segítségével dolgozta ki. Mindez 
már azt is feltételezi, hogy világnézeti szempontból a leghaladóbb 
felfogással rendelkezik és azt munkájában következetesen érvénye
síti. 

Ujváry Zoltán a tárgyalás megkezdése előtt a terminológia kérdé
sének egészét és részleteit is tisztázza. Ezt a műfajt ugyanis a követ
kező elnevezésekkel illették: dramatikus népszokások, maszkos ala
koskodások, népies színjátszás, népi dráma, népi színjáték, alakos
kodó játék stb. Ezek közül a dramatikus népszokások elnevezést 
fogadja el és használja következetesen. Hasonlóképpen a részlet
terminológia területén is igyekszik rendet teremteni, ami tudomá
nyos gondolkozásának egyik fontos bizonyítéka. 

A feldolgozás menetével kapcsolatban az alábbi megállapítást 
teszi: „A dramatikus népszokások, a különböző népi játékok, felvo
nulások, maszkos alakoskodások jellegzetes szereplő alakjai - típus
figurái - szerinti vizsgálat nemcsak a teljes magyar néphagyomány 
áttekintését és a színjátszás irányából való rendezését teszi lehetővé, 
hanem megkönnyíti a kárpát-medencei, s általában az európai népek 
dramatikus szokásaival való összehasonlítást is." 

A megvitatásra kerülő disszertáció nemcsak tartalmas és megálla
pításaiban alapvető, hanem jelentős terjedelmű is (kb. 20 ív). A már 
így is nagy terjedelem lehet az oka annak, hogy a Jelölt nem foglal
kozott olyan kérdésekkel, melyek pedig egy ilyen nagy összefoglalás-
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hoz jól illettek volna. így rendkívül szegény a tudománytörténeti 
áttekintés, melynek eredményei azonban a bibliográfiából kielemez-
hetők. Ennek elmaradását több szempontból is lehet indokolni. 
Először is Dégh Linda, majd Dömötör Tekla ezt már korábban 
elvégezte és a Jelölt sem akart ismétlésbe bocsátkozni, mert ilyen 
összefoglalást maga is közzétett már. A kötet kiadásakor azonban 
jó lenne ezt pótolni. 

Hadd vessem fel azt is, bár csak részben tartozik a témához, hogy 
a népi dramatikus szokások némelyikét a múlt század végétől kezdve 
a városi közönségnek, sőt a fővárosi érdeklődőknek is előadták. 
Gondolok itt a matyó lakodalomra, mely még az Operába is bevo
nult és amelyről feltehetően az első néprajzi film készült 1913-ban 
Mezőkövesden, igaz ennek csak írásbeli nyomát sikerült felfedezni, 
de milyen jó lenne, ha egyszer maga a film is előkerülne. A Magyar 
Néprajzi Társaság 1911. december 29-30-án az Uránia Tudományos 
Színházban „A legrégibb hazai népi színjátékok" címen felsőbányai 
magyar aranybányászok és a pozsony-főrévi német földművesek 
előadását rendezte meg jelentős sikerrel (Ethnographia, 23/1912. 
21-29). A sort lehetne egész napjainkig folytatni. Ezt most itt csak 
azért említem meg, hogy egyszer a dramatikus játékok színpadi 
feldolgozására tett kísérleteket is érdemes lenne megvizsgálni. 

Ujváry Zoltán elsősorban terjedelmi okok miatt kénytelen volt 
disszertációját korlátozni, ezért hagyta el az egyházi vonatkozású és 
általában sokkal jobban kidolgozott dramatikus népszokásokat, 
mint amilyen a betlehem és egész sor más társa. Ez alkalommal ezt 
nemcsak meg lehet érteni, de el is lehet fogadni, de a munka megjele
nése esetén - amit feltétlenül javaslok - az egyházi jellegű dramatikus 
szokásokat is vegye bele munkájába, még akkor is, ha ez esetben a 
mű csak két kötetben volna megjelentethető. Ezt nemcsak a néprajz 
érdeke kívánja így, hanem egy sor rokontudományé is, mint amilyen 
például a színház- és irodalomtörténet. 

A teljes átfogásra való törekvés mutatkozik meg „A dramatikus 
népszokások és népi színjátékok alkalmai" című fejezetben, melyek
kel a továbbiakban részletesen nem foglalkozik. Megállapításaiból 
világosan kitetszik, hogy a legtöbb dramatikus játék előadása télen, 
nagyjából Márton-naptól a farsang végéig (húshagyókedd) történt, 
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mely időszakban ezek valósággal egymást érik. Ennek oka kétségte
lenül a paraszti munkamegosztásban keresendő, hiszen ez az az 
időszak, amikor a mezőgazdasági munka a minimumra csökkent, 
amikor mindenki ráért, vagy legalábbis jobban ráért, mint tavasztól 
őszig bármikor. Itt egy érdékes megállapításra hívom fel a figyelmet, 
mégpedig arra, hogy a társadalmi osztályok és rétegek között ugyan 
itt-ott megmutatkozik különbség és ellentét, pl. gazda-pásztor stb., 
ez azonban a dramatikus játékokra általában nem jellemző. A falu
hoz nem tartozó vagy lazábban kapcsolódó személyeket pl. vándor
kereskedőket, törököket, cigányokat stb., inkább tréfálkozva, mint 
elutasítóan vagy éppen ellenségesen mutatják be. 

A hatalmas anyag számos további problémát és kutatási lehetősé
get vet fel, ezek felsorolása szinte lehetetlen. Itt most csak két állat
maszkos játékot említek meg. A gólya elsősorban a lakodalomban, 
továbbá a fonóban tűnik fel. Jóindulatú, tréfás szerepkört kap. 
Ujváry Zoltán felveti annak a lehetőségét, hogy alakja a dramatikus 
hagyományokban elsősorban ott fordul elő, ahol fészkel és minden 
évben megjelenik. Azt hiszem, ezt a kérdést még jobban meg kell 
vizsgálni, hiszen a Jutland félszigeten a gólyák otthonosak, ugyanak
kor a velük kapcsolatos maszkos ábrázolással nem lehet találkozni. 
Egy alkalommal érdemes lenne megvizsgálni általában a gólya jelen
tőségét a néphagyományban, közelebbről a magyar néphagyomány
ban. Az ilyen vizsgálatból minden bizonnyal kiderülne, hogy nem
csak a szlávok „szent madara", hanem a magyaroké is. E mögött 
talán a Biblia egyes részei, illetve a prédikációk hasonlatai állhatnak. 
Érdemes ezzel kapcsolatban Pázmány Pétert idézni: „A szent írás 
sok helyen arra igazít, hogy a hangyáktól, gólyáktól, fetskéktől 
vegyünk értelmet" (NySz. 1: 1092). Ilyen feljegyzéseket máshol is 
találhatunk. Hadd említsem meg itt, hogy a fecskéről és a hozzákap
csolódó hiedelmekről külön címszó található a Magyar Néprajzi 
Lexikonban, de a gólyához fűződőket hiába keressük, pedig megér
demelné. 

A kecskemaszkos játékokkal a Jelölt jelentőségének megfelelően 
nagyobb terjedelemben foglalkozik. Megállapítja, hogy „Erdélyben 
a kecskemaszkos játékost több helyen turkasn&k nevezik". Ezzel 
kapcsolatban hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy 1770-ben Békés 
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és Arad megye határán is használatban volt ez az elnevezés: „An
nakelotte ép Testtel és egész erővel voltam, sőt sok helyen nem 
találtatott annakelotte olyan Turkás, mint én. Próbáltam ugyan 
azolta is egyszer valami szemlaki (Arad m.) emberekkel egy estve, 
az Turkásságot, de koránt sem úgy, mint annakelotte, s nem is lehet 
már úgy tőlem, nem lévén semmi erőm" (Magyar Nyelv 60/1964. 
493.). E szokásnak a románban capra és brezaia az elnevezése, de 
nem ismeretlen a turca sem. Ez utóbbiról a Történeti Etimológiai 
Szótár megállapítja, hogy román eredetű, de „A román szó ismeret
len eredetű", majd alább így folytatja: „A magyar turka és turkás 
viszonya teljes biztonsággal nem dönthető el: a jelentések azonossá
ga folytán feltehető, hogy a két megfelelő román szónak külön-
külön átvételei, de lehetséges az is, hogy a turkás a magyarban 
keletkezett származék." 1776-ban Hunyad megyében a Gubernium 
nevében írják többek között ezeket: „Következnek azok a napok, 
mellyekben az oláh Nemzet az hosszas böjtölést sok dorbézolások-
kal és bolondságokkal szokta felváltani, nevezetesen pl. Turkát is 
szokott öltöztetni, s azzal házanként járván, a gazdákat megcantal-
ják..." Ilyenkor a falu hét tehetős öreg gazdájának kellett jót állni 
azért, hogy megakadályozzák a verekedést és gyilkosságot, mely 
nélkül a turkajárás ritkán esett meg (NÉ. 11/1910. 104.). 

Ezt a kérdést érdemes egy kicsit közelebbről is megvizsgálni. 
Először is a román turca szó eredetét eddig nem sikerült megfejteni. 
Ujváry Zoltán megállapítja és ezzel magam is egyetértek: „A kelet
magyarországi kecskemaszkos farsangolás egyáltalában nem hozha
tó összefüggésbe a román párhuzamokkal." A kecskejáték és a 
turka-járás azonos ugyan, de az utóbbiban két állatfajt lehet megkü
lönböztetni : a kecskét és az őstulkot, bár ezek elkülönítése rendkívül 
nehéz. E megállapítás fényében nézzük meg a turka szó első felét, 
vagyis a tur-t. Megkockáztatom, hogy ezt az ősszláv tur „őstulok" 
szóval lehet összevetni. Ezt igaz a magyarban közszóként nem tu
dom kimutatni, de számos földrajzi névben megőrződött: Túr (fo
lyó), Mezőtúr, Somogytúr, Túra, Túrmező, Turóc. Bár a kicsinyítő-
képzés származéka indokolt lenne éppen a játékkal kapcsolatban, de 
a ~ka viszonylag késői képző, ezért ez a kapcsolat még további 
kutatást kíván. Ezért csak feltételesen kockáztatom meg, hogy a 
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turka „kis bölény, bölényke" jelentésű lehetett és kapcsolatát így 
nem a románok, hanem a szlávok irányában lenne érdemes keresni. 
Ez is olyan kérdés, mely megérdemelné a további kutatást. 

Ujváry Zoltán módszerét jellemzi, hogy sokszor szorosan össze 
nem függő elemek megvizsgálásával tudja azok származását eldönte
ni. Hadd említsem meg ezzel kapcsolatban Tokaj-Hegyaljáról a 
szüreti felvonulásokhoz, illetve mulatságokhoz kapcsolódó példát. 
A 19. század első felétől kezdve rendelkezünk olyan adatokkal, 
melyek a szekérkeréken forgó bábuk előfordulását jelzik. Ezek az 
adatok szerint német nyelvterületről kerültek hozzánk. Hasonló 
megállapítást tesz a Jelölt a hegyaljai hordón lovagló Bacchusszal, 
népi nevén bakussa\, baksussal kapcsolatban, mely a magyar nyelvte
rületen csak Hegyalja néhány településén ismeretes. Ez feltehetően 
ugyancsak német eredetű és a 18-19. században tűnik fel ezen a 
vidéken. Ezekhez még hozzáveszi az ún. bodnártáncot, melynek 
német megfelelőit már korábban kimutatták. így egy olyan jórészt 
dramatikus szokáskomplexum áll előttünk, mely együttesen vi
szonylag egy kistájra jellemző és elemeiben német eredetű. Ez úgy 
magyarázható, hogy Tokaj-Hegyalja fontos és nagy kiterjedt bodnár 
ipara (hordókészítés) a céhes legényeket a 18. századtól többnyire 
nyugati, elsősorban német vándorlásra küldte, illetve ide is nagy 
számban jöttek nyugati bodnárlegények, akik közül többen itt is 
maradtak. Ezek lehettek a fenti szokások elterjesztői, melyek a 
későbbiekben bizonyos magyar elemekkel bővülhettek. Ilyen szem
pontból a Szepesség is számításba jöhet, hiszen városaink nagyobb 
része rendelkezett hegyaljai szőlővel. Kizárhatjuk e dramatikus szo
kásegység meghonosítói közül a 18. század közepén települt német 
falvakat (Rátka, Hercegkút, Károlyfalva), mert ennek lakói a későb
biekben sem gyakorolták ezeket a szokásokat. 

Végigtekintve a disszertáció számos új eredményén, jól sikerült 
összefoglalásán, még egy fejezetet szeretnék külön is kiemelni: 
„Kapcsolatok és párhuzamok a Kárpát-medencében", mely jól bizo
nyítja a Jelölt széleskörű nemzetközi tájékozottságát. 

Meg lehet állapítani, hogy az átlagon jóval felüli értékű „tudomá
nyok doktora" disszertációt vitatunk meg. Éppen ezért tisztelettel 
javaslom a TMB által kiküldött Bíráló Bizottságnak, hogy Ujváry 
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Zoltán „Dramatikus népszokások" című disszertációját fogadja el, 
és ilyen irányú véleményét terjessze a Tudományos Minősítő Bizott
ság plénuma elé. 

BARABÁS JENŐ: 

Ujváry Zoltánnak mostani nagyszabású összefoglalását a dramati
kus népszokásokról éppen 30 év választja el e témakörben elsőként 
publikált számottevő dolgozatától: „Egy farsangi játék funkciójá
nak kérdéséhez" (Ethn. 1957), melyben lényegében a barkó területen 
megfigyelt és vizsgált farsangi játéknak a „rabvágás"-nak a szokását 
mutatja be és elemzi. Ez a lakodalomban is ismert dramatikus játék 
most a doktori értekezésben is feltűnik a „Halállal büntető ítélkező 
kivégző játékok és a bűnátvitel" c. fejezetben. Összhangban van az 
itt olvasható szöveg a 30 év előtti megállapításokkal, de érthető 
módon itt nem a részletekre, hanem az átfogóbb összefüggésekre 
esik a hangsúly. Jelzi ez a példa egy kutatói életpálya ívelését a 
lokális tanulmányoktól a szinoptikus szemléletig. Közben műveinek 
kiterjedt sora, tanulmányok és könyvek bizonyítják, hogy a legtöb
bet publikáló néprajzkutatónk és folkloristánk milyen szerteágazó 
vizsgálatokat folytatott, amelyek megalapozták fő munkaterületé
nek szintézisét. 

Legelső probléma e mű kapcsán, ami gyakran előfordul más 
témáknál is, a terminológia kérdése. Dramatikus szokások, népi 
színjátszás, teátrális szokások, maszkos alakoskodók stb. vajon 
ugyanazt jelenti-e? Lehet ezeket szinonimaként kezelni s ha nem, 
miben különbözik egyik a másiktól? Mintha e kötetben Ujváry 
nyitva hagyta volna a kérdést. Címként ugyan a „Dramatikus nép-
szokások"-at részesítette előnyben, de szövegében használja az emlí
tett megjelöléseket megkülönböztetve, de szinonim értelemben is. 
Kérdés az, hogy jogos-e ez az összevonás s lehetséges-e a szétválasz
tás. Viski Károly a Magyarság Néprajzában a Drámai hagyomá
nyok c. fejezetben nagyobbára a kalendáris szokásokat, a dramati-
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kus táncokat és gyermekjátékokat fogja össze. A népi színjáték 
kifejezést pedig már több mint két évtizede jeles szerzők, Sebestyén 
Gyula, Solymossy Sándor, Relkovic Davorka használják, igaz főleg 
olyasmit értenek alatta, amit ma amatőr színjátszó csoport produk
ciójának neveznénk, bár kétségtelen, hogy a néphagyomány gyakor
latából merítve - főleg a németek körében - iskoladrámákat, miszté
riumjátékokat, bibliai történeteket mutattak be. 

Szélesebb tartalommal jelenik meg a népi színjáték fogalma Dégh 
Linda 1947-ben közzétett kutatástörténeti tanulmányában, amely a 
dráma- és színháztörténet irányába építi a szálakat, ugyanakkor a 
népszokások jelentős körét is ide kapcsolja. Megjegyzi azt, hogy „A 
népi színjátékok kerete pontosan soha meg nem határozható", de 
kutatásának világos etnológiai profilja van, amely eltér az irodalom
történet szemléletétől és törekvéseitől. Dömötör Tekla valamivel 
szűkebbre vonja a népi színjátszás körét s e tekintetben megegyezik 
Leopold Schmidt felfogásával, aki talán a kérdéskör legjobb ismerő
je. Szűkebb értelmezés jelentkezik Richard Weissnél, aki a szokás
anyag nagyobb részét elkülönítve tárgyalja, viszont Viskihez hason
lóan a táncot és a színjátszást közös gyökerűnek véli. Dömötör 
Tekla foglalkozott nálunk a színjátéktípusok kérdésével (MH 
1968.), ami a fogalom körülhatárolásában is határozott támpontot 
jelentene. Szólt a moreszka, a vetélkedő-, erőpróbajátékokról, a 
misztérium- és passiójátékok jellegéről, de arra a végső következte
tésre jut, hogy a számbavett színjátéktípusok nem jelentenek merev 
kategóriákat, vagy a népi színjátékok szilárd rendszerét, mert hisz 
pl. a betlehemes játék tekinthető „mítoszoperának" (kulturális játék
nak), de rendelkezik konfliktusos cselekménnyel, de bővülhet mí
toszelemekkel. De ugyanígy összetettek az állatalakoskodóink is. 

Ujváry Zoltán jól érzi a dramatikus népszokások műfaji körülha
tárolásában mutatkozó nehézségeket s az eddigi kutatásban felbuk
kanó ellentmondásokat. Álláspontja a kérdésben röviden az, hogy 
a rendszerezést nem műfaji terminológiák, hanem szokás- és játéktí
pusok szerint célszerű megközelíteni. A teljes dramatikus szokásha
gyományt áttekintve úgy látja, hogy a kérdéskör központját az 
önálló játéktípusok és a maszkos alakoskodók jelentik. Elutasítja az 
alkalmak szerinti rendezési elvet, amely csak az anyagbemutatás 
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során célszerű. Teljesen azonban nem hanyagolható el az alkalmak 
áttekintése s Ujváry ezt nem is mellőzi, egy fejezetet szentel ennek 
s itt tárgyalja le többször talán túlságosan is röviden mindazokat a 
dramatikus játékokat - zajt keltő felvonulások, gulyafordítás, tus-
kóhúzás, egyes lakodalmi játékok stb. - , amelyek legalábbis részben 
a műfaj határesetei. Valójában egyet lehet érteni azzal a megállapítá
sával, hogy a maszkos alakoskodóknak kiemelkedő szerepe van a 
magyar dramatikus játékok sorában. Műve döntően ezekkel foglal
kozik, közülük is jogosan kiemelve az állatmaszkos alakoskodókat. 
Bizonyára ebből az elvből következik, hogy a dunántúli dramatikus 
játékok (betlehemezes, tuskóhúzás, vagy még a mohácsi busójárás 
sem) nem kapják meg az arányos hangsúlyt. Ugyanekkor a szokás 
népszerűsége ellenére túldimenzionáltnak érezzük a „halottas játék, 
halottas és halottkultusz" c. fejezetet, melynek egyes részei másutt 
is előkerülnek (pl. szalmabábuk) más részei ide tartozása vitatható. 
Ha a halottas táncot tárgyalja s még a haláltáncot is megemlíti, 
akkor tulajdonképpen az egész tánckultúra is ide kapcsolható lenne. 

Első pillanatra úgy tűnik, hogy a dolgozat szerkezetébe két fejezet 
nem illeszkedik bele. Egyik a „Kultusz- és rítuselemek a dramatikus 
játékokban", a másik „Erotikus és fallikus megnyilvánulások a 
dramatikus játékokban" című. Ezekről a kérdésekről ugyanis az 
egyes játékok tárgyalása során, ha indokolt - és ez nagyon gyakran 
így van - szó esik. A kötet folyamatos menetébe illesztett tárgyalásu
kat valóban szerkezeti törésnek érzem, de e két problémakör kieme
lése mégis indokolt - csak talán nem középütt, hanem a végén -
annyira hozzátartoznak a dramatikus játékok karakterisztikumá-
hoz, hogy érdemes ilyen hangsúlyozásuk. 

A hazai és nemzetközi szakirodalom Mannhardt és Frazer óta 
igazán szívesen nyúl a kultusz és rítus fogalmához magyarázatként 
a megfejtendő kérdések esetében. Nagyon sok esetben nyilván indo
kolt és valós ma már nehezen értelmezhető jelenségeket kihalt míto
szokkal, kultuszokkal és rítusokkal magyarázni. Elég sok párhuza
mot lehet hozni a különféle természeti népek köréből, amelyek 
valószínűsíthetik feltevésünket. Nagyon helyesen hangsúlyozza ezért 
Ujváry, hogy az ilyen jellegű vizsgálat, magyarázat „még elméletileg 
is sok buktatót rejt magába". Még olyan jelentős kutatók, mint 
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Propp, Csicserov, Megas, Moszyhski stb. sem tudták mellőzni e 
magyarázatokat. Ezért a csábítás veszélyessége miatt volt indokolt 
külön is felhívni a figyelmet arra, hogy egyes jelenségek létrejöttének 
háttereként mítoszra, kultuszra, rítusra való hivatkozás ugyan elke
rülhetetlen, viszont az egzakt bizonyítás igen gyakran lehetetlen. 

Teljesen más az erotikus,.fallikus megnyilvánulások értelmezésé
nek lehetősége. Ha valaki bizonytalan lenne, hogy a láb közé helye
zett kukoricacső, sárgarépa, tehencsöcs stb. mit jelent, akkor erről 
a játékot kísérő illedelmes, de inkább obszcén szöveg bizton eligazít
ja. Emiatt szükségtelen a kérdést kiemelt fejezetben tárgyalni, hisz 
a konkrét játékok tárgyalása közben is esik ezekről elegendő szó. 
Csakhogy így szétszórtan elsikkadna a lényeg, ti. az, hogy dramati
kus népszokásainkban milyen erőteljes az erotikus jelleg. A szak
ember számára, aki sokat olvashatott a távolkeleti civilizációk és a 
természeti népek Erósz-kultuszáról, szexuális életéről talán meglepő
dik, hogy a hazai népélet milyen sok hasonló vonással rendelkezik. 
Igaz, itt nincs szó szexuális életről, csupán erotikus játékról, de 
ennek elevensége felvillantja azt az erőt, amit a civilizáció és a 
keresztény erkölcs játékká szelídített. 

A dolgozat egyik legátgondoltabb és fegyelmezetten összefogott 
fejezete az ún. bolondbíráskodással, az olyan dramatikus játékokkal 
foglalkozik, ahol ítélkeznek, sőt kivégeznek. Jól ismert változata 
annak a palócoknál farsangkor, de a lakodalomban is szokásos 
„rabvágás". Ez és sokféle társa jellegzetes és igen kedvelt dramatikus 
játék. Lényege mindegyiknek, hogy egy rabot elővezetnek, bírósági 
tárgyalást folytatnak le, ítéletet mondanak s kivégzést hajtanak 
végre. A szokás eredetére azok a változatok utalnak, amelyekben az 
elítélt és kivégzett egy állat. Legismertebb változata a kakaslövés 
vagy kakasütés, amelyről éppen Ujváry írt korábban egy kitűnő 
elemző tanulmányt. Egyik változat szerint a kakassal pálinkát vagy 
bort itattak, lábára zsinórt kötöttek és zeneszóval vezették végig a 
falun. A falu közepén egy legény elmondta a bűneit, amelyek között 
a leggyakoribb a sokszoros házasságtörés. Ezért meg kell halnia. 
A kivégzést különféle módon hajthatták végre, s ha a játék a lakoda
lom része volt, akkor ez a vőlegény feladata. A kivégzés, vagy a 
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szimbolikus megölés más állatok kapcsán is ismert. Bizonyára a 
bika viadal is hasonló gyökerekig nyúlik vissza. 

Ujváry ugyan azon az állásponton van, hogy az emberkivégző és 
az állatot megölő játék között nincs genetikus kapcsolat. Pedig 
mindkettő beleillik egy primitív emberi gondolkodásmódba - amibe 
az istenítélet is tartozik -, mely szerint bűneinket át lehet másra 
ruházni, más bűnhődhet meg helyettünk, kopott formájában akár 
jelképes halállal is, vagy a bűn és bűnhődés átvihető állatokra is. 
Ujváry álláspontja sem olyan szilárd ebben a kérdésben, mint ahogy 
előbbi megfogalmazásából látszik, mert arra is felhívja a figyelmet, 
hogy az emberáldozat számos helyen állatáldozattá szelídült s erre 
a világ számos helyéről, különböző korokból ismerünk példákat. 
Provanceban egy bizarrul felöltöztetett bábut állítottak bíróság elé, 
ahol halálra ítélték, megkövezték s a roncsokat vízbe vetették. Nap
jaink számos borzalma ellenére sem tagadható az emberi élet értéké
nek fokozódó megbecsülése, a tényleges halál jelképpé való átalaku
lása. De mégsem az erkölcsök megszelídülése az a folyamat, amely
ben a kivégzés jelképessé válik, hanem a gondolkodás átalakulásá
val, a transzcendens, irracionális erők háttérbe szorulása a racioná
lis, természettudományos ismeretek növekedésével. Ez az ismeretbő
vülés azonban beépül egy életrendbe, értékrendbe, amely sokkal 
konzervatívabb, lassabban változó, mint a természet törvényeiről 
való ismeretünk. Mindehhez hozzá kell számítani a homo ludens 
tulajdonságát, a halállal való kacérkodás izgalmasságát s akkor 
előttünk áll az embert, vagy állatot, vagy ezek megszemélyesítői 
kivégzésének egy tőről fakadó indíttatása. 

Miután a genetikai kérdések megkerülhetetlenül előjönnek, na
gyon vitathatóvá válik Ujváry vizsgálati szándéka, amelyet így fo
galmaz meg: „Egy lényegében jól behatárolható és áttekinthető - a 
múlt század közepétől-végétől élő gyakorlatra, a néphagyományban 
való előfordulásra vonatkoznak." Lehet egy ilyen összetett feladatot 
ennyire szűk határok közé szorítani? Szerencsére az egész munka 
nem is tartja magát ehhez a célkitűzéshez, amit valószínű inkább úgy 
kell érteni, hogy a korszak anyaga csak kiindulási alap akar lenni 
bizonyos problémák megfejtéséhez. E feltételezés ellen szól azonban 
az, hogy míg e korszak anyagát a szerző térben igazán alaposan és 
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széleskörűen, nemcsak magyar hanem szlovák, ukrán, román s bal
káni területen, de még távolabb is Nyugat-Európában nyomozza, 
addig időben közel sem mélyül el ennyire. Ez tehát arra utal, hogy 
idézett mondata egy időmetszet bemutatására vonatkozó szándékot 
akar kifejezni. Ez ellen szól megint az, történeti-genetikai kérdésekre 
viszont elég gyakran kitér. 

Az ellentmondás feloldását minden bizonnyal a magyar történeti 
adatok felkutatása vagy bedolgozása jelentette volna, csak kérdés, 
hogy ez reális igény-e, az amúgy sem csekély feladat túlfeszítettségét 
jelentette volna. Ugyan több kutató értékes történeti anyagot tárt 
fel, de inkább csak epizodikusan, mint rendszeresen, s a lehetőségek 
dramatikus népszokásaink múltjának és forrásainak feltárásában 
messzemenően nem kiaknázottak. Valószínű ez külön, további fel
adat s itteni számonkérése maximaiizmus lenne. De bizonyos kétar
cúság mellett nem mehetünk el szó nélkül. Arra gondolunk, hogy 
helyes-e utalni a szokás távoli múltjára, ugyanakkor nem szólni a 
közelebbi múltról. Pl. a lómaszkos játéknál megemlíti a lónak a 
honfoglalók temetkezési rítusaiban való szerepét, majd időben na
gyot ugorva arról szól, hogy a lómaszkos alakoskodó az egész 
magyar nyelvterületen ismert. Még különösebbé teszi a kétarcúsá
got, amikor a keleti szlávok kapcsán megemlíti, hogy náluk a ló-
maszk már a 16-17. században feltűnik. Az ilyenfajta egyenetlensé
gek okairól valahol jó lett volna szólni. 

A mű terjedelmes részét az állatmaszkos játékok képezik. E rész 
tárgyalását Ujváry egy tartalmas áttekintéssel indítja, amely körké
pet nyújt az Ausztrália kivételével az egész világon elterjedt állat
maszkokról. A maszkok használata igen sokoldalú, főleg a kultikus 
játékokban, de a harcokban is. Számtalan állatmaszk ismeretes a 
világon, ló, bivaly, tehén, rinocérosz, krokodil, sakál, tigris s lehetne 
bőven sorolni a különféle madarak, vad- és háziállatok maszkjait. 
A szerzőnek ez az áttekintése meggyőz az állatmaszkok jelentőségé
ről. 

Egy-egy területen persze a maszkok száma jóval kisebb, de még 
így sem csekély. Ujváry idézi Leopold Schmidt megállapítását, mely 
szerint Magyarország maszkban szegény ország, s ezt a megállapí
tást félreértés eredményének tartja. A kérdésről azonban lehetne 
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vitatkozni, mert biztos, hogy a mediterrán országokhoz képest való
ban szegény. Másrészt függ attól is, hogy a maszk fogalmát álarc, 
vagy álruhaként értelmezzük. Ujváry és a magyar szakirodalom a 
szélesebb értelmezést használja, de azért el kell gondolkozni azon, 
hogy lényegében egyedül a mohácsi busóknak van fából, bőrből 
készített igazi álarca. Nem mond ellent ennek a ruszin lakosságú 
zempléni Mögyoróska nyúlbőrálarcos zsidója, amit Ujváry említ, 
ami nyilvánvalóan invariáns. Ezért lehet, hogy szerencsésebb lett 
volna a borbélymaszkos, vándormaszkosok, zsidómaszkosok, tö
rökmaszkos, betyármaszkos alakoskodókat antropomorf alakosko
dókként összefoglalni, hisz ezek némelyike még álruhát sem visel, 
mintsem őket külön-külön maszkos alakoskodókként tárgyalni. Kü
lönben ezek szerepének számbavétele a különféle dramatikus játé
kokban jó gondolat volt s a mű egyik sok újat hozó eredménye. 
Bizonyára ezek a szokásanyag rétegébe tartoznak, ezért is kerülte el 
őket az érdeklődés s a szerző érdeme, hogy itt - és más műveiben is 
- kellő súllyal irányította rájuk a figyelmet. 

Az állatmaszkos alakoskodók közül négyet emel ki részletes tár
gyalásra s valóban ezek a legfontosabbak, talán nemcsak a magyar 
anyagban, hanem általánosabban is. Először a lómaszkos játékokat 
tekinti át, megállapítva azt, hogy ez a legnépszerűbb állatfigura a 
magyar dramatikus népszokásokban. Ez első pillanatra nagyon ké
zenfekvőnek tűnik, pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
a tenyésztés, tartás, kultusz, rítus szükségszerűen nem függ össze, 
hisz a kecskemaszkos és a medvemaszkos játékok szintén országszer
te elterjedtek s jelentőségük itt vetekszik a lóéval, holott a tenyésztés
ben, a mindennapi életben ezeknek az állatoknak nincs lényeges 
jelentősége. Külön utakon fejlődnek ezek az ágak, amit mutat pl. a 
lónak a díszítőművészetben való alárendelt szerepe. Richard Wolf
ram vizsgálta pl. a lófejnek, mint házoromdísznek az előfordulását 
Európa viszonylatában. Bőséges anyagot tudott összegyűjteni a 
kontinens nagy részéről, de mindössze egyetlen magyar előfordulás
ról tájékoztathattuk. (Azóta úgy hallom, még egy előkerült.) Észak-
Európában a lótartás nem kiemelkedő jelentőségű, a lókultusz azon
ban kiterjedt. 

Tanulságos és hasznos e fejezetben a ló megjelenítésének formája. 
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Ujváry két típust állapít meg, egyik az ún. fazékfejes, amelynél a ló 
fejét cserépfazék imitálja, másik a famaszkos típus, amelynél vagy 
fából faragják a lófejet, vagy botból, lécből, drótból, térítőből for
málják ki. Mindkét típus a maszkfogalom szélesebb értelmezése 
körébe esik. Ez adalék az előbb említett megkülönböztetéshez, ami 
némileg tükröződik a szókincsben is. A TESz értelmezése szerint az 
olasz eredetű maskara (1585) jelentése álarcos, álruhába öltözött 
személy, a német eredetű maszk (1792) álarc, illetve a színésznek a 
kikészítéssel és parókával megváltoztatott külseje. Tehát még az ún. 
állatmaszkok esetében is megvizsgálandó, hogy helyes-e az eddigi 
szóhasználatunk, nem kellene-e a maskurás alakoskodókat elkülöní
teni a tényleges maszkos játékoktól. Talán kimondatlanul is ez a 
gondolat fejeződik ki Ujváry munkájában azzal, hogy nem tárgyalja 
az egyetlen igazán álarcos játékot, a busójárást. 

Meg kell azonban mondani, hogy legtöbb szokáskutató s Ujváry 
Zoltán is nyomatékosan felhívja a figyelmet arra a nagymérvű keve
redésre, ami minden dramatikás játékunk elemeinek összemosódá
sából, ugyanazon cselekmény alkalmainak változatosságában nyil
vánul meg. Minden kapcsolódhat minden elemmel, bárhol és bármi
kor. A busójárás során is lehet medvetáncoltatás, embert helyettesítő 
bábu, szóval más dramatikus játékból is ismert mozzanat. Bizonyára 
ezért óvatos Ujváry és gyakran nem nyilvánít véleményt, csak adato
kat állít egymás mellé. A sok összefonódás indokolhatja a tartózko
dást, az óvatos magatartást. A dramatikus népszokások az épületek
hez hasonlíthatók, amelyek téglákból készültek. Ugyanolyan téglá
ból milyen sokféle épület készíthető el, de egyes szokáselemekből 
milyen változatos szokásrend állhat össze. 

Nemcsak a lómaszkos játékoknál, hanem másutt is felmerül egyes 
típusok etnikus hovatartozandósága, illetve jellege. így a lómaszkos 
játékokat több nép is eredeztette saját magától. Ujváry helyesen 
tartózkodó az etnikus kötődés tekintetében, sőt talán túlságosan is 
az. Idézi e tekintetben a legszélsőségesebb nézetet valló Romulus 
Vulcánescu álláspontját, aki szerint a medve, a kecske és a lómaszk 
a románoktól került a magyar szokásokba, a regösök rőt-ökörje 
pedig egyenesen a dák-román folklórból került a magyarokhoz s a 
szarvas kizárólag román jellegzetesség. Minderre Ujváry megjegyzé-
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se csupán annyi, hogy megállapításai „meglepőek", holott ő lenne 
a legilletékesebb arra, hogy erről érdemi véleményt mondjon. A fe
hér jelmezes alakoskodók közül Luca asszony kapcsán már kritiku
sabb, s azon az alapon utasít vissza etnikus kapcsolatfeltételezéseket, 
hogy itt a korábbi feltételezésekkel szemben jóval régibb hiedelem
képzetről van szó, a nemzetek kialakulását megelőző történeti réteg
ről, így valóban inkább a szupersztrátum kategóriájába sorolható 
a Luca-hagyomány, mint bármilyen etnikus körhöz. 

Nem térhetünk ki a terjedelmes mü számos részletkérdésére, de 
most úgyis a globális értékelés a fontosabb. Ezt figyelembe véve 
megállapíthatjuk, hogy Ujváry Zoltán dramatikus népszokásaink 
összefoglalásával, rendszerezésével és elemzésével hatalmas munkát 
végzett. Tevékenységét az ilyen széleskörű anyagismeret, a nemzet
közi tájékozódás igénye, az összefüggések, kapcsolódások feltárásá
ra való szándék jellemzi. Meg kell állapítani, s ezt nem szabad 
mellékesen kezelni, hogy a dramatikus népszokások, játékok, a népi 
színjátszás köre igen bonyolult szövevényt alkot, amely térben ta
golt, időben rétegzett, bőven tartalmaz survival és revival elemeket, 
gyakori a funkcióváltás, magas a variációk száma, s így a témakör
ben való eligazodás nem könnyű. 

Nem véletlen, hogy a kutatók jelentős része a cselekmények idő
rendi tárgyalása mellett szokott dönteni, ami kétségtelenül egyszerű
síti a bemutatást, ugyanakkor elleplezi a belső kapcsolatokat. Ujvá
ry Zoltánnak egyik jelentős érdeme, hogy igényesen a nehezebb, de 
több tanulságot ígérő utat választotta, nyilván tisztában lévén a rá 
váró csapdákra. Úgy vélem, hogy az állatmaszkos játékok tárgyalá
sával ért el munkája leginkább távlatokat nyitó eredményeket, s az 
antropomorf alakoskodók vizsgálata hozta a legtöbb új ismeretet. 
Ki kell emelni a magyar anyagban való fölényes jártasságát, amelyet 
jól egészített ki a nemzetközi kitekintés, különösen szláv vonatko
zásban. Bizonyos genetikai kérdések további elemzéséhez műve érté
kes bázis. így fenntartás nélkül javasolhatom, hogy az opponált mű 
alapján Ujváry Zoltán nyerje el az akadémiai doktori fokozatot. Ezt 
az előterjesztést eddigi társadalmi és tudományos, oktatói és tudo
mányszervezési tevékenysége szintén alátámasztja. 
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KRIZA ILDIKÓ: 

I. Ujváry Zoltán közel három évtizede elhivatott kutatója a magyar 
népszokáskutatásnak. Első könyve a szatmári farsangi játékokról 
íródott még 1962-ben Ferenczi Imrével közös munkaként. Azóta a 
dramatikus népszokásoknak azt a részét, mely a szakirodalomban 
kevéssé feltárt, szórványosan ismert egysége volt, rendszeres vizsgá
lat tárgyává tette, és a hazai, valamint a nemzetközi kutatás vérke
ringésébe állította. A kitartó gyűjtőmunkával olyan szokások pon
tos leírását adta, amiről a 30-as évek elején készült Magyarság 
Néprajza csupán szűk felsorolásban adott hírt, mint „jelentését vesz
tett játék"-ról. A feledésbe ment, hiányosan regisztrált, kutatók előtt 
kevéssé ismert szokások objektív feltárását szükség esetén rekons
truálását végezte el évtizedek során és lett alapjává jelen disszertáció
jának. 

A tudatos témaválasztás, a rendszeres, következetes munka mai 
szemmel úgy tűnhet, mint egy-egy lépcső a tudományok doktora 
fokozatért benyújtott disszertációihoz. A sok száz publikációból ki
emelve az önálló formában megjelent könyveket, még inkább erre 
a következtetésre lehet jutni. Az évek során gyarapodó tudáskincsről 
időről időre egy-egy újabb monográfia készült nemcsak fenti téma
körben, hanem prózafolklór, balladakutatás terén is. A paraszti 
életben megtalálható rituális szokások, cselekvések legteljesebb ösz-
szefoglalása „Az agrárkultusz kutatása a magyar és európai folklór
ban" c. monográfia (Debrecen, 1969). Ettől eltérő témakört dolgo
zott fel a különböző ünnepek vagy munkaalkalmak során előadott 
temetési paródiát illetően és az elszórt, igen gyér forrásokat saját 
gyűjtéseivel kiegészítve az összehasonlító anyaggal szintézisbe hoz
va. A monográfia a hazai néprajzkutatásban egész csekély előzmé
nyektől eltekintve újtípusú anyagfeltárás, melynek jelentősége túl
mutat a néprajztudományon (Debrecen, 1978). Majd e kötettel szin
te egy időben készült el a „Népszokások és színjátékok" c. kétkötetes 
munka (Debrecen, 1979, 1981) és röviddel utána a népszokások 
alakoskodó játékait és maszkjait mindmáig legteljesebb összefoglaló 
„Játék és maszk" c. háromkötetes tanulmánykötet (Debrecen, 1985). 
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A nagy anyagismerettel létrehozott új szintézis a bírálatra benyúj
tott jelen disszertáció, amelynek 535+jegyzet lap terjedelme nem
csak összefoglalta a több ezer oldalnyi publikált könyv és tanulmány 
idevonatkozó anyagát, hanem összehasonlító anyaggal és elméleti 
állásfoglalással teljessé tette és a több évtizedes munkáját ezzel bete
tőzte. A disszertációban elsősorban az anyagbemutatást fogta szű
kebbre a terjedelmet kötöttség miatt, az összehasonlító anyag, törté
neti kitekintés és kultúrtörténeti tanulság előnyére. így a szintézis 
szakított a korábbi időszakok idevonatkozó szemléletével is. 

Egy pillanatra érdemes megállni mindjárt a disszertáció címénél: 
„Dramatikus népszokások". 

A néprajztudomány máig legmodernebb kézikönyve a Magyar 
Néprajzi Lexikon 1977-ben megjelent első kötete a dramatikus nép
szokásokat még így definiálja: „A népköltészet többszereplős párbe
szédes formájú alkotása, amelyet szerepjátszással összekötve adnak 
elő, formájában hasonlít az irodalmi drámához. Gyakran irodalmi
félnépi szövegek folklorizált változata. Ide tartoznak a vallásos 
tárgyú ún. népi misztériumjátékok, mint a betlehemezés, Heródes-
játék, paradicsomjátékok, Zsuzsanna-játék, dúsgazdagolásnak ne
vezett moralitások. A farsangi lakodalmi és más ünnepek alkalmá
ból eljátszott alakoskodások is gyakran dramatikus játékok." ...Uj-
váry Zoltán disszertációja a Lexikon definíciójának eme utolsó mon
datához kapcsolódva kívánta azt alapvetően kiszélesíteni, az egyházi 
indíttatású folklórformáktól a szekuláris anyagra irányítani a figyel
met. Szakított azzal a tradícióval, ami szerint a dramatikus színját
szás kutatása elsősorban vallási témakörre, iskoladrámákra vonat
kozott. Elhatárolta magát a kutatás addigi módszerétől is, ami 
szerint a játékokat kalendáriumi rend szerint veszi sorra, hanem a 
különböző ünnepekhez (lakodalom, farsang stb.) kapcsolódó, ott 
előadásra kerülő dramatikus játékokat fogta össze, tette rendszerbe, 
állította olyan szintézisbe, amelynek előképe nem volt. A magyar 
népszokáskutatás bizonyos lépéshátrányban volt a reprezentatív 
műfajokkal szemben, de eredményei elmaradtak a nyugat-európai 
kutatások mögött is. Ebből adódott, hogy a szerzőnek alapvető 
rendszerező munkát is magának kellett elvégeznie, továbbá a ma
gyar összehasonlító anyagban való eligazodást megtalálni. Legtöbb 
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eredményt eddig e tekintetben Dömötör Tekla kutatásai jelentették, 
amelyek alapvetőek voltak a disszertáció írója előtt is, bár - meg kell 
jegyezni - minden téren továbbfejlesztette Dömötör Tekla megálla
pításait. 

Ujváry nem fogadta el a dramatikus népszokások mindmáig leg
nagyobb hatású kutatójának Leopold Schmidtnek téziseit, rendsze
rezési elveit, hanem az anyagismeret biztos talaján állva önálló 
módszert alakított ki. Először is cáfolja azt a már-már általánossá 
vált nézetet, amely L. Schmidt publikációja nyomán elterjedt megál
lapításként került a szakirodalomba, miszerint Magyarország sze
gény a maszkos alakoskodásban. A szokások variációinak leírásá
val, elterjedtségi határának rögzítésével bizonyítja, hogy a korábbi 
kutatási helyzet alapján levont megállapítás ma már nem állja meg 
a helyét. De nemcsak a tényszerűség késztette a szerzőt, hogy a jeles 
tudós módszerétől eltérjen. Az az anyag, amelyet Ujváry a XIX-XX. 
századi magyar néphagyományban megtalált, nem rendezhető 
L. Schmidt szemléletével: Ő ugyanis hét fő csoportot különít el a 
dramatikus játékok között: úgymint színjátékszerű szokást, felvonu
ló játékokat, vallásos prozessió szokásait, ún. nagy játékokat, amin 
piaci, színpadi játékot ért, ettől elhatárolva a csoportok játékait, ami 
vándorszínészek, hosszabb-rövidebb időre társult csoportok mutat
ványai, továbbiakban a bábjátékokat és a szobai játékokat különí
tette el. Ezek a kategóriák - bár felölelik a dramatikus játékok 
teljességét - nem alkalmasak a szerző által választott vizsgálati téma 
rendszerezéséhez, és ezért ettől független rendszert állított fel. Szakí
tott van Gennep szerinti átmeneti rítusok jelentőségének hangozta
tásával éppúgy, mint a szimbolikus értelmezésben rejlő központi 
gondolattal is. A felsoroltaknál lényegesen többre vállalkozott. Szi
gorúan az anyagra alapozva kimutatta, hogy a XIX-XX. századi 
magyar hagyományban, mely a dramatikus szokásoknak vagy szo
káselemeknek, vannak párhuzamai a szomszéd népeknél, esetenként 
az antik civilizációban, távoli rokon népek kultúrájában. A leegy
szerűsített, sokszor művészietlen szokásformák nem értelmezhetőek 
sem egy korábbi műveltség maradványának, sem a félművelt, falusi 
társadalomból kiválni akaró diákok játékának sem. Jól bizonyítják 
ezt a tényt a történeti és nemzetközi összefüggések. 
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II. A bevezetésben megfogalmazott elvi állásfoglalással szinkron
ban van az anyagfeltárás. A temetés paródiája abban a formában, 
ahogyan a recens anyag alapján - akár a disszertációban, akár az 
ennél több részéletet tartalmazó könyvben - megismerhetjük, össze
függ a középkori egyháztanítás ellenes profán szokásokkal. A. Ja. 
Gurevics: A középkori népi kultúra c. (Bp. 1987) magyarul is olvas
ható könyvében hosszasan elemzi az egyházpolitikai rendeleteknek 
a szexuális élet legintimebb területeire vonatkozását, és a gyönyör, 
érzékiség népi életben való megnyilvánulásainak adatait a „bűnbá
nati könyvek" alapján. Míg a mesékben, legendákban előadott, 
egyházi nézetekkel ellenkező gondolatok tiltásáról nincs adat, leg
alábbis a „bűnbánati könyvek"-ben erre vonatkozó elutasítás nem 
olvasható, addig a népi játékokban, paródiákban szereplő kifejező
dő nemiség ellen az egyház évszázadokon át határozottan fellépett. 
A népi játékok tehát már a középkorban konfrontáció eredményei. 
Bennük tükröződő mágikus kép a keresztény világképpel szembesül
ve került előadásra. Mindkettőt csak akkor lehet helyesen felfogni, 
ha valami belső feszültséggel teli egységnek egymásra ható, és egy
más ellen küzdő aspektusainak tekintjük, olyannak, amelyek nem 
azonosak, de egymástól elszakíthatatlan pólusok. A természet kör
forgásában élő ember számára a születés, nemzés és a halál természe
tes egységet jelent, amit a középkori egyház elválasztott, és a temetés 
szertartása a korábbi rendszertől független misztikus értelmezést 
kapott. A parodisztikus népi játékokban az életjelenségek egymástól 
elválaszthatatlan egységben jelennek meg - esetenként talán egysze
rű, triviális előadási formában. A temetés paródiája bár a XIX-XX. 
századi magyar néphagyományban nem lehetett általánosan, orszá
gosan ismert az erős egyházi tiltások miatt, mégis egy középkori 
kulturális elem továbbélésének vélhető. A szokások ismeretében úgy 
véljük, hogy a temetés paródiája lokális elemekkel, a falusi életet 
befolyásoló egyéniségek intuícióival rögzítődött korunkban. 

A népi játékok parodisztikus jellegénél továbbá fontosnak tartjuk 
M. M. Bahtyin meglátásait is, aki a középkori kultúrának elenged
hetetlen sajátosságának tartotta a periodikusan visszatérő alkalmak 
bolondünnepeit. Szerinte szinte minden egyházi ünnepnek megvolt 
a maga népi-, vásári mulattató fonákja, paródiája. E játékok to-
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vábbélésének egyik válfaja a lakodalmak, temetések paródiái külön
böző ünnepkörökben manifesztálódva. Ezek az alkalmak a „vidám
ság elve alapján" szerveződött formák, és alapvetően különböznek 
a feudális szertartásoktól, egyházi-állami ceremóniáktól. A környe
ző világtól korlátozottan, csak megadott körülmények között, meg
határozott napokon kerülhetett sor a vidámság ilyen jellegű alkal
maira, a „másik" világgal való szembenállás pedig mindig az adott 
közösség kulturális igényeihez, szintjéhez igazodva jelent meg (M. N. 
Bahtyin: A szó esztétikájához. Bp. 1976. 304.). 

A széles körben elterjedt parodisztikus játékok minden korban 
több összetevőből táplálkoztak. Ezek közül az egyik - Bahtyin 
szerint a legfontosabb - az, hogy a nép maga is részese a játéknak. 
A nevetés magukra a nevetőkre is irányul, a játékban a nézők is részt 
vesznek, nemcsak a játékosok. A nevetés, a komikum, ami a játékok
nak elengedhetetlen része, magukra a nevetőkre is irányul, nem úgy, 
mint később, amikor a paródia csak tükör akar lenni, vagy a szatí
rákban, ahol pusztán szembenállás, a tagadás, a dolgok lényegén 
kívül maradás a jellemző. A népi játékoknak többsége - bár nem 
mindegyike - éppen ezt a bennlevőséget, összetartozást fejezi ki, a 
nevetségessé tevést, és nevetségessé válást egyaránt vállalja az ünnep 
elmúltával is. A temetés paródiája a kívülről való rálátást, bírálatot 
és szórakoztatást egyszerre fejezi ki. Népszerűsége is ebből adódik. 
Ahol az ehhez szükséges társadalmi háttér hiányzik, ott nem is talál 
a leggondosabb gyűjtő sem ilyen dramatikus játékot. 

A középkori liturgiaparódiákról sem egyházi-, sem néphagyo
mányban nem maradt fenn egyetlen példa sem. A temetés paródiája 
csak a XIX-XX. századi gyűjtések alapján rokonítható elsősorban 
szemléleti egyezések alapján. A feljegyzett szövegek az iskolás kultú
ra hatását, az irodalom alatti műveltség közvetítő szerepét mutatják 
éppúgy, mint a „Miatyánk-paródiák". Logikusan vetődik fel a kér
dés, hogy a temetésparódia milyen összefüggésben volt az egyházi 
liturgia szatírájával. Ez azonban mindenképpen további kutatás 
feladata lehet. 

Az ítélkező, halállal büntető, ítélkező játékok esetében szintén 
középkori kultúra továbbhagyományozódására gondolhatunk. 
A dramatikus játékok előképe Európában, a római katolikus világ 

248 



által befolyásolt területen elsősorban maga a keresztény év, Krisztus 
életének drámája. Ebbe kapcsolódott számos, kisebb-nagyobb kü
lönbséggel előadott profán-, sokszor egyházi tanítással élesen szem
benálló játék is. Figyelemre méltó tény a magyar anyag tanúsága 
szerint, hogy sem a temetés paródiájában, sem a halállal büntető, 
ítélkező, kivégző játékokban nem találni semmi párhuzamot a Krisz
tus- dráma megfelelő részleteivel. A disszertáció a gondolatfelvetés 
eme láncolatát nem tartja szem előtt, úgyszintén nem találunk kul
túrtörténeti kitekintést arra a tényre sem, hogy a magyar városok -
nem az alföldi mezővárosok, hanem a középkori városok - joggya
korlatának, pellengérezésének, kivégzésének volt-e hatása a recens 
anyagban megtalálható szokásformára. 

III. A vallásos vonatkozású dramatikus szokások tárgyalásától a 
szerző a bevezetőben elhatárolja magát. A dramatikus népszokások 
hosszú sorából így kimarad a legtöbb művésziséget mutató, többsze
replős, összetett játékot előadó betlehemes játék tanulságainak ösz-
szegzése. A regélés maszkos figuráiról, játékukról sem szól bővebben 
a szerző. A maszkok összefüggését nézve azonban óhatatlanul szá
molnia kellett a betlehemesek, regösök figurájával, és az ezekre való 
utalás itt az összegzésben helyet kap. Véleményem szerint az össze
hasonlítás rendszerét erősítette volna, ha a felsorolt szokások között 
szerepel a betlehemezés és a regölés is. A kalendáriumi népszokások 
között talán legtöbbet foglalkoztak a betlehemezessel és sok részlet 
ismert minden tekintetben. Itt a maszkos figurák szerepének értelme
zése alátámasztaná Ujváry elméletét a maszkok jelentőségére és 
formájára vonatkozóan egyaránt. A jól tipizált, történeti kitekintés
be ágyazott, nemzetközi összefüggéseket feltárt teriomort maszkok
nál az alapigazságot erősíthette volna, a teljes anyag vizsgálati körbe 
vonása. A karácsonyi ünneplésben megjelenő kecskemaszk jelentő
ségénél tovább növelte volna, ha a szakirodalomban visszatérően 
szereplő „bak" csillagkép megjelenését is feltárja. 

IV. A népszokások szerveződése az előadott témától függően igen 
különböző lehet. A zsánerfigurák csak kellékek a játékhoz, és azonos 
szövegtípushoz különböző zsánerszereplők kapcsolódhatnak. A vá
sári jelenetek, eladás, alkudozás, vagy mesterségek kapcsán az egy
beesések szembetűnőek. Bizonyos hiányérzetünk adódott, hogy a 
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dramatikus játékok szöveg szempontú rendszerezése a disszertáció
ban nem kapott kellő hangsúlyt. A maszkások egy csoportja éppen 
az ismeretlenségbe menekülés miatt vesz magára álarcot, és némasá-
gának megtörése, és a környezet beszédre ingerlése a játék egyik 
csúcspontja. A helyzetkomikum itt is és másutt is mindig nagyobb 
szerepet kap a szövegnél. Az egyszerű szövegszerkesztés és a rövid, 
csattanóra élezett párbeszéd jól mutatja, hogy a dramatikus játékok 
között lényeges különbség van textológiai szempontból. A disszertá
ció nagy hangsúlyt fektet a dramatikus játékokban szereplő masz
kok, álöltözetek leírására, míg a játék morfológiája háttérbe szorul. 
A maszkok sokoldalú leírása, etimológiai, történeti, tipológiai szem
pontú elemzése példamutató, de a játékstílus, szövegelemzés elma
rad, ezt csak egy-egy példa ismertetése helyettesíti. 

A játék morfológiáját az előadás helye, helyszíne alapvetően meg
határozza. A felvonuló játékok, ahol a nézők változnak, másmilyen 
játékra van szükség, mint a szoba zárt világában. A vásári mutatvá
nyosok és a bábosok sem rendelkeznek azonos lehetőségekkel. A ha
sonló zsánerfigurák másként szerepelnek a különböző környezetben, 
funkciójuk, játékuk is eltérő. Hasonlóságot a kívülálló környezet 
számára tipizálható vonások adják pl. a cigány, zsidó vagy török 
maszkok esetében, amire találóan mutat rá a disszertáns. 

A zsánerfigurák* jellegzetesen XIX-XX. századi falusi környezet
ben belépő ún. „idegen" alakok megszemélyesítései. Azok, akik a 
korábbi történeti idők jellegzetes figurái voltak, itt nem jelennek 
meg. Különösen szembetűnő a bohóc hiánya. Hosszú évszázadokon 
keresztül falvak, városok, főúri és jobbágyi környezet jellegzetes 
figurája volt a bohóc. Hazai vonatkozású adatokat is találunk még 
a XVII. századi memoárokban, útleírásokban. Eltűnése minden 
bizonnyal abból adódott, hogy más zsánerfigurák átvették a bohóc 
funkcióját, és olyan szerepet kapott, melyek a humort, nevetést 
jobban közvetítették a környezete számára. A zsánerfigurák, épp
úgy, mint a maszkok a falusi látásmódot, falvakban, parasztság által 
megrajzolható szerepeket fogalmazzák meg, akár a foglalkozásokra 
(vásározók, mesterségek képviselői), akár nemzetiségekre (zsidó, 
cigány, török) utalnak. A történelmi kor, kultúra, földrajzi helyzet 
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által behatárolt szemléletet tükröz a dramatikus játékok eme cso
portja is, akárcsak az állatmaszkos alakoskodásoké. 

A zsánerfigurák közül külön figyelmet érdemel a betyármaszkos 
alakoskodóé, ill. a betyárjátéké. A szerző az alakoskodást és a 
játékot egy csoportba veszi, noha a kettő egymástól jellegében kü
lönbözik. A betyármaszkos alakoskodás a XIX. századi folklórban 
átütő erejű hős alakját viszi bele a szokásokba. Az elmúlt században 
a betyárnak, betyárfolklórnak szerepe minden más foglalkozáshoz, 
funkcióhoz kötődő szerepnél messze nagyobb jelentőségű. Dalok, 
mondák hőse a szokásokban a népszínművek hőseként jelenik meg. 
Szerepe maszkos alakoskodásban egyszerűbb, színtelenebb, mint a 
folklór egyéb területén. A betyárjátékok zöme népszínmű vagy an
nak alapján előadott alkalmi színjátszás. Ezektől eltér a betyártánc, 
amelynek nincs köze népszínművekhez. Eddigi ismeretek szerint 
csak Dunántúlon, Zala, Somogy, Vas m. területén jegyezték fel a 
juhait elvesztett betyárrá lett pásztor játékát, a betyártáncot. Az 
alsópáhoki változat szerint Bene Vendel betyárballadához kapcso
lódva kerül előadásra, máshol e szöveges alkotás eléneklése nélkül 
került sor a nagy érzelmi átéléssel előadott betyártáncra. A szöveg 
nélküli két-három szereplős játék a kétségbeesett harcot adja elő a 
pandúrokkal, míg végül fáradtságtól aléltan összeesik, és a pandú
rok elviszik. A különösen érdekes, pantomim erejű tánc előadása a 
magas művésziségű férfitáncok közül is kiemelkedik, és mutatja azt 
a szintet, amit a még múlt században élő néphagyomány a hagyomá
nyos formák ismeretében alkotni tudott. 

V. Ujváry Zoltán disszertációja széles síkon öleli fel a dramatikus 
népszokások, játékok egész sorát, átfogó képet ad a maszkokról, 
álöltözetekről a figurák egymáshoz való viszonyáról, játékok alaku
lásáról, az egyéniség szokásformáló szerepéről. A disszertáció érde
mének csorbítása nélkül néhány szövegi pontatlanságra szeretném 
felhívni a figyelmet: 

A lakodalom idején előadott szokások, játékok kapcsán a szerző 
a 43. oldalon a szombat-vasárnap megtartott lakodalomra utal, mert 
ott éjjel kerül sor a játékok előadására. A századfordulón, az ország 
több vidékén általános volt a többnapos (3, 7 nap) lakodalom, ahol 
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a vendégek szórakoztatását több játék - mese előadása, dalolási 
vetélkedés stb. szolgálta. 

A felvonuló játékokról szólva nem derül ki az 57. oldalon, hogy 
a házról házra járókról, vagy az utcán vonuló játékról van-e szó. 

A lovas alakoskodásnál logikus összefüggést kapunk a lótisztelet, 
lókultusz, lovas temetkezés, lovasjáték és lómaszk elterjedéséről 
(205-207. old.), de a történeti fejlődés és a XIX. sz.-i szokásforma 
alakulásának egyéb befolyásoló tényezői hiányoznak. 

A halottas játéknál különböző kulturális szintek keveredésének 
tanúi lehetünk. A 113. oldalon a „halál" rosszat hozó, gonosz szel
lemként szerepel, míg a 118. oldalon éppen a jó termés biztosítéka. 
A különböző hiedelemháttér értelmezése itt nem válik világossá. 

A fehér leples alakoskodásnál (357. old.) kiegészítésként szeret
ném említeni Manga János gyűjtését, aki Miklós-napi alakoskodó
nak tartja. Fehér lepedőbe burkolt, arcát elrejtő legény, fekete ruhás 
segédjével együtt fonóházba megy egy nagy könyvvel, és a könyvből 
felolvassa kinek-kinek a hibáját, bűnét. A fekete leples ördög szolgá
ja megvesszőzi a lányokat, kipellengérezi szerelmi kapcsolataikat. 

A nagyon szép, gondos gépelésbe egy-egy értelemzavaró elütés 
csúszott: pl. Maszkszedő (valószínűleg marokszedő) 56. oldalon; 
vágdfarsang (talán Vágfarkasd) 539. old. helyett. 

Hiányoljuk a szokások elterjedését reprezentáló térképeket, és a 
maszkokat illusztráló fotókat. 

A felsoroltakon kívül akadnak még a disszertációban pontosítást 
kívánó részletek, olykor következetlenségek. A munkát azonban 
alapvetően a lelkiismeretes, gondos kutatómunka jellemzi. Értékei 
messze meghaladják a magyar szokáskutatás eddigi eredményeit, és 
a hazai folklorisztika jelentős műveként tartható számon. A népszo
kások körének nagy egységét úgy veszi számba, hogy az egymásba 
fonódó elemek között világos rendszert teremt, és a tudományos 
megismerést messzemenően előbbreviszi. 

Ujváry Zoltán disszertációját elolvasva nyilvánvalóvá válik a szer
ző széleskörű tájékozottsága, a népszokások kutatásának hagyomá
nyait a szakirodalomban való jártassága alapján nemcsak jól ismerő, 
hanem azt továbbfejleszteni képes tudósi alkata. 

Amikor Ujváry Zoltán benyújtott disszertációját a tudományok 
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doktora cím odaítélése szempontjából a TMB bíráló bizottsága 
mérlegre teszi, hosszú évek eredményes alkotói tevékenységét, tudós 
nemzedékek elindítójának, nesztorának munkáját sem szabad figyel
men kívül hagyni. A „Dramatikus népszokások" c. disszertáció 
szerzője mind értekezésével, mind a hazai tudományos közéletben 
betöltött szerepével rászolgált a tudományok doktora cím elnyerésé
re, amelynek megítélését magam részéről a fentiek alapján melegen 
ajánlom. 

UJVÁRY ZOLTÁN: 

A magyar dramatikus népszokások terén végzett kutatásaim egyik 
eredményeként öt éve jelent meg a Játék és maszk című munkám, 
amellyel az volt a célom, hogy a dramatikus szokáshagyományról 
olyan áttekintést nyújtsak, amely lehetőség szerint felöleli a játék 
fogalmával illethető magyar néphagyományt. A vállalkozás nem kis 
feladatnak tűnt, mivel a dramatikus szokáskör rendkívül kiterjedt, 
és a folklór legkülönbözőbb rétegeivel mutat szoros összefüggéseket. 
Előzmények alig voltak, sőt a szakirodalomban (és nemcsak a ma
gyarban) közölt vélemények szerint nem vallásos jellegű magyar 
dramatikus játékok és maszkok lényegében nincsenek. A legfonto
sabb feladatom volt, hogy a lehető legteljesebb anyagot állítsam 
össze, minél több példát, játékvariánst és maszkos alakot ismertes
sek. Csak nagy példatárral, a magyar nyelvterület egészére kiterjedő 
vizsgálattal lehet bizonyságot adni arról, hogy a magyar dramatikus 
szokáshagyomány sem szegényebb a környező és a távolabbi euró
pai népek hasonló hagyományánál, sőt sok tekintetben sajátos, 
egyedülálló játéktípusokkal és maszkokkal rendelkezik. 

A megjelent kötetekben a dramatikus népszokásokat, maszkos 
alakoskodásokat alkalom szerint csoportosítottam. A különböző 
játékalkalmak - jeles napok, lakodalom, munkaalkalmak stb. -
rendkívül gazdag anyagot foglalnak magukba. Ezek igen gyakran 
összekapcsolódnak, egymásra rétegződnek. Föltétlenül szükségessé 

253 



vált, hogy a játékokat és maszkokat a szokásalkalmaktól függetlenül 
játéktípusok és jellegzetes típusfigurák szerint is vizsgáljam. A ha
gyomány ilyen szempontú rendezése és elemzése nyújt megfelelő 
áttekintést és nyilvánvalóan hitelesebb képet a magyar dramatikus 
játékok repertoárjáról. Ez a vizsgálat megkönnyíti az összehasonlí
tást is a Kárpát-medence és általában Európa népeinek dramatikus 
játékaival. 

A doktori értekezésként benyújtott munkámban a szintézis igé
nyével kísérlem meg áttekinteni a magyar dramatikus szokásokat, 
népi színjátékokat és maszkos alakoskodásokat. Arra törekedtem, 
hogy megfelelő kép bontakozzon ki a játékrepertoárról. Bizonyos 
átfedéseket nem lehetett elkerülni. A háttér, a miliő megértéséhez a 
játékalkalmak összegzése újólag szükséges volt, mint ahogy nem 
hagyhattam el a legjellemzőbb példákat sem. Ebben a munkában az 
előzőektől eltérő vizsgálati szempontokkal, az anyag más megközelí
tésével törekszem bemutatni a dramatikus néphagyományt. 

Ezzel a műfajjal összefüggésben számos terminológia fordul elő 
a szakirodalomban. Többnyire aszerint változik, hogy a szerző mi
lyen irányból közelíti meg az anyagát. Jól körülhatárolható szokás
körök vannak, lakodalom, temetés, jeles napok stb. vagy akár a 
fonó, szüret, tollfosztó vagy éppen a disznótor. De ha a mindezekben 
előforduló hasonló jelenségeket akarjuk összefogni, akkor a kategó
riát illetően bizonytalankodás mutatkozik. 

Mindhárom bírálat érinti valamilyen módon a terminológiai kér
déseket. Valamennyien egyetértenek abban, hogy a dramatikus játé
kok kutatásának fogalomtára nem egyértelmű, nem letisztult. Bara
bás Jenő joggal jegyzi meg, hogy a terminusok tisztázása, definiálása 
még további pontosítást kíván. Korábban ezekkel a kérdésekkel 
több tanulmányban foglalkoztam. A szintézis során már nem töre
kedtem arra, hogy ismét az alapokról induljak. A dramatikus nép
szokások terminust a címnek megfelelően következetesen igyekszem 
használni a szövegben, de ezenkívül értelemszerűen más fogalmakat 
(népi színjátszás, teátrális szokások, maszkos alakoskodás) is alkal
mazok. A rendszerezést nem kívülről bevitt szempontok, mestersé
ges terminusok, hanem a szokásanyag belső törvényszerűségei, a 
szokástípusok és játéktípusok határozzák meg. 
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Olyan műfajjal állunk szemben, amelynek a szálai szerteágaznak 
és szinte a folklór egészét áthálózzák. Tisztelt opponenseim számon
kérhették volna tőlem azt, hogy miért nem foglalkozom pl. a mese 
dramaturgiájával, vagy akár a balladáéval. A népmeséről ilyen ösz-
szefüggésben jelent is meg tanulmány. De táncos pantomim balladá
ról is született publikáció, a Kriza Ildikó által említett Peso vár 
Ferenc közleménye és elemzése. Kétségkívül, a továbbiakban ezekbe 
az irányokba is vizsgálatokat kell folytatni. 

Opponenseim szóvá teszik, hogy a disszertáció elsősorban a pro
fán jellegű dramatikus játékokkal foglalkozik, s hogy a vallásos 
jellegű színjátékok csaknem teljesen kimaradtak belőle. Hangsúlyoz
va azt, hogy a népi színjátszásnak így éppen a leglátványosabb, 
legszervezettebb formái maradnak úgyszólván említés nélkül, szük
ségesnek látják, hogy a megjelentetés során a vallásos népi színjáté
kok is bekerüljenek a kötetbe. 

A disszertáció célkitűzéseinek megfogalmazásakor hangsúlyt ka
pott az, hogy a hazai néprajzban már meglehetősen sokat vizsgált, 
jól feltárt vallásos színjátékszerű szokások (betlehemezés, csillago
zás, regölés stb.) kimaradnak a munkából, s a hangsúly elsősorban 
a korábbi kutatások által elhanyagolt, mások által még feltáratlan 
dramatikus szokáshagyományra kerül. A disszertációban az említett 
műfaj már csak terjedelmi okok miatt sem kaphatott helyet. Termé
szetesen, magam is rendkívül fontosnak tartom, hogy egy következő 
kötetben a népi színjátszás vallásos rétege is feldolgozást nyerjen. 
Egyébként, ha nem is önálló tárgyalás formájában, de egyes elemei
ben az értekezés több helyen is kitér a vallásos dramatikus szokásha
gyományra. 

Behatóbban nem foglalkozom a kutatástörténeti kérdésekkel. Ezt 
Balassa Iván bírálatában hiányolja. A bevezetésben röviden utalok 
a legfontosabb eredményekre, azokra a kutatásokra, amelyek konk
rétan a dramatikus népszokásokra, népi színjátszásra vonatkoznak 
- ezek száma csekély (Viski Károly, Dömötör Tekla, Hont Ferenc, 
Kardos Tibor, Székely György). Azokra a közleményekre, tanulmá
nyokra viszont, amelyek csak érintik a témakört, illetőleg anyagköz
lő jellegűek, munkám különböző fejezeteiben valamely dramatikus 
szokás, maszkos alakoskodás vizsgálata során hivatkozom. Kétség-
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telén igaz azonban, hogy szükség van a Dégh Linda-féle áttekintése 
utáni időszak eredményeinek hasonló módon való összegzésére. Bár 
megjegyzendő, hogy ha a dramatikus népszokásokat olyan tágan 
értelmezzük, mint a korábbi irodalom, akkor a bibliográfiai áttekin
tés felölelheti a szokások teljes hagyománykörét. 

A rítus és a kultusz kérdéseit mindhárom opponensem érintette. 
Örülök, hogy e téren nem kaptam erősebb ellenállást. A néprajzku
tatók idősebb generációja aligha tudja kivonni már magát a mitoló
giai iskola és más, a klasszikus kultúrák irányába tekintő irányzatok 
alól. A maszkos játékok összefüggésében különösen sok a rejtély, 
hiszen olyan távoli múltba nyúlnak vissza, hogy egy hajdani funkció 
értelmezésénél a kutató könnyen hajlamos a kultikus eredet nyomo
zására. Való igaz, hogy az egzakt bizonyítás igen gyakran lehetetlen. 
Különösen így van ez, ha a kontinuitás kérdése kerül előtérbe. Az 
idevonatkozó vizsgálatok kezdetén már eléggé világosan látták a 
kutatók, hogy a népszokások és a néphiedelmek nagymértékben 
összefonódnak a vallással, az antik kultuszok világával. A legna
gyobb és kezdetben megoldhatatlannak tűnő problémát az jelentet
te, hogy a néphagyomány számos motívuma, eleme közül melyek 
azok, amelyekről kontinuitás mutatható ki. Melyek azok az elemek, 
amelyek visszanyúlnak az emberi kultúra kezdetéig és hogyan ala
kultak át a történelem folyamán. Ez a vizsgálat rendkívül bonyolult, 
sokrétű. Ahhoz, hogy az egyes szokáselemeket, azok alakulását, 
változását lássuk a különböző korokban, a megfelelő összefüggése
ket felfedhessük, a vallástudomány, a történettudomány, az etnoló
gia egész területén széleskörű tájékozottsággal kell rendelkezni. 
A kutatás rámutatott arra, hogy a szokások történetébe bepillantani 
egyet jelent történelmi helyük meghatározásával. Ugyanazon formá
nak különböző funkciója lehet a történelmi helyzetnek és alkalma
zásnak megfelelően. Ezért a különböző funkciók mindegyikének 
szüksége van magyarázatra az egyes történelmi korszakokban. Mi
vel minden korszak rányomja a maga bélyegét a szokásokra, gazda
gítja a szokás megjelenési formáját, azok a kísérletek, amelyek a 
történelmileg átszőtt, átalakított formákból az ősformát akarják 
megmutatni, gyakran történetietlen absztrakcióhoz vezettek, ezért 
mindenképpen elsődleges helyen kell állni annak a kérdésnek, hogy 

256 



mi volt a szokás korfunkciója, vagyis valójában, hogy mit akar 
kifejezni és elérni a szokás egy korban az életrend struktúrájában. 

Ide kapcsolódik az átadás-átvétel kérdése, amelyet opponenseim 
szintén fontosnak tekintenek. Ez rendszerint más népekkel, népcso
portokkal való összefüggésben kerül előtérbe. Az idegen eredetet 
sejtető jelenség vizsgálata során azonban gyakran fel kell vetni azt 
a lehetőséget is, hogy nem átvételről van szó, hanem valamely betele
pült népcsoport, kisebb-nagyobb közösség hozadékáról, amely év
századok folyamán a hagyományőrzőkkel együtt magyarrá vált. így 
lehetett megmagyarázni néhány tokaj-hegyaljai dramatikus játékot 
is. Balassa Iván véleményéhez kapcsolódva hangsúlyozzuk, hogy az 
eredet megállapításánál a településtörténetre fokozott figyelmet kell 
fordítani. Ennek nyomán számos esetben kitűnik, hogy egy-egy 
kulturális jelenség nem egyszerű átadás-átvétel eredménye, különös
képpen nem a leegyszerűsített séma szerint, mint pl. így: a németek
től a csehekhez, a csehektől a szlovákokhoz, a szlovákoktól a ma
gyarokhoz. A településtörténeti példák jól mutatják, hogy nem a 
hagyomány vándorolt önmagában, hanem annak őrzői tettek meg 
nagy utakat és telepítették át magukkal kultúrájukat is. így tehát a 
folklórmotívumok több száz, esetleg több ezer kilométeres utat 
tehettek meg anélkül, hogy a kiindulási pont és a célpont közötti 
területen az átadást és az átvételt illetően kapcsolatot találnánk. 
Idevonatkozóan más műfajjal kapcsolatban tanulságos példákat 
nyújtanak Vargyas Lajos balladakutatásai. 

Az átvételi kérdések vizsgálatának számos nehézsége - és olykor 
nemzeti ellentétekben (is) rejlő buktatói vannak. És itt teljes mérték
ben igazat kell adnom Barabás Jenőnek a román anyag interpretálá
sát illetően. Valóban röviden, szinte csak érintőlegesen intézem el a 
román kutatóknak általában, s egészen pontosan Romulus Vulcá-
nescunak azt a véleményét, amely szerint a magyarok - s itt nyilván
valóan az erdélyi magyarokról lehet szó elsősorban - a maszkos 
játékaikat - maszktípusokat - a románoktól vették át. A kapcsolat 
ilyen irányba való leegyszerűsítése, az átvételnek az egyoldalú han
goztatása nem újkeletű a román irodalmi múltban (1. a sor elején a 
Vadrózsa-pört). A szemléletet nehéz módosítani. E téren több tudo
mányágban tapasztalható aggasztó jelenség, s egy bizonyos téves 
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alapállás (ősszláv, ősgermán, dák elmélet stb.) nyomán pl. a konti
nuitás, a nemzeti kultúra ősi, egyedülvaló jellegének a kritika nélküli 
elfogadása az interetnikus kapcsolatok kutatását nem kívánatos 
irányba tereli. Az egyoldalúság azonban nemegyszer a magyar kuta
tásokra is rányomta a bélyegét. Ami konkrétan Vulcanescut illeti: 
a jelzett megállapításához éppen a magyar szakirodalom adta az 
alapot. Dömötör Tekla írta 1940-ben, hogy az állatalakoskodások 
nagy része a magyarnál gazdagabb román, szláv vagy német állatala
koskodásra vezethető vissza. Ezt idézi és erre alapoz Vulcänescu. De 
ismeri Dömötör Tekla másik megállapítását is, amely szerint magyar 
maszkok nincsenek. Ezt Leopold Schmidt is több munkájában idézi, 
elintézettnek tekintve ezzel az egész magyar népi alakoskodó játéko
kat. Ha egy megállapítás elterjed, rendkívül nehéz megváltoztatni. 
Föltétlenül szükséges - megfogadva Barabás Jenő tanácsát - részle
tesen foglalkozni az idevonatkozó nézetek korrekciójával. 

Az átadás-átvétel kérdéseivel is összefüggnek Balassa Ivánnak a 
kecskemaszkos játékokkal kapcsolatos megjegyzései. Idevonatkozó
an fontos adatokra hívja fel a figyelmet. Néhányra korábban egy 
román, ill. francia nyelvű cikkemben utaltam. Való igaz, hogy erről 
az állatmaszkról különböző magyarázatok ismeretesek. A kecske
maszk széleskörű elterjedése az európai néphagyományban és az 
antik játékokban való előfordulása a kontinuitás, a kapcsolatok, a 
párhuzamok, a különböző variánsok összefüggésében számos olyan 
problémát vet fel, amelyre a választ csak igen beható elemzés nyo
mán kaphatjuk meg. Ebbe a körbe tartozik a turca, túron, turica 
néven ismert állatmaszk. A román néphagyományban a turca típusú 
állatmaszk elnevezései (turca, capra, brezaia), valamint az elterjedési 
határok a vizsgálatoknak külön irányt adnak. A turca néven ismert 
szokás széles körben ismeretes Erdélyben, illetőleg a magyar nyelvte
rületen élő románok körében. A turca hagyománykör egyik lényeges 
pontja a turcának a caprával és a brezaiával való kapcsolatának a 
vizsgálata. A turca, capra és a brezaia maszkja lényegében azonos és 
a formai hasonlóságok alapján kézenfekvőnek tűnik a három alak 
azonosítása. Lényeges probléma azonban a turcának a szláv turon, 
turica állatmaszkokkal való összefüggése. Az erdélyi román turca 
pedig a magyar kecskemaszkos szokásokkal, a román brezaia a 
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bolgár brezaiáwal, a moldovai capra-maszkok egyes variánsai az 
orosz koza-maszkokkal való kapcsolat kérdéseit is felveti. A vizsgá
lat nyomán megállapíthattuk, hogy a turca terminológia csak az 
erdélyi románok körében ismeretes, a Kárpátokon túli területen élő 
románoknál egyetlen adat sem fordul elő, ott ugyanennek a maszk
nak a neve brezaia, akár a bolgároknál. Az erdélyi román turca a 
szláv turonnyal, turicával mutat rokonságot. Az is kétségtelen, hogy 
a terminológia előtagja a latin taurusból ered, az ószláv turb alakban 
ismeretes és tulkot, bikát jelent. Amikor a tulok mint állatfajta 
háttérbe szorult és lényegében kipusztult, a kecske- és a turon-maszk 
a formai hasonlóság következtében kontaminálódott. 

Barabás Jenő opponensem a lómaszk kapcsán utal arra, hogy 
bőséges párhuzamokat említek a szomszédos és távolabbi népektől, 
azonban időben ez a mélység kevésbé figyelhető meg, noha honfog
laláskori példákat is említek. Kétségtelenül igaz, hogy a történeti 
adatok hézagosak. Sajnos, a folklórhagyomány majdcsaknem min
den műfajánál ilyen gondokkal küszködik a kutató. Innen-onnan 
esetleges, szórványos példák bukkannak fel, gyakran bizonytalan 
forrásból, olykor csak éppen említve egy-egy jelenséget, anélkül, 
hogy megbízható leírást kapnánk akár egyetlen pontról. Abban 
pedig aligha reménykedhetünk, hogy a korábbi évszázadokból annyi 
példa bukkanjon fel, hogy földrajzilag is értékelhető legyen. A törté
neti-genetikai kérdések felvetése elsősorban a további kutatásra 
kíván inspirálni, felvázolva a jelenlegi eredményeket és állásponto
kat. A lómaszkos példánál maradva, Dömötör Tekla írta: „Tévedés 
lenne a ma is fennálló lóalakoskodást ősmagyar állatmaszkok to
vábbélésének minősíteni. Ez nálunk nem más, mint jelentését vesz
tett töredékes variánsa egy egész Európában elterjedt igen régi szo
kásnak, melynek nagy fontossága van pl. a germán népeknél, de 
másutt is igen elterjedt, így az egész Balkánon és különösképpen 
Romániában." Ez a vélemény mintegy fél évszázaddal ezelőtt fogal
mazódott meg. Akkor a magyar lómaszkos játékokról a szakiroda
lom csak néhány adatot ismert. Az azóta eltelt évtizedekben a még 
élő hagyományból nagyszámú változat került lejegyzésre az egész 
magyar nyelvterületről. Ez nyilvánvalóan megváltoztatta a korábbi 
megállapításnak a „töredékes variánsra", ill. az esetlegességre vonat-
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kozó tényét. A magyarság történetének 10. századig követhető emlé
keiből a lókultusz éppen úgy megállapítható, mint más európai és 
ázsiai nép kultúrájából. A lóval való temetkezés szokása, a lóáldozat 
a régészeti leletek tanúsága szerint a 10. században még gyakorlat 
volt, s csak a kereszténység hatására tűnik el viszonylag elég gyorsan 
a 10. sz. után. Teljesen tévesnek kell tekintenünk azokat a vélemé
nyeket, amelyek a lókultusz kialakulását egy néphez kapcsolják. 
Ilyen teóriák rendszerint nemzeti büszkeségből fakadnak. Ez a min
den dologban elsőbbséget igénylő elv a lókultusszal kapcsolatban a 
német és a román szakirodalomban vált uralkodóvá. A kutatók 
általában saját népük lókultuszát tekintik elsődlegesnek, és nem 
gondolnak arra, hogy a lókultusz sokkal egyetemesebb, az összes 
lótartó népek kultúrájának a része, mintsem azt valamely nép kizá
rólagos kulturális örökségének lehetne tekinteni. Az adatok tömege 
bizonyítja a legkülönbözőbb - területileg egymástól távoli, egymás
sal semmilyen kapcsolatban nem álló népek kultúrájában a ló kulti
kus szerepét; az ősök kultuszában, a halottkultuszban, a vegetációs 
kultuszban, a legkülönbözőbb rítusokban való funkcióját, valamint 
mindezek nyomán a mitológiában, a szokásokban és a művészetek
ben való megjelenését. Ábrázolását megtaláljuk a legkülönbözőbb 
használati tárgyakon és eszközökön. A lófej megjelenik a házakon, 
kapukon, kutakon, hangszereken és különböző népművészeti tár
gyakon. 

Az állatmaszkokkal kapcsolatban Balassa Iván említi az egyetlen 
ornitomorf maszk összefüggésében, hogy annak az elterjedési terüle
te továbbra is tisztázásra vár. Idevonatkozóan csak arra szeretnék 
utalni, hogy szoros összefüggés mutatkozik a gólyamaszk és a finn
ugor, elsősorban az obi-ugor népek daru játékai között. Itt még 
felvetődik az a kérdés is, hogy vajon a csőrszerű famaszk egyértel
műen mindig ornitomorf maszk-e. Egyébként kétségtelenül fontos 
eredményt hozna a gólyára, darura és más, a mitológiában is jelentős 
szerepet játszó madárra vonatkozó hagyománynak az áttekintése. 

Hasonló kérdések vetődnek fel a genre-, ill. a történeti maszkok
kal kapcsolatban is. Kriza Ildikó említi a betyármaszkos alakosko
dást, hangsúlyozva, hogy annak két alapvető, egymással csak kevés
sé összefüggő típusa ismert a Kárpát-medencében. Ezekkel részlete-
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sebben nem foglalkoztam, mivel a példákat a Játék és maszk kötetei
ben különböző alkalmakhoz kapcsolódva soroltam fel. 

Figyelemre méltó Kriza Ildikó bohócra vonatkozó megjegyzése is. 
A cirkuszi bohóc alakját a közismert formában nem lehet felfedezni 
a népi játékokban. Különös, hogy ilyen figura nem alakult ki. Talán 
azért, mert a nép minden maskarást, alakoskodót lényegében bohóc
nak tekint, csak persze más névvel illeti, mint pl. mórió, pócurka, 
mammusz, muma stb. Funkció szerint a játékok számos alakja tarto
zik ebbe a csoportba. 

Munkám bolondbíráskodással kapcsolatos fejezetéről elismerően 
ír Barabás Jenő. Másik opponensem, Kriza Ildikó ugyanennek a 
témának további szempontokkal való közelítését javasolja. Sajnos, 
csak azt tudom mondani, hogy eddig semmilyen párhuzamot nem 
sikerült találnom az ún. Krisztus-drámával, sem a középkori városi 
pallosjoggyakorlattal. A kutatást a továbbiakban nyilvánvalóan 
ebbe az irányba is szükséges kiterjeszteni. Hasonlóképpen célszerű 
lesz - Barabás Jenő intenciója szerint - a busójárással való foglalko
zás is. E téren a balkáni kapcsolatok elemzése lesz a lényeges. Termé
szetesen az is, hogy vált a magyar néphagyomány integráns részévé 
egy délszláv eredetű szokás. 

Kétségtelenül hasznos lesz még a szövegelemzésre is ráirányítani 
a figyelmet. Kriza Ildikó véleménye is jól mutatja, hogy a dramatikus 
népszokásokat és a maszkos alakoskodó játékokat milyen sok irány
ból lehet megközelíteni és vizsgálni. A morfológiai elemzéshez talán 
csak annyit, hogy a játék dramaturgiájával foglalkozó fejezet ilyen 
kérdéseket is érint. 

Egy munkát, különösen, ha szerteágazó témakörről van szó, alig
ha lehet befejezni. Újabb és újabb szempontok kerülnek előtérbe. 
A számos javaslat hasznosan irányítja tovább a kutatást. Mindeze
ket hálásan köszönöm az igen tisztelt opponenseimnek, külön is a 
gyakran finoman árnyalt kritikai észrevételeket és - természetesen 
jóleső érzéssel - a munkám eredményeit elismerő véleményeket. 

261 





A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYARSÁG NÉPRAJZI KUTATÁSÁRÓL 

- Két előadás -

Az utóbbi években örvendetesen megélénkült a figyelem a határa
inkon túli magyarok kultúrája: irodalma, művészete és különöskép
pen a néphagyományai iránt. A külhoni magyarok népdalairól, 
balladáiról, szokásairól és népművészetéről megjelenő kötetek pél
dátlan sikert érnek el az itthoni közönség körében. Orbán Balázs 
múlt századi munkájának, a Székelyföld leírásának új kiadása olyan 
nagy érdeklődést váltott ki, hogy a tervezett példányszám már elő
jegyzésben gazdára talált. 

A magyar néprajztudomány időszakonként áttekinti a szomszé
dos országok magyarságának néprajzával kapcsolatos tudományos 
kérdéseket. A szakemberek tanácskozásokon és folyóiratokban a 
nyilvánosság elé tárják az elért eredményeket, és javaslatokat tesz
nek a további kutatásokra. Ez volt a célja a Debrecenben és Egerben 
rendezett országos néprajzi konferenciának, amelyen nemcsak hazai 
kutatók, hanem a szomszédos országokból is részt vettek etnográfu
sok. A számos előadás, korreferátum nyomán alapos áttekintést 
kaptunk nemcsak a szomszédos országokban élő magyarság, hanem 
az egykor kivándorolt amerikai magyarok kutatásáról is. 

Magyarország államhatárain kívül élő magyarság kultúrája szo
rosan összefonódik az anyaország történetével. A történelmi múlt 
ezernyi szállal kapcsolja össze a magyarság kultúráját napjainkban 
is. A külhoni magyarok irodalma, művészete része az egyetemes 
magyar műveltségnek. Meggyőzően bizonyítják ezt a népi kultúra 
emlékei is. 

A szomszédos országokban élő magyarok száma a közelmúlt 
népszámlálási adatai szerint hárommillió. Némi korrekcióval a kül-
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országi magyarok összlétszáma 3,5 millióra becsülhető. Nem kis 
mértékben fontos tehát az anyaország fokozott figyelme a már 
külön, de nem elszigetelten álló magyarok iránt. 

A magyar anyanyelvű, illetőleg nemzetiségű lakosok száma Ro
mániában a legnagyobb. A hivatalos megállapítások szerint kb. 
kétmillió magyar él Erdély területén. A világon 45 önálló államnak 
ennél kevesebb a lakossága. Az erdélyi magyarok népi kultúrájának 
kutatása terén jelentős eredményekről lehet beszámolni. Különösen 
előtérben áll a népművészet és a népköltészet. A rendkívül gazdag 
erdélyi magyar balladakincsből több kötet látott már napvilágot s 
különösen közismert lett a magyar kiadásban is megjelent Balladák 
könyve. Kötetek, tanulmányok egész sora tanúskodik a páratlan 
értékű és szépségű erdélyi folklórról. 

Déli szomszédunk, Jugoszlávia területén zömmel a Vajdaságban 
több mint 400 ezer magyar él. Az újvidéki Hungarológiai Intézet 
szervezi és irányítja a jugoszláviai magyar tudományos életet. Kiad
ványsorozatában rendszeresen jelennek meg néprajzi, elsősorban 
folklorisztikai tanulmányok. A Fórum Könyvkiadó Hagyománya
ink c. sorozatában jelentős folklór kötetek, monográfiák látnak 
napvilágot. A néprajzi kutatás dinamikusságát mutatja, hogy az 
elmúlt két évtizedben félszáz könyv és közel kétszáz tanulmány 
jelent meg a jugoszláviai magyar néphagyományok köréből. A két 
ország néprajzkutatói között igen eredményes az együttműködés, 
ami a további szervezett kutatásoknak, szakmai segítségnyújtásnak 
igen fontos alapja. 

A külföldi magyar anyanyelvűek száma Románia után Csehszlo
vákiában a legjelentősebb. Mintegy 600 ezer magyar él elsősorban 
az államhatár mentén a Kassától Pozsonyig húzódó sávban. Az 
elmúlt évtizedek néprajzi kutatásának eredményeiről, feladatáról 
stb. 1980-ban, 1982-ben és 1988-ban adtam számot. Az alábbiakban 
a Debrecenben (1982) és Egerben (1988) tartott országos konferenci
án elhangzott előadásomat közlöm a csehszlovákiai magyar néprajz
kutatás kérdéseiről. 
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I. 

A csehszlovákiai magyarság néprajzi kutatásának áttekintésével 
az elmúlt egy-másfél évtizedben néhány publikáció és egy tudomá
nyos tanácskozás foglalkozott, amelynek az előadásai a közelmúlt
ban megjelentek, s így több dokumentum áll rendelkezésünkre ré
szint az eredmények megállapításához, részint pedig a csehszlová
kiai, pontosabban a szlovákiai magyarok népi műveltségének feltá
rásával, vizsgálatával, egyéni és intézményi feladatokkal stb. kapcso
latos kérdések megvitatásához.1 

Kosa László 1968-ban megjelent összefoglalójában megállapítot
ta : „Az egyetemes magyar kultúra kára, hogy a csehszlovákiai ma
gyarok közt mind ez idáig nem folyt rendszeresen néprajzi gyűjtés. 
Az anyanyelvi művelődéshez való emberi jog valóra váltásával mi
előbb meg kell indulnia a napjainkig elmaradt kutatásoknak."2 

Alig egy évtizeddel később, amikor egy népdalokat, balladákat 
közlő munkám elé írt bevezetőben a folklorisztikai eredményeket 
tekintettem át, a csehszlovákiai magyar néprajzi kutatásokra vonat
kozóan ugyancsak azt közölhetem, hogy a határ teljes hossza men
tén jelentős sávon lakó magyarság népi kultúrájának feltárásában az 
elmúlt évtizedekben alig-alig történt publikációkban megnyilvánuló 
eredmény, s nem csekély rezignációval, visszafogott érzelemmel tud
tunk erről szólni.3 

Némileg módosítja ezt a képet az elmúlt években megjelent né
hány kiadvány, valamint az 1980-ban Dunaszerdahelyen megrende
zett tanácskozás a magyar nemzetiségi néprajzi kutatásról, amelyre 
más összefüggésben is visszatérek. A folklorisztikai munkákra uta-

1. Kosa László: A csehszlovákiai magyar néprajzi kutatás feladatai. Irodalmi Szem
le, XI. 1968. 8. sz. 748-761.; Filep Antal: Magyar néprajzi kutatások Csehszlová
kiában, a Szovjetunió Kárpátontúli területein és Ausztriában. Valóság, 1975. 6. 
sz. 35-41.; Ujváry Zoltán: Gömöri népdalok és népballadák. Debrecen, 1977. 13. 
sz.; Ujváry Zoltán: Gömör néprajzi kutatásáról. Honismeret, 1980. 2. sz. 9-13.; 
Ján Botik-Méry Margit (szerk.): A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi 
kutatása. A Dunaszerdahelyen 1980. május 26-28-án megrendezett szeminárium 
beszámolói. Bratislava, 1981. 

2. Kosa László: i. m. 761. 
3. Ujváry Zoltán: i. m. 13. 
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lok elsősorban, a tárgyi néprajzi kutatásokat Paládi-Kovács Attila 
tekinti át. 

Egy tudományág helyzetére jól rávilágítanak a publikációk. Ha 
egy évtized alatt mindössze három-négy kötet lát napvilágot, s az is 
elsősorban a nagyközönséget tekintetbe vevő kiadási szempontok
nak megfelelően, akkor ez már önmagában felveti azt a kérdést, 
hogy ebben az összefüggésben beszélhetünk-e a tudomány tényleges 
intézményes műveléséről? 

Nyilvánvalóan nem. 
Ezt érzi és tudja a csehszlovákiai magyar értelmiség is. Liszka 

József 1979-ben az Új Szóban a Tudománynak kezdeteiről c. írásá
ban felveti az idevonatkozó legfontosabb kérdéseket. A vitára alapul 
szolgáló cikk főbb szempontjait Für Lajos összegezte, amelyből 
néhányat kiemelek. 

A legnagyobb baj, hogy „a néprajztudomány... még gyermekcipő
ben sem jár. Eredmények csupán a látványosabb néphagyományok 
(néptánc, népviselet, népszokások, népzene) gyűjtése terén tapasztal
hatók. Nincs intézmény, ahol »megfelelő mennyiségű képzett sza
kemberrel, előre kidolgozott tervek alapján« dolgoznának; nincs 
tárgyi és társadalomnéprajzi; nincs publikációs lehetőség (»meglevő 
lapjaink, folyóirataink - írja Liszka József- alkalmatlanok szakmai 
jellegű tanulmányok, anyagközlések közreadására«); nincs »az egész 
szlovákiai magyarság népi műveltségét bemutató múzeum«; nincs 
szakszerűen kézben tartott és irányított gyűjtőhálózat."4 A vita 
kapcsán B. Kovács István is hangsúlyozta, hogy „hiányzik egy tudo
mányos folyóirat. Még a tűzoltóknak is van lapjuk", de „a társada
lomtudomány művelőinek nincsen".5 Mindez különösen nehezmé
nyezhető akkor, ha tudjuk, hogy Jugoszláviában és Romániában a 
magyar néprajzi kutatásoknak milyen fontos bázisai vannak. 

Némileg pótolhatta volna ezt a hiányt a szlovák néprajzi folyóirat, 
a Slovensky národopis. Azonban a Szlovák Tudományos Akadé
miának ebben a központi folyóiratában ezeddig egyetlen tanulmány 

4. Für Lajos: Magyar kisebbségi tudományosság Szlovákiában. Műhely, V. 1982. 
2. sz. 79-80. 

5. Für Lajos: i. m. 80. 
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sem jelent meg a szlovákiai magyar etnikum valamely néprajzi kér
déséről. Ugyanez mondható a Szlovák Nemzeti Múzeum martini 
Etnográfiai Intézetének kiadványsorozatára is, ami annál is inkább 
szembetűnő, mivel ez az intézmény a hivatalos tájékoztatás szerint 
résztvesz a magyar nemzetiség népi kultúrája emlékeinek gyűjtésé
ben és kutatásában.6 

A regionális kiadványokkal, vidéki múzeumi évkönyvekkel kap
csolatban az előzőekhez hasonló a helyzet. Kivételnek tekinthető a 
Gemerská vlastivedná spolocnost Gemer c. kiadványsorozat. A Gö-
möri Honismereti Társaság tevékenysége és kutatási programja első
sorban a gömöri szlovákokra irányul. A néprajzi anyagot közlő 
kiadványnak eddig négy kötetében összesen 33 tanulmány jelent 
meg. Ezek közül öt cikk közöl részint magyar anyagot a szlovák és 
a magyar akadémia egy korábbi közös kutatási programjának ered
ményéből, ill. más gyűjtőút anyagából.7 

Itt azonban szeretném megjegyezni, hogy ez a szám nem megnyug
tató, ha a gömöri népességi arányt vesszük tekintetbe. Az első 
világháború előtti statisztikai adatok szerint Gömörben 94 ezer 
magyar és 75 ezer szlovák élt. A szám a II. világháborút követően 
- át- és kitelepítések következtében - módosult. Az arányt 1945 után 
a magyar határ, ill. az új körzetesítés lényegesen eltorzította. Gömör 
egyik része a Kelet-Szlovák krajhoz, a másik pedig a Közép-Szlovák 
krajhoz tartozik. Míg korábban a déli területek járásaiban szinte 
100%-os volt a magyarság, a mostani - északot déllel összekötő -
területbeosztás nyomán a magyarság szám szerinti kisebbségbe ke
rült. A rimaszombati és a rozsnyói járásban azonban - amelyben 
végeredményben a gömöri magyarság él - a legutóbbi statisztikai 
felmérés szerint lényegében az eredeti gömöri magyar lakosság szá-

6. Mojmír Benza: A szlovákiai magyar etnikum vizsgálatának eredményei a Szlovák 
Nemzeti Múzeum tevékenységében. In: Ján Botik-Méry Margit (szerk.): i. m. 
211. 

7. A kutatások Rudnára és Kőrösre terjedtek ki a magyar és a szlovák akadémia 
Néprajzi Intézetének megállapodása szerint. A kutatók „magyaros" jellegről 
beszélnek. A tisztán magyar lakosságú falvak közül Dereskről és Lévártról jelent 
meg egy szokásokat közlő írás. 
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ma 74 393,8 amely még így is mintegy 50%-ot tesz ki, ami tehát az 
említett publikációs arány módosítását föltétlenül indokolttá tenné. 
Természetesen, az adott körülmények között ezt is eredménynek kell 
elkönyvelnünk.9 

Szlovákiában a magyar néprajzi anyag közlésének lehetősége be
határolt. Mint említettük, magyar nyelvű néprajzi, illetőleg társada
lomtudományi folyóirat nincs. (Romániában és Jugoszláviában van, 
Romániában a szászoknak is.) A szlovákiai magyar néprajzi közlé
seknek - olykor csak kis villanásnyi életképeknek - egyik publikáci
ós lehetősége a Csemadok, a csehszlovákiai magyar dolgozók kultu
rális egyesületének képes hetilapja, a Hét. Ennek a lapnak a nagy 
példányszámból következően igen nagy a jelentősége. Nem csak a 
néprajzi értékek megőrzésére, ápolására hívja fel a figyelmet, hanem 
felbecsülhetetlen a szerepe a magyar nemzetiség kulturális örökségé
nek a terjesztésében, a folklór öntudat ébrentartásában. A szlovákiai 
magyarság népzenéjéről és népviseletéről közölt sorozat magasan 
kiemelkedik ugyan, de természetszerűleg a hetilap profiljából követ
kezően a népszerűsítő jelleg dominál. 

A Csemadok egyébként nagy erőfeszítéseket tesz - erről külön lesz 
szó - a magyar néprajzi anyag gyűjtésének organizálására és a 
kutatások támogatására. A Néprajzi Közlemények (Közlések) c. 
rotaprintes kiadványa a biztató törekvés.10 Csak sajnálható, hogy a 
sorozat megakadt, amely bár minimális példányszámú (250) sokszo
rosított kiadvány volt, de egyedüli lehetősége az egész szlovákiai 
magyarságra kiterjedő néprajzi szemlének. Ebbe a körbe soroljuk 
mindazokat a gyűjtéseket, amelyeket alkalmi sokszorosítás nyomán 

8. A statisztikai adatot a rimaszombati és a rozsnyói járásra vonatkozóan 1. Gyönyör 
József: Nemzetiség és anyanyelv. Irodalmi Szemle, XIX. 1976. 3. sz. 245. 

9. Az Obzor Gemera c. gömöri periodika is közöl néprajzi írásokat. A magyar közlés 
jelentéktelen. Megemlítem, hogy még a magyar nyelven megjelent honismereti 
kiadvány is sok szlovák anyagot publikált. (Más-más területekről. A rimaszom
bati járás honismereti szemléje, II. 1964. Csak erről a számról van ismeretem.) 

10. Az I. kötetet szerkesztette: Ag Tibor-Méry Józsefné. Bratislava, 1974. A II. 
kötetet: Méry Józsefné. Bratislava, 1976. 
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népművelési célokra adtak ki, mint pl. a magyar népi táncokat közlő 
Népművelési módszertani és műsortanácsadó.11 

Arról a területről, ahonnan a szórványos adalékok is fontosak, 
figyelemmel kell lennünk minden olyan kiadványra, amelyben a 
legcsekélyebb néprajzi közlés is napvilágot lát. A pozsonyi Irodalmi 
Szemle több ízben közölt honismereti, folklorisztikai írást, sőt oly
kor egy-egy területnek, mint pl. Gömörnek, egy egész számot szen
telt.12 Hasznos néprajzi adalékok bukkannak fel szépirodalmi jellegű 
leírásokban.13 De találkozunk néphagyománnyal foglalkozó írással 
a minden kisebbségi sorban élő nemzetiség régi fontos orgánumai
ban, a kalendáriumokban is. így pl. a Madách Naptárból szerezhet
tünk hírt a szlovákiai magyarság népzenéjének kutatásáról, a Roz
maringkoszorú c. népköltészeti kiadványról stb.14 

Ez utóbbi művet a Madách Kiadó jelentette meg 1979-ben. A több 
mint 600 oldalas kötet a felvidéki magyar folklór reprezentatív 
repertóriuma. Az anyagot összeállító, szerkesztő Kosa László új 
gyűjtésre buzdító munkája hézagpótló a szlovákiai magyar tájak 
népköltészetének kutatásához.15 

A kisebbségben élő népek nyelvhez, ősi kultúrához való hűségé
nek és ragaszkodásának legszebb megnyilvánulási formája a népköl
tészet. A legszélesebb rétegek minden tagja számára gondolatokat, 
érzéseket, a közös sors megannyi ki nem mondott és nem látható 
érzelmeit közvetítik a dalok és a balladák. Egyáltalában nem vélet
len, hogy a kisebbségi kutatók fontos feladatnak tekintik a népdalok 
gyűjtését. S bár a felvidéki kiadványokban a jó értelemben vett 
közművelődési célok, nagyközönségi szempontok kerültek előtérbe, 
az anyag rögzítése már önmagában is fontos eredmény. Ahol ma
gyarul dalolnak, az nem csak azt jelenti, hogy ott magyarok élnek, 

11. így pl. Takács András: Eredeti magvar népi táncok. VII. Szilice. Borzova. Berzé-
le, Körös táncai, Bratislava, 1971. 

12. Irodalmi Szemle, 1977. 4. sz. 
13. A Csallóköztől a Bodrogközig. Pozsony, 1977. 
14. Madách Naptár, 1975, 1978. stb.; Napilapok, járási újságok is közöltek néprajzi 

írásokat, mint pl. a galántai Győzelmes Út 1974-ben. 
15. Rozmaringkoszorú. Szlovákiai magyar tájak népköltészete. Összeállította, a be

vezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Kosa László. Bratislava, 1974. 
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hanem azt is, hogy ott hagyományozódik az elődök kultúrája, ami 
az anyaországtól külön élő népcsoportok fennmaradásának alapve
tő tényezője. 

A szlovákiai magyar népdal és népballadakutatás eredményeiről 
Ag Tibor munkái adnak számot. Két nagysikerű kötet, az Édes
anyám rózsafája és a Vétessék ki szóló szívem a szlovákiai magyar 
folklór gazdagságáról tanúskodik. A hangszalagokon, archívumok
ban tárolt anyagból napjainkra már egészében jól kirajzolódik a 
felvidéki tájak magyarságának a népzenéje.16 

A kisebbségben élők néphagyományainak összegyűjtésében - a 
szakember hiányon is enyhítve - nagy szolgálatot tehetnek a pedagó
gusok. Diákok és tanár közös munkájának eredménye a Kodály 
Zoltán nyomában c. Mórocz Károly galántai gimnáziumi tanár által 
szerkesztett, s részben írt kötet. A munka, amely zömmel népkölté
szeti anyagot közöl, a szülőföld szeretetére való nevelésnek is egyik 
szép eredménye.17 

Korábban utaltam egy tánckutatással kapcsolatos publikációra. 
Mátyusföld tánchagyományai Martin György és Takács András 
közös monográfiájaként a közelmúltban jelent meg.18 Itt említem 
meg a kéziratban lévő monográfiákat is, mint pl. éppen a népi 
tánccal kapcsolatban Méry Margit munkáját Tardoskedd táncha
gyományairól, amelynek egy részlete magyarországi kiadványban 
látott napvilágot.19 

És itt kell szólnunk a csehszlovákiai magyarok folklórjáról Ma
gyarországon publikált írásukról. Az anyaország néprajzkutatóinak 
egyértelműen nagy a felelőssége a külhoni magyarok népi kultúrájá
nak gyűjtését, feldolgozását, valamint a külországi magyar etnográ
fusok, önkéntes és egyéb gyűjtők támogatását illetően. Készségün
ket és törekvésünket e téren több ízben kinyilvánítottuk. De ha arra 

16. Édesanyám rózsafája. Bratislava, 1974.; Vétessék ki szóló szívem. Bratislava, 
1979.; A gyűjtésről: Ag Tibor: Bartók és Kodály nyomában. Madách Naptár, 
1975. 

17. Mórocz Károly: Kodály Zoltán nyomában. Bratislava, 1978. 
18. Martin György-Takács András: Mátyusföldi népi táncok, Pozsony, 1981. 
19. Méry Margit: A tánc egy mátyusföldi közösség életében. In: Néprajzi tanulmá

nyok. Debrecen, 1982. 551-558. 
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gondolunk, hogy pl. a magyar kutatók óriási költségen Brazília 
őserdeiben pár tucat bennszülöttel foglalkoznak, s írásaikat itthoni 
kiadók azonnal megjelentetik, akkor nem csekély rezignációval szól
hatunk a közvetlen szomszédságunkban élő magyarokkal való törő
désünkről. 

Kétségtelenül igaz azonban, hogy az utóbbi években megélénkült 
a hazai kutatók figyelme a csehszlovákiai magyarok iránt. Helyszíni 
kutatásokról és itthoni publikációkról adhatunk számot.20 Mun
kánknak azonban még csak a kezdetén vagyunk, s szükség lenne a 
csehszlovákiai magyar kutatókkal - és nyilvánvalóan a szlovák 
etnográfusokkal - való megfelelően összehangolt, koordinált kuta
tási program kidolgozására.21 

20. Ujváry Zoltán: Gömöri népdalok... i. m.; Uő.: Szállj el fecskemadár. Budapest, 
1980.; Uő.: Temetési paródia a dereski lakodalomban. Múzeumi Kurír, 15. sz. 
1974. július (II. kötet, 5. sz.) 64-66.; Uő.: Szerencsefahordás karácsonykor a 
Turóc völgyében. Múzeumi Kurír, 16. sz. 1974. december (II. kötet, 6. sz.), 
87-89.; Uő.: Fejtő kérdések. Múzeumi Kurír, 1975. június (II. kötet, 7. sz.), 3-8.; 
Uő.: A rajtakapott hűtlen asszonyról szóló dalbetétes mese egy variánsa. Múzeu
mi Kurír, 1975. szeptember (II. kötet, 8. sz.), 61-64.; Uő.: A megcsalt férj 
balladájának három gömöri variánsa. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közle
ményei, 14. sz. Miskolc, 1975. 73-82.; Uő.: A kolera gyógyítása 1831-ben. Mú
zeumi Kurír, 23. sz. (III. kötet, 3. sz.), 55-58.; Uő.: Halál és temetés két Turóc 
völgyi faluban. In.: Ujváry Zoltán: Varia folkloristica. Debrecen, 1975. 129-161.; 
Uő.: Agrármunkához kapcsolódó műrokonság. Múzeumi Kurír, 27. sz., 1977. 
augusztus (III. kötet, 4. sz.), 78-87.; Uő.: Adoma eredetű szólások Alsószuháról. 
Múzeumi Kurír, 28. sz. 1978. december (III. kötet, 8. sz.), 63-66.; Uő.: Régi 
csárdák, kocsmák emléke Tornaiján és a Turóc völgyében. Múzeumi Kurír, 29. 
sz. 1979. március (III. kötet, 9. sz.), 65-68.; Uő.: Monda a fejetlen papról. 
Múzeumi Kurír, 30. sz. 1979. augusztus (III. kötet, 10. sz.), 80-82.; Uő.: Találós 
kérdések Gömörből. Múzeumi Kurír, 31. sz. 1979. (IV. kötet, l.sz.), 15-26.;Uő.: 
Egy verselő földműves. In.: Ujváry Zoltán: Népszokás és népköltészet. Debrecen, 
1980. 573-598.; Uő.: Mutatvány egy gömöri földműves közmondás és szólás 
készletéből. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 18. sz. 1980. 
100-107.; Uő.: Adalékok a kígyókultuszhoz. Múzeumi Kurír, 34. sz. 1980. 
53-57.; Uő.: Nemesek az alsószuhai templomban. Múzeumi Kurír, 36. sz. 1981. 
60-61. 

21. Voltak már ugyan hasznos kezdeményezések, mint pl. Morvay Péter terve az 
1960-as években Görcsös Mihállyal a Szlovákia magyarlakta helységeinek néprajzi 
felmérésére a Morvay Péter által készített felderítő kérdőív alapján, de sajnos ez 
nem valósult meg. 
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De mielőtt a feladatok megjelölésére térnék, utaljunk még a beve
zetésben említett dunaszerdahelyi tanácskozásra, amely nyomán a 
hivatalos állásfoglalásról is képet nyerünk. 

A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatásával kapcso
latban egy fontos tényt kell hangsúlyoznunk, ami a vizsgálatok és 
a célkitűzéseket nagymértékben meghatározza. A nézőpont a ma
gyar és a szlovák kutatók között alapvető különbségekre hívja fel 
a figyelmet. Nyilvánvalóan más szempontokat jelölnek meg az ál
lamalkotó ország néprajzkutatói, ami természetszerűleg tudomány
politikai tekintetben érthető, azonban a tudományos vizsgálatokban 
számos negatívummal járhat. 

A szlovák kutatás a magyar nemzetiség néprajzi vizsgálatának fő 
irányát az interetnikus kapcsolatokban látja. A nyelvhatár menti, 
valamint a vegyes lakosságú településeken az ilyen jellegű vizsgálat 
- mint a kutatások egy szempontja - helyénvaló. Azonban egy tényt 
nem szabad elfelejtenünk: a határ teljes hossza mentén élő csehszlo
vákiai magyarság mintegy hatvan éve vált nemzetiséggé egy politikai 
határvonal meghúzásával. Népi, nemzeti kultúránk ezeréves történe
tében ez az időszak elenyésző, s nem jelentett olyan kulturális határt, 
hogy az néhány felületi jelenségen kívül nyomot hagyott volna. És 
mivel éppen az utóbbi egy-két emberöltő a népi kultúrában egyéb
ként is regresszív volt, a kérdés ilyen felvetése eleve hibás. 

Az interetnikus kapcsolatok sok kutató számára a politikai hatá
rokkal kezdődnek. Úgy vélik, hogy az országhatár már valamilyen 
szoros kontaktust is jelent a két nép kultúrája között. Ez azonban 
rendkívül nagy tévedés. Az államhatárokkal jelölt területeken belül 
egyáltalában nem bizonyos, hogy a határ menti idegen népnek létre
jön olyan szoros kapcsolata az államalkotó néppel, hogy az a kultú
rában mindkét irányban jelentős legyen. 

A magyarság Szlovákiának a déli területén egy tömbben él. Sokan 
szem elől tévesztik, hogy a magyarok összefüggő egységben voltak 
a jelenlegi politikai határok előtt. Tehát nem olyan nemzetiségről 
van szó, amelyik áttelepült, beékelődött egy idegen ország testébe, 
így az elválasztás, vagy másképpen a leválasztás tényét nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, ha kapcsolatokról és egyéb kutatási szem
pontokról van szó. 
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A csehszlovákiai magyarok néprajzi kutatásáról rendezett duna-
szerdahelyi tanácskozás 1980-ban kijelölte azokat a feladatokat, 
amelyek alapvetoek a további munkában. Felvetette - s ezt már 
önmagában is jelentős eredménynek tarthatjuk - a magyar nemzeti
ség néprajzi kutatásának szükségességét, előterjesztést tett egy jövő
beni néprajzi kutatási terv kidolgozására. Mérlegelés tárgyává tette 
egy központi muzeologiai intézmény létesítését. Ezzel kapcsolatban 
szeretném megemlíteni, hogy a szlovákiai ukránoknak Svidníkben 
önálló múzeumuk és kiadványsorozatuk van. A hivatalos adatok 
szerint Szlovákiában 43 ezer ukrán él. A magyar nemzetiség száma 
az 1980-as adatok szerint 579 600, plusz 52 ezer magyar anyanyelvű, 
összesen tehát 631 600.22 A tizennégy-tizenötször nagyobb lélekszá
mú magyar nemzetiség múzeumának a létrehozására, kiadványsoro
zat indítására való igény és törekvés még a formális arányszám 
alapján is sürgető szükségszerűség. 

Szeretnék nem szkeptikus lenni a megvalósulást illetően. Nem 
tudok azonban arról, hogy a több mint két éve (1980. május 26-28. 
- ma: 1982. november 20.) hozott javaslatot, előterjesztést konkrét 
intézkedés követte volna. 

Számos kérdésről szólhatnék még.23 Természetesen, nem szüksé
ges hangsúlyoznom, hogy a szlovákiai magyar nemzetiséggel népraj
zi kutatásával kapcsolatos minden intézkedés a szlovák állami intéz
ményekre tartozik. Mi csak a problémáinkat és a feladatainkat 
vázoltuk fel. Nyilvánvalóan nem kis felelősség van azonban rajtunk 
is. Mivel nem tapasztaltunk elzárkózást az ottani kutatások elől -
sőt a segítőkészség jeleit tapasztalhattuk - nekünk magyarországi 
kutatóknak is mindent meg kell tennünk a szlovákiai magyarok 
néprajzi kutatásával kapcsolatban. S nem lenne szabad elfelejtkez
nünk az 1946-47. évi kitelepítés következtében Csehországban re-

22. Az ukránokra vonatkozó adatot 1. Emilia Horváthová: A nemzetiségek kutatásá
nak elméleti problémái a jelenlegi marxista néprajztudomány szemszögéből. In: 
Ján Botik-Méry Margit (szerk.): i. m. 15.; A magyarokra vonatkozó adatokat 1. 
Dávid Zoltán: Magyarok - határaink mentén. Mozgó Világ, VIII. 1982. 7. sz. 42. 

23. Idevonatkozóan 1. Für Lajos idézett tanulmányát. 
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kedt 21 ezer magyarról sem, akik valóban szórványban és elszigetel
ten élnek, s akikről gyakorlatilag alig tudunk valamit.24 

Van tehát tennivalónk, s nem is kevés! Eredményeket csak közös 
akarattal, szlovák kollégáinkkal együtt remélhetünk. 

S végül hadd zárjam azzal a gondolattal, hogy amelyik nép becsüli 
nemzetiségeit, önmagát becsüli meg! 

(Debrecen, 1982. november 20. Déri Múzeum) 

II. 

Két alkalommal - 1980-ban és 1982-ben - tanácskoztak a néprajz
tudomány szakemberei a határainkon kívül élő magyarság népi 
műveltségének a kutatásáról. Az első konferenciát - szerényen ne
vezve szemináriumot - a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi 
Intézete, a Csemadok Központi Bizottsága a Magyar Tudományos 
Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjával együttműködve szervezte. 
Az ott elhangzott több mint harminc előadás, illetőleg referátum a 
szlovákiai magyar néprajzi kutatások és a magyar-szlovák kulturá
lis kapcsolatok kérdéseivel foglalkozott. 

A másik, a Debrecenben tartott országos konferencia a jelenlegi 
országhatárainkon kívül élő, az első világháború után az anyaor
szágtól leválasztott területeken élő magyarság néprajzi kutatásáról 
nyújtott áttekintést. 

Mindkét konferencián az eredmények összegezésén - több terület
re vonatkozóan a hiányosságok megállapításán - túlmenően számos 
javaslat hangzott el a határainkon kívüli magyarság kutatásának 
fellendítésére, az egyéni és intézményi lehetőségek fokozottabb ki
használására. 

Az azóta eltelt időben több magyarországi intézmény és kutató 
jelentős erőfeszítéseket tett a külhoni magyarok körében való nép-
rajzi gyűjtésre, egy-egy terület szervezettebb kutatására. Idevonat
kozóan a szlovákiai magyarsággal kapcsolatos eredményekről szó-

24. Egy megrendítő írás: Dobossy László: Elfelejtett magyarok. Napjaink, XXI. 
1982. 5. sz. 
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lok, azonban szeretném előrebocsátani azt a megjegyzést, amely 
szerint aggasztó jelenségek tapasztalhatók az államalkotó ország 
intézményei részéről. 

Mindenekelőtt azt szükséges hangsúlyoznunk, hogy a szlovákiai 
magyarság kutatása terén a szlovákiai hivatalos intézmények részé
ről csekély előrelépés történt az elmúlt időszakban. A Csemadok 
múlt évi országos közgyűlésén felszólaló Varga László volt az egyet
len, aki a néprajzi kutatás helyzetével részletesebben foglalkozott. 
Rámutatott arra, hogy „nem jött létre az ígért intézmény, a nemzeti
ségi néprajzi múzeum dunaszerdahelyi székhellyel; ez egyébként az 
egyik határozat volt a dunaszerdahelyi tanácskozáson. Ez lett volna 
hivatott biztosítani az önkéntes néprajzgyűjtő mozgalom szervezé
sét, irányítását, a gyűjtők továbbképzését, esetleg jóval több tájház 
létrehozását is serkenthette volna." Egyébként a Csemadok prog
ramjában húsz évvel ezelőtt szerepelt egy nemzetiségi tudományos 
intézet szervezésének a terve - mint arról Kósa László 1968-ban hírt 
adott. A terv sajnos, csak ábránd maradt. 

A negatív tényt magam is szeretném különösen fontos hangsúllyal 
említeni, némileg keményebben is szükséges fogalmaznunk. Egy 
tanácskozásnak - különösen, ha azon jelentős intézményi vezetők 
vesznek részt és adnak nyilatkozatokat - csak akkor van értelme és 
jelentősége, ha a határozatok megvalósulnak. Az ígérgetések semmit 
sem érnek. Bár olykor már arra gondolunk, hogy egészen kis ered
ménnyel is megelégednénk. 

Döbbenetes dolog az önáltatás, valamint a téves tájékoztatás. 
Mert mit hallottunk 1980-ban a dunaszerdahelyi tanácskozáson a 
Szlovák Tudományos Akadémia egyik neves személyének az előadá
sában: „Rendelkezünk Szlovákiában szakemberek csoportjával, 
akik a szlovákiai magyarok kutatásának problematikájával foglal
koznak, s a számuk a jövőben bizonyára még növekszik. Ők a 
további kutatás sikereinek biztosítékai."1 Nyilvánvalóan nem az -

1. Vier a Urbancová: A politikai és társadalmi determináció hatása a néprajztudo
mány nép iránti érdeklődésének kialakulásában Magyarországon a 18. és a 19. 
században. In: A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása. Pozsony, 
1981. 53. 
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egyébként jószandékú - előadó az oka annak, hogy mindez nem 
igaz, de legalábbis a valóságban semmilyen érdemleges eredményt 
nem mutat fel az a bizonyos kutatócsoport vagy részleg, ha egyálta
lán van ilyen. Egy másik európai hírű tudós azt mondta: „A szlovák 
néprajzban és folklorisztikában megfelelő figyelmet szentelnek a 
Dél-Szlovákiában élő magyar etnikum kutatásának".2 A „megfelelő 
figyelem" óvatos fogalmazás. Ezzel nem menthető a teljes figyelmet
lenség. De az a bizonyos „figyelem" is arra irányult - éppen a neves 
tudós részéről - , hogy megakadályozza az Alsó-Garam mente kötet 
kiadását. 

A szlovákiai magyarság múzeuma nyilvánvalóan nagy előrelépést 
jelentene nemcsak a népi műveltség, hanem általában a kulturális 
örökség megmentésében. Az említett szimpóziumon a szlovák nép
rajztudomány ugyancsak vezető szaktekintélye hangsúlyozta: 
„A magyar nemzetiségi kisebbség részére minél előbb létre kell hozni 
egy néprajzi múzeumot. Hatáskörét ki kell terjeszteni Szlovákia 
egész területére. így megoldódna a területünkön élő magyar etnikum 
népi kultúrájának fejlődését dokumentáló tárgyi és szellemi értékek 
megőrzésének a kérdése."3 

Sajnos, úgy tűnik, ez a kijelentés is csak ámítás. Tudomásom 
szerint - a Csemadok közgyűlésén elhangzott felszólalások is azt 
igazolják - a múzeum létesítésének ügyében semmilyen konkrét 
lépés nem történt. 

Gyakran említjük, hogy Csehszlovákiában a mintegy 40 ezer főnyi 
(az 1980. évi népszámlálás szerint: 36 850) ukránnak múzeumuk és 
önálló kiadványsorozatuk van. A szocialista országok közül említ
hetünk még egy szép példát: az NDK-ban élő szorboknak szintén 
önálló intézményük és nagymúltú néprajzi kiadványuk van. 

Aligha érthető, hogy a hivatalosan is több mint félmillió (az 1980. 
évi népszámlálás alapján: 559 490) magyar nemzetiségnek Csehszlo-

2. Ján Podolák: A dél-szlovákiai magyar etnikum néprajzi vizsgálatának némely 
ismerete. In: A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása. Pozsony, 
1981. 92. 

3. Emilia Horváthová: A nemzetiségek kutatásának elméleti problémái a jelenlegi 
marxista néprajztudomány szemszögéből. In: A csehszlovákiai magyar nemzetiség 
néprajzi kutatása. Pozsony, 1981. 20. 
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vákiában miért nincs múzeuma és néprajzi periodikája. De ha eddig 
e téren semmi sem történt - majdcsaknem egy félévszázad alatt - , 
mi jogosít fel akár reményre is? Ha ma biztosítanák a múzeum 
alapításának a feltételeit, a szervezéssel, a kutatói állomány kialakí
tásával stb. akár még egy évtizedre is szükség lenne, hogy eredmé
nyes munka induljon meg. 

Azt hiszem, nem szükséges hangsúlyoznom, hogy közben milyen 
veszteségek érik kulturális értékeinket. De itt azt is hangsúlyozni 
kell, hogy nem csak a magyarokét. A szlovák, valamint a területen 
élő ukrán, német kisebbség kultúrájának az összefüggéseihez, az 
interetnikus kapcsolatok mélyebb feltárásához stb. elengedhetetlen 
a komplex vizsgálat. A közös kulturális elemek arra figyelmeztetnek 
bennünket, hogy a tudományban csak együttműködve érhetünk el 
megfelelő eredményt. Nekem azonban úgy tűnik, hogy erre az 
együttműködésre még nagyon bizonytalan készség mutatkozik. 

Mindazok - amelyeket lényegében csak bevezetésként mondtam 
- rendkívül megnehezítik a szlovákiai magyarság tervszerű és tudo
mányos igényű kutatását. 

A közelmúltban alkalmam volt kéziratban elolvasni Balassa Iván
nak a szlovákiai magyarok néprajzáról írt összegezését. A szerzőnek 
nem kis problémát okozott részint az, hogy némely területről rendkí
vül kevés a forrásanyag, részint pedig a területi, táji csoportosítás, 
a kulturális régiók körülhatárolása. 

Bizonyos történetileg kialakult tájnevekkel megjelölhető néhány 
néprajzi táj, illetőleg népcsoport. Ilyen például a Csallóköz, Mátyus-
föld, Zoboralja, Medvesalja, Ipoly mente. Az országhatár inneni 
területtel nem kapcsolódó részek, táji csoportok - mint amilyenbe 
tartoznak például a Nyitra melletti nyelvszigetet is alkotó magyar 
falvak, vagy a mátyusföldi települések - jellemző vonásainak a 
megállapítása lényegesen kisebb problémát ad, mint az anyaország
gal kapcsolódó táji csoportok, illetőleg területek néprajzi tagolása. 
Lehet-e, vagy egyáltalán szabad-e különválasztani az Ipolyságot, a 
Medvesalját, a barkó területet, a Bodrogközt, vagy a már megyenév
hez kapcsolt nagy területeket, mint Gömör, Abaúj stb. Ezek ma
gyarországi és szlovákiai területei történetileg és kulturálisan szoro
san kapcsolódnak. A térképen meggondolatlanul cikázó ceruzavo-
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nás nyomán nem szűntek meg, csak vámhatóságilag különültek el. 
Évszázadok műveltsége nem szakadt ketté, még ha új elemek fel is 
fedhetők. A jól észrevehető elkülönüléshez legalább ugyanannyi 
évszázadra lesz majd szükség. 

A szlovákiai határmenti magyar zónák kutatását mindenképpen 
összefüggésben kell tekinteni az anyaországi övezetekkel. Természe
tesen más a helyzet, ha a szlovákság közé beékelődött szigeteket 
vizsgálunk. Ilyenek is bőséggel vannak. Sajnos ezekről jóformán alig 
van ismeretünk. Nem történeti, hanem néprajzi anyagra gondolok. 
Különösen vonatkozik ez a Trencsén, Turóc, Zólyom és Szepes 
megyei magyar szórványokra. Ezekről semmilyen felmérésünk, átte
kintésünk nincs. Enélkül pedig aligha végezhető az összefüggések 
tágabb vizsgálata, az interetnikus kapcsolatok mélyebb elemzése. 
A tudományra veszélyes az a szemlélet, amellyel például egy interet
nikus kapcsolatokat vizsgáló tanulmányban találkoztam. A szepes
ségi szlovák-lengyel-német műveltségi elemeket elemezve a szerző 
sommásan úgy intézi el az ottani magyarokat, hogy „a Szepesség 
etnikai képét a magyarság is zavarta, igaz, nem tulajdoníthatunk 
neki különösebb jelentőséget a népi kultúrában".4 

Az elmúlt egy-két évtizedben megjelent szlovák regionális mono
gráfiák általában elhanyagolják a kapcsolatok vizsgálatát. Ez tudo
mányos szemlélet és színvonal kérdése, nincs mit hozzátennünk. 
Azonban talán figyelemre méltó egy érdekes kutatási szempontot 
megemlíteni, amelyet szlovák kutatók az etnikai tudatra vonatkozó
an állítottak össze. Ennek a vizsgálatnak a célja az etnikai „hovatar
tozás", azaz annak a megállapítása, hogy a megkérdezett egyén 
milyen nyelven beszél apjával, anyjával, férjével, feleségével, gyere
keivel, általában a családban és a munkahelyen. És még két kérdést 
ragadok ki: 1. Ön micsoda, minek érzi magát? 2. Milyen nemzetisé
gűek az Ön gyermekei?5 

A nemzetiségi keretek között élő népek, népcsoportok nyelvhasz
nálatának kérdésével az etnikum kultúrájával összefüggésben Kus-
4. Andrej Sulitka: K otázke interetnickych súvislostí zvykoslovnych prejavov zimné-

ho cyklu na slovensko-pol'skom pomedzi Spisa. Cesky lid, 1981. 1. sz. 17. 
5. Marta Sigmundová: Vyskum povedomia etnickoj príslustnosti. In: Národopisne 

informácie, 1/83. 4-16. 
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taa Vilkuna rendkívül fontos megállapításokat tett. „Ha egy nyelvi 
kisebbség, amely egységes csoportot alkot, a saját közigazgatási 
területén él, akkor eredeti anyanyelvét és jellegzetes kultúráját jól 
fenn tudja tartani. Ilyenkor egy erős helyi autonómia a nyelvválto
zást megakadályozhatja." Továbbá „ha egy állam különböző nyel
ven beszélő népei egyenjogúságot nyernek, a nyelvi határ és a nyelv
terület elveszti jelentőségét". Ellenkező esetben viszont a kisebbség 
- gyorsabban ott, ahol elszórtan lakik - teljesen beolvad a többség
be. „A kisebbség területén nagy ipari létesítmények telepítése és az 
azt követő gyors urbanizáció, valamint újabb ipari gócok keletkezé
se ugyanazt eredményezik."6 

Az imént említett kérdőíves tanulmány eredménye akaratlanul is 
igazolja ezt, bár a szerző nyilvánvalóan nem ilyen messzeható követ
keztetésre és elméleti megállapításra törekedett. Az „Ön milyen 
nemzetiségűnek tartja magát, a gyermekét" stb. jellegű kérdéseket 
egy kisebbségben élő ember számára meggondolatlanság feltenni, de 
azt az íróasztal mellől is megmondhatjuk, hogy a válasz nem a 
valóságot tükrözi, s ennek következtében nem értékelhető. Úgy 
gondolom, az ilyen jellegű vizsgálatokat a kutatásainkból egyelőre 
kirekeszthetjük. 

A szlovák néprajztudomány koncepcióját, kutatási elveit ismerve 
a nemzetiségi néprajz vizsgálatát illetően jogosan merülhet fel ben
nünk az a kérdés, hogyan lehetne a határ teljes hossza mentén lévő 
magyar falvak, valamint a belsőbb területek magyar szórványainak 
a néprajzi kutatását eredményesen megvalósítani. Nyilvánvalóan 
csak magunkra hagyatkozhatunk. 

Kosa László 1968-ban a csehszlovákiai magyar néprajzi kutatás 
szerény eredményeiről írta: „Az egyetemes magyar kultúra kára, 
hogy a csehszlovákiai magyarok közt mind ez ideig nem folyt rend
szeres gyűjtés."7 Tíz év múltán sem tudtam lényeges előrelépésről 
beszámolni. 

6. Kustaa Vilkuna: Nyelvhatár, etnikai határ, kulturális határ. Magyar Tudomány, 
XX. 1975. 756-757. 

7. Kosa László: A csehszlovákiai magyar néprajzi kutatás feladatai. Irodalmi Szemle, 
XI. 1968. 8. sz. 761. 
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Egyetlen lehetőség kínálkozott: tervszerű regionális kutatást szer
vezni intézményi háttérrel, hosszútávú programmal. így indult meg 
a történeti Magyarország egyik legnagyobb megyéjének, Gömörnek 
a néprajzi gyűjtése, valamint az Ung-vidék néprajzának a feltárása 
is. Ez utóbbi területre irányítottam a debreceni Néprajzi Tanszék 
akkori munkatársát, Barna Gábort, aki először ösztöndíjjal utazott 
a területre. A kutatómunkát nagymértékben megkönnyítette, hogy 
ott kiváló helytörténeti gyűjtők működtek már (D. Varga László, 
Géczi Lajos és mások). A tanszék munkatársai és hallgatói is bekap
csolódtak a megkezdett és szervezetté; irányítottá<Qtt munkába. 
A kutatás eredményeként számos közlemény jelent meg. 

A regionális kutatás terén intézmények összefogásával nagyobb 
ütemű kutatás Gömörben folyt és tart napjainkban is. A Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke által 1979-ben elkez
dett gyűjtőmunkában a tanszék'tanárai és hallgatói vesznek részt, 
valamint a miskolci Herman Ottó Múzeum, a debreceni Déri Múze
um, a szolnoki Damjanich Múzeum, a nagykőrösi Arany János 
Múzeum, a mezőtúri múzeum és alkalmilag más intézmények mun
katársai, továbbá önkéntes gyűjtők végeznek terepmunkát. A Gö-
mörből elszármazottak is különös figyelmet fordítanak a szülőföld 
kutatására. így például Paládi-Kovács Attila a terület néprajzából 
jelentős anyagot tett közzé. Sajnálatos azonban, hogy az odaáti 
gömöri szakemberek elhárítják a mi kutatásainkban való részvételt. 
Örömmel számolhatok be viszont arról, hogy a Gömör Néprajza 
sorozat (indult 1985-ben) a 15. számnál tart, s a szervezett kutatás 
10. évfordulójára, 1989-re további 10 szám megjelentetését tervez
zük. 

A kutatás szervezéséről, expedíciókról, a kiadványokról stb. itt 
részletesebben nem kívánok szólni. Mindezekről esetenként már 
beszámoltunk. Nem érdektelen azonban a régió kutatására irányuló 
program felvázolása. 

Az egykori Gömör déli területén magyarok, az északi részén 
szlovákok élnek. A két etnikum aránya a múlt század közepétől 
csekély ingadozással 50-50%. A mai Gömört közigazgatásilag két 
részre osztották: a rimaszombati és a rozsnyói körzetre. Az 1980. évi 
népszámlálás adatai alapján a Rimaszombathoz tartozó területen 
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46 825, a rozsnyoihoz 22 465, összességében 69 290 magyar él, 
14 ezerrel kevesebben, mini a múlt század közepén és 25 ezerrel 
kevesebben, mint 1910-ben. 

A nemzetiségi megoszlást illetően Gömör következő településeire 
vonatkozóan vannak hiteles statisztikai adataim 1987-ből. (Az ará
nyokra a többi dél-gömöri településsel kapcsolatban is következtet
hetünk.) 

A település neve 

Ardó - Ardovo 
Lekenye - Bohúnovo 
Barka - Bőrka 
Csoltó - Coltovo 
Hosszúszó - Dlhá Ves 
Dernő - Drnava 
Gömörhorka - Gemerska Hőrka 
Mikolcsány - Gemersky Sad 
Gice - Hucín 
Kecső - Kecovo 
Kiskovácsvágás - Kovácová 
Krasznahorkavárhosszúrét -

Krásnohorská Dlhá Lúka 
Krasznahorkaváralja -

Krásnohorské Podhradie 
Kuntapolca - Kunová Teplica 
Lice - Licince 
Hárskút - Lipovník 
Lucska - Lúcka 
Mellété - Meliata 
Páskaháza - Pasková 
Pelsőc - Plesivec 
Rudna - Rudná 
Szilice - Silica 
Borzova - Silická Brezová 
Szalóc - Slavec 

Lélekszám Magyarok A magyarok 
összesen száma %-aránya 

232 196 84,5 
405 386 95,3 
418 352 84,2 
534 500 93,6 
802 694 86,5 
759 552 72,7 

1349 1166 86,4 
350 215 61,4 
704 388 55,1 
499 479 96,0 
178 163 91,6-
703 631 89,8 

1898 1496 78,8 

629 347 55,2 
595 489 82,2 
658 581 88,3 
290 284 97,9 
293 271 92,5 
325 255 78,5 

2585 1353 52,3 
881 316 35,9 
774 756 97,7 
293 252 86,0 
533 484 90,8 
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A 19. századi munkákban olvassuk azt a tömör megfogalmazást, 
amely szerint „Gömör vármegye Magyarország kicsinyben". A talá
ló kifejezésben az rejlik, hogy ezen a területen mind földrajzilag, 
mind gazdaságilag, mind a népességi viszonyokat tekintve megtalál
ható mindaz, ami az országra általában jellemző. Mivel az első 
világháború után egész kis terület híján az egész Gömör Csehszlová
kiához került, egy szlovák szerző, bizonyos Vladimir Minác, a terüle
ti hovatartozás jogcímén átalakította a régi mondást, imigyen: „Gö
mör, Szlovákia kicsiben." Kétségtelenül igaz, a jelenlegi politikai 
határok következtében ez, s nem a korábbi megjelölés az érvényes. 
Vajon azonban, a népi kultúra több évszázados (a gyepűvonalakat 
tekintve évezredes) jellemző jegyei Trianon óta megváltoztak-e any-
nyira, hogy ellenkező előjelű eredményre jussunk? 

A kérdést nem azért teszem fel, hogy erre most válaszoljunk. 
A kutatás irányát, módszerét, a vizsgálati szempontok kijelölését, 
körülhatárolást tartom rendkívül fontosnak a hivatalos politikai 
szemlélettől terhes nemzetiségi régiók kutatásában. 

Már történt kísérlet arra, hogy a szlovákiai magyarság néprajzáról 
felderítő kérdőív alapján áttekintés készüljön. A Morvay Péter-Gör
csös Mihály nevéhez kapcsolódó kezdeményezés azonban - sajnos 
- nem érte el a célját. Szervezett gyűjtés, intézményi irányítás, anyagi 
források nélkül nyilvánvalóan ilyen nagy vállalkozás nem hozhat 
megfelelő eredményt. 

Föltétlenül szükséges lenne ennek az újjászervezése, hogy a legfon
tosabb néprajzi jelenségekről legyen egy jó felmérés, amely - ha nem 
is nyújt részleteket - de a kultúra főbb jellemző jegyeinek a feltárásá
val az anyag beleépülhetne a magyarság egészének a néprajzába. 

A gyűjtést mindenképpen szervezetté szükséges tenni. Ezt csak 
egy-egy régióra vonatkozóan lehet megorganizálni eredményesen. 
Mégpedig a hazai - az érintkező területek - múzeumi szervezeteinek 
a segítségével. Ez Sátoraljaújhelytől Győrig fontos feladatának kel
lene lenni a határ menti magyar területek múzeumainak és intézmé
nyeinek. Gömörhöz és Unghoz hasonló vállalkozásra van szükség. 

Éppen ezért - de a mélyebb feltárás érdekében is - egy-egy régióra, 
kisebb tájra, néprajzi csoportra, akár esetleg egy településre irányí
tott kérdőívet kellene összeállítani. Ilyen gyűjtési útmutató a Ge-
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merská Vlastivedná Spolocnost kiadásában készült már 1978-ban 
„Vecny system triedenia národopisného materiálu" címmel. Ennek 
eredményéről nincs ismeretem. Az összeállítást azonban lefordított 
változatban sem igen lehetne használni, nem csak azért, mert a 
tárgyakra irányul, hanem elsősorban azért, mert túlságosan általá
nos, a konkrét területet teljesen figyelmen kívül hagyja. 

Számunkra minden korábbi sémától függetlenül új összeállítást 
szükséges készíteni. Ennek valójában vezetőnek is kell lenni, olyan 
fontos adatokat tartalmazó segédletnek, amelyből az autodidakta 
gyűjtő is megfelelő eligazítást nyer a területre, településekre vonat
kozóan. 

Természetesen rendkívül fontos lenne a szlovák intézményi háttér. 
Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy erre kevés -
egyre kevesebb - a lehetőség. A Komensky Egyetem Etnológiai 
Kabinetje az 1960-as évek végén reményt keltőén vette programjába 
a magyar (s más) nemzetiség kutatását. „Előirányozták a program
ban a magyar néprajzi archívum létesítését, a publikált és kéziratos 
forrásanyag gyűjtését... Négy körzetben terveztek intenzív kutató
munkát és „mind a négy vidék népéről egy-egy gyűjteményes kötet 
vagy monográfia kiadását tervezték".8 

Az azóta eltelt közel húsz év sajnálatosan mutatja, hogy mit érnek 
ezek az ígéretek. 

Amit tudunk, magunknak kell elvégezni. Gyűjteni elsősorban, s 
a lehetőséghez képest minél többet publikálni. 

(Eger, 1988. október 17. Helyőrségi Művelődési Klub.) 

8. Paládi-Kovács Attila: Intézményes és önkéntes magyar néprajzi kutatások Cseh
szlovákiában. In: A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. Budapest, 
1984. 155. 
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MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY - EURÓPAI NÉPHAGYOMÁNY 

Annak a témakörnek a felvetése és vizsgálata, amely Magyaror
szág és Európa, a magyarság és az európai népek kapcsolataival függ 
össze, néprajztudományunk, sőt a népi kultúra iránti érdeklődés 
kezdetéig nyúlik vissza. Már a múlt században - de korábban is -
feltűnt a népélet, a magyarság kultúrája iránti érdeklődőknek, hogy 
a néphagyomány, a népi nemzeti kultúra számos jelensége hasonlít 
vagy megegyezik a szomszédos népekével, sőt a távolabbi népek 
vonatkozó kulturális emlékeivel. Igaz, hosszú idő telt el, amíg a 
tudomány a hasonlóság, a kapcsolat, a párhuzam kérdéseit történe
ti, gazdasági, társadalmi stb. összefüggéseiben kezdte vizsgálni. 

A párhuzamok tényszerű megállapítása gyakran merész következ
tetések levonására indította a kutatókat. Gondoljunk csak pl. a 
nyelvész-történész vitára a múlt században a magyarság eredetéről, 
nyelvéről, kultúrájáról. 

A magyarság és más népek közötti kulturális kapcsolatok kérdé
seinek a vizsgálata sok buktatót rejt magában és olykor a nemzeti 
érzékenységből adódó nemkívánatos megnyilvánulásokat hoz fel
színre. Ebbe az irányba hat az a kutatás, amely igaznak vélt eredmé
nyeket állapít meg teljesen téves, a történeti tényeket, archeológiai 
leleteket, egyéb dokumentumokat meghamisító, egyoldalúan ma
gyarázó szemlélet alapján. 

E téren több tudományágban tapasztalható aggasztó jelenség, s 
egy bizonyos téves alapállás (ősszláv, ősgermán, dák elmélet) nyo
mán pl. a kontinuitás, a nemzeti kultúra ősi, egyedülvaló jellegének 
kritika nélküli elfogadása a népek közötti kulturális kapcsolatok 
kutatását hamis irányba tereli. 
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A magyarság és más népek, elsősorban a Kárpát-medencében élő 
szomszédos népek egymással való kulturális kapcsolatának kérdései 
a társadalomtudományok több ágában korán előtérbe kerültek. 
A magyarság honfoglalással kezdődő gazdasági, társadalmi és kul
turális életének a vizsgálata során a legnagyobb hangsúly a szlávok-
kal való kapcsolatokra irányult. Különösen a gazdaságtörténet és a 
nyelvtudomány képviselői voltak azok, akik a Kárpát-medencei 
szlávsággal való kapcsolatokat főbb vonalakban megállapították, és 
azokhoz igazodtak egyéb tudományszakok művelői. 

A magyar művelődés európai kapcsolatainak vizsgálata terén 
kezdetektől különösképpen nagy szerepet kapott a néprajztudo
mány, elsősorban azért, mert a népi-nemzeti kultúra múltjának és 
jelenének a vizsgálata szorosan összefonódik a Kárpát-medencében 
élő népekével. Az azokkal való kapcsolat, párhuzam, együttélés stb. 
a vjzsgálatok középpontjába az átvétel-átadás, a prioritás kérdését 
helyezte. 

Ez egyébként napjainkig ható szempont, amely nyomán gyakran 
téves, sőt torz eredmények, illetőleg megállapítások is születnek, 
elsősorban azért, mert sok kutató eleve abból a tényből indul ki, 
hogy a kérdéses jelenség szláv, német, román stb. eredetű, s ahhoz 
igazítja a példákat és a párhuzamokat. 

A szláv kapcsolatok kérdése mindig előtérben állt és áll. A magyar 
szakirodalomban gyakran találkozunk azzal a sommás megállapí
tással, amely szerint a magyar népi kultúra szlávnak tekinthető 
rétege olyan mélységű, hogy az egymásra rakódott elemeket egymás
tól szétválasztani szinte megoldhatatlan, mivel mint a háló szemei, 
egymásba kapcsolódtak és bonyolult rendszerként szövik be az egész 
népi kultúrát. 

Ami a magyar népi kultúra szláv kapcsolataira vonatkozóan álta
lában elfogadható, egyáltalában nem bizonyos, hogy a részeket 
illetően is igaz. Véleményem szerint téves nézet uralja a szláv-ma-
gyar kapcsolatokat vizsgáló több kutató szemléletét. 

Egyáltalában nem vitatható az a szláv hatás, amely a honfoglaló 
magyarságot érte a Kárpát-medencébe érkezésekor és utána. Azon
ban az önálló és sajátos kultúrát kialakító fejlődés nem vitatható. 

A tévedéseket abban látom, hogy egyes kutatók a szláv hatást, a 
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szlávokkal való kapcsolatot mechnikusan értelmezik, és gyakorlati
lag minden kulturális jelenséget, ami a magyar hagyományban és a 
környező szláv népek hagyományában egyaránt előfordul, ez utób
bira vezetik vissza, abból eredeztetik s fel sem vetnek más lehetséges 
magyarázatot (pl. önálló fejlődés, egyházi liturgia hatása, azonos 
gazdasági struktúra stb.). 

Ez a kutatási módszer sematikus, egyetlen tényezőn alapul, és 
voltaképpen egy előre meghatározott tételből indul ki, amelyhez az 
anyag csak példatárul szolgál. Ez azután még területileg is sematizá-
lódik. A szlovák-magyar határ mentén szlovák, a keleti részen uk
rán, délen horvát, szlovén, szerb stb. az átadó nép. A séma így adva 
van, s ha a kutató a kérdéses jelenséget bemutatja, egyéb dolga nem 
akad, mint az átvétel irányának tényszerű közlése, amelyet egyéb
ként nem konklúzióként, hanem már bevezető megállapításként is 
megtehetne. 

A néphagyomány kapcsolatainak vizsgálata során számos ellent
mondásosnak tűnő jelenségre figyelhetünk fel. Az anyagi kultúra 
területéről véve a példát, a földművelésre vonatkozóan rámutattak 
arra, hogy szókincsében nagy számban fordulnak elő szláv eredetű 
szavak. Jogosan vetették fel azt a kérdést, hogy vajon az itt talált 
szlávságnak volt-e akkora szerepe a magyar földművelés kialakítá
sában, mint azt a földműveléssel kapcsolatos szláv jövevényszavak 
alapján gondolhatnánk? 

A tényszerű konklúzió lényege az, hogy a honfoglalók által itt 
talált szlávok lényegesen nem befolyásolták a magyar földművelő 
kultúra alakulását. A szlávok részt vettek a magyarság földjének a 
megművelésében, de annak gyakorlatára, rendszerbeli, valamint 
szerkezeti állapotára aligha volt valami hatásuk (K. Kovács). 

Ugyanakkor viszont a szellemi tradícióban igen jelentősnek nyil
vánították a hatást, az átvételt. Idevonatkozóan - szinte szélsőséges 
példaként - Róheim Gézát idézem: „Ha figyelembe vesszük, hogy 
a magyar néphit szempontjából a közvetlen átadó a döntő, és hogy 
a magyarság ezeket az európai elemeket csak szláv forrásból vehette, 
továbbá az egyes szláv nyelvű szomszédnépek külön kimutatható 
hatását, az adatoknak oly túlnyomó tömegét kapjuk, hogy egyálta-
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Iában nem túlzás, ha röviden azt mondjuk: a magyar néphit szláv 
néphit." 

Nyilvánvaló, hogy ez a sommás megállapítás így téves. 
A magyar néphagyomány kutatói természetszerűnek tekintik, 

hogy a népi kultúra jelenségeit a közép- és kelet-európai néphagyo
mány összefüggésében kell vizsgálni. 

A vizsgálatok alapja többnyire az összehasonlító elemzés volt. 
Egy-egy jelenséget egészében vagy részmotívumaira bontva külföldi 
analógiákkal vetették össze. A fő cél az volt, hogy a környező, 
esetleg távolabbi európai népek hagyományából minél több párhu
zamot felsorakoztassanak a magyar példák mellé, és igen gyakran 
a hasonlóság fokából, illetőleg az elterjedési pontokból vonták le a 
következtetést egy-egy kulturális elem magyar, illetőleg nem magyar 
eredetére vonatkozóan. Az ilyen irányú vizsgálat tulajdonképpen az 
átadás és átvétel kérdése körül mozgott. 

Hangsúlyoznunk kell itt azt, hogy az átadás-átvétel vizsgálata a 
lényegi megközelítésnek csak egy módja. Gyakran eredményez téve
dést a mechanikus összevetés, különösképpen pl. a párhuzamok 
sűrűségéből való átvételi irány megállapítása, ha ilyen esetekben 
nem számolunk azzal a lehetőséggel, hogy bizonyos jelenségek egyes 
népeknél tovább megmaradtak, jobban konzerválódtak, amíg má
soknál a kutatások időpontjában már eltűntek a hagyományból. 
Továbbá, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a népek kultúrájá
ban közös vonások is találhatók, anélkül, hogy e népek között 
bármiféle történelmi kapcsolat létezett volna. 

Amikor a magyar népi műveltség jelenségeit más népek kultúrájá
nakjelenségeivel vetjük össze és keressük a kapcsolatokat, a legnehe
zebben megoldható kérdés a szellemi hagyományok vizsgálatában 
mutatkozik. Kutatóink etnikus specifikumokat igyekeztek keresni. 
Ehhez a honfoglalás előtti időkig kell visszanyúlni. Arról a kultúrá
ról aránylag kevés az ismeretünk, sok esetben egyáltalában nem 
elegendő az anyag pontos megállapításához, legfeljebb csak merész 
következtetéshez. 

E téren a legnagyobb eredményt a magyar népi hitvilág kutatása 
nyújtotta. Döntően meghatározta a kutatást az a tény, hogy a 
magyarságra mintegy ezer éve a környező népek igen erős hatást 
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gyakoroltak, és a pogány samanisztikus vallást a keresztény vallás 
váltotta fel. Ha tehát az ősi, jellegzetesen magyar vonásokat keres
sük, akkor azt a hagyományréteget kell vizsgálni, ahová az egyház, 
a keresztény liturgia kevésbé hatolt be (Dömötör). 

A vizsgálat gyakran abban a gondolatban gyökerezik, hogy ha 
valamelyik környező népnél, vagy népeknél a magyarral azonos 
kulturális jelenséget találunk, akkor föltétlenül átvételről kell beszél
nünk. Az átvételt azonban többnyire formálisnak kell nyilváníta
nunk, mivel ha ezt pl. a hiedelemrendszerre vonatkoztatjuk, „a 
magyarság gyakran csak a rítust, a varázscselekményt vette át", „a 
cselekménysor azonos, a hozzáfűződő képzetek azonban hazánkban 
alig vagy egyáltalán nem jelentkeznek" (Dömötör). 

Mindezzel csak arra szerettem volna utalni, hogy a kulturális 
jelenségek vizsgálata milyen sokrétű, különböző irányból való meg
közelítést kíván. Szinte minden témakörhöz egyedi módszer, vizsgá
lati szempontok kidolgozása szükséges. E tekintetben még a folklór 
műfajainál is rendkívül nagy az eltérés, s ami érvényes pl. a balladá
ra, nem vonatkoztatható a népdalra, különösképpen nem a táncra 
stb. Bár kétségtelenül igaz pl. Vargyas Lajosnak az a megállapítása, 
amely szerint „a népzene, ballada, mese és hitvilág együttesen igen 
jelentős maradványokat őriz a honfoglalás előtti kultúránkból" és 
a „magyar nép sokkal többet tartott meg kereszténység előtti hagyo
mányaiból", de egy egész sor jelenséggel kapcsolatban már egészen 
más eredményre jutunk. így pl. teljesen az európai mintához igazo
dott a kalendáris szokáshagyomány, a népi színjátszás, maszkos 
alakoskodás és a társadalmi élet nagyszámú jelensége. 

A példákat illetően térjünk vissza még a szláv kapcsolatokhoz. 
A kutatás már régen megállapította, hogy mindazokon a területe
ken, ahol a magyarság a 12. századig megszállt, a szláv lakosság alig 
egy évszázad alatt beolvadt a magyarságba (Kniezsa). Ez a tény 
rendkívül fontos, amikor a szláv kapcsolatokat vizsgáljuk. Köztudo
mású, hogy a nyelvcsere után a szellemi kultúra hosszú ideig, akár 
évszázadokig tovább él, a nyelvi váltás csak annyi változást hoz, 
mint amennyit a társadalmi-gazdasági alakulás egyébként is eredmé
nyez a hagyományos népi kultúrán. 

Ha tehát az asszimiláció következményeit vizsgáljuk, akkor a 
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szláv vagy más kulturális jelenségek kölcsönhatásánál nem átvétel
ről, hanem egyszerűen fennmaradásról, továbbélésről beszélhetünk. 

Az idézett róheimi megállapítással kapcsolatban saját kutatásaim, 
megfigyeléseim nyomán úgy látom, hogy a magyar hagyomány 
szlávnak tartott rétege, de legalábbis annak döntő hányada nem 
átvétel, hanem eredendően szláv, másképpen: magyarrá lett szláv 
hagyomány. Hasonlóképpen fogalmazhatjuk meg más, idegen kap
csolatokra vonatkozóan is. 

Megállapításainkhoz a településtörténeti kérdések nyújtják a kiin
dulási pontot. A településtörténet tanulsága szerint a magyar nép 
szellemi kultúrájára az idegen hatás, illetőleg az európai kulturális 
elemeknek a magyar néphagyományba való beolvadása a hagyo
mányhordozókkal együtt, erőteljesen a 16-17. században indult 
meg, s némely területen egy-két évszázad alatt teljes váltás, beolva
dás történt. 

Ebben a gondolatkörben rejlik az európai kapcsolatainkra vonat
kozó felelet. 

A honfoglaláskor mi érkeztünk Európához, később Európa jött 
hozzánk. 

Idegeneknek a magyar területre való településére már a 12-13. 
századtól vannak adatok. Nagyobb méretűvé a 17-18. században 
vált. A török hódoltság megszűnésével különösen erőteljes volt az 
idegen népek köréből a magyar területekre való költözés. Tömege
sen mozdultak meg a szlovákok, rutének, délszlávok és románok. 
Részben a nyelvhatár mentén nyomultak beljebb az ország belseje 
felé, részben pedig kisebb-nagyobb szórványokban telepedtek meg 
az alföldi területeken. Németek elsősorban az alföldi és a dunántúli 
területekre települtek. A német telepítéseknek több hulláma volt. 
Erdélybe pl. már II. Géza királyunk (1141-1161) idején érkeztek 
németek-szászok. Vallon telepesek jelentek meg Tokaj-Hegyalján és 
más idegen csoportok, amelyek különböző irányból még a középkor 
századaiban kerültek a magyarság sorai közé. 

És így jutunk jcözelebb az európai kulturális jelenségek magyar 
népi kultúrában való összefüggésének a kérdéséhez. 

Jó példaként említhetjük nyomban a francia-vallon telepeseket, 
akiknek nem csak a szőlőkultúrában volt szerepük. A magyar nép-
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balladák európai kapcsolataival összefüggésben Vargyas Lajos mu
tatott rá, hogy a magyar balladák közt nagy számban vannak fran
cia eredetű darabok, amelyek más népek közvetítése nélkül, közvet
lenül a franciáktól és a vallonoktól származnak. 

A nagy jelentőségű megállapításban a mi mostani kérdésünket 
illetően rendkívül fontos az, hogy a kérdéses kulturális elemek más 
népek közvetítése nélkül érkeztek. Európa más területeiről a telepe
sekkel együtt kerültek olyan közegbe, amely a hagyomány továbbvi-
vőjévé és éltetőjévé vált. 

Az ilyen jellegű példák sokaságát említhetjük. 
Az európai néphagyomány elemei nagy utakat tettek meg, s végül 

a hagyományhordozók kolonizációja révén magyar területen jelen
tek meg. A hagyományvándorlás teóriájának azt a mechanikus 
módját, amely szerint egy jelenség egy feltételezett pontról láncolat
ban, egyik embertől a másikhoz, egyik közösségtől a másikhoz, 
faluról falura, azután néptől népig halad, a példák nem igazolják. 
A hagyományhordozók vándorlását azonban nagyszámú adat bizo
nyítja. 

Az európai párhuzamokkal kapcsolatban egy évszázad óta a leg
fontosabb kérdések közé tartozott, hogy egy-egy kulturális jelensé
get a magyarság kiktől, milyen népektől kölcsönzött. Tényként 
hangsúlyozták még legutóbb is a hiedelmekre és szokásokra vonat
kozóan azt, hogy „csaknem minden környező néptől vettünk át 
valamit, és hazánk közvetítő szerepet is vitt a keleti-, nyugati és déli 
szláv, a germán és román szokások között" (Dömötör). 

Az újabb kutatások fényében rendre megdőlnek az átvételekre és 
az ilyen mechanikus kapcsolatokra vonatkozó megállapítások. Pl. 
a nem egyházi jellegű népi drámának olyan gazdag anyaga tárult fel, 
amely a variációk sokaságát illetően is egyedülálló. Az idegen párhu
zamokra a kolonizáció és a migráció ad magyarázatot. 

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a magyar hagyomány európai 
kapcsolatait nem egyszerűsíthetjük le a magyar nyelvterületre tele
pült idegen elemek magyarrá válására. Sokkal bonyolultabb folya
matról van szó. Elsősorban is azért, mert néphagyományunkra egy 
évezred alatt a legkülönbözőbb elemek rakódtak, s az egymásra 
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épülő, egymásba kapcsolódó rétegek különválasztása már önmagá
ban is rendkívüli nehézséget ad és sokirányú megközelítést kíván. 

A magyar népi műveltség Európával való kapcsolataira a magas 
kultúrák elemeinek a szétáramlása is rányomta a bélyegét. Antik 
kultuszok és szokások emlékei őrződtek meg az európai kultúrában, 
amely jelentősen gazdagította és sokrétűvé tette a néphagyományt, 
de ma már többnyire csak a jelenséget állapíthatjuk meg, anélkül, 
hogy pontosan követni tudnánk a megtermékenyítő hatások irá
nyait. 

A magyar néphagyomány és az európai néphagyomány összefüg
géseinek a kérdése tudományszakunk százéves múltja során mindig 
a figyelem előterében állt. A legkülönbözőbb irányból közelítettünk 
hozzá. Haladtunk kelet felé, kísérletet tettünk a finnugor örökség 
megállapítására, a másik irányban a nyugat állt, amelynek a peremé
re érkeztünk, s arra törekedtünk, hogy megragadjuk mi az, ami a 
magyar népi kultúrát jellemzi Kelet és Nyugat között. Szinte bénító-
lag hatott a szláv hatással való birkózás, a germán kultúrfölény 
megtévesztő elmélete és még számos egyéb, amely nyomán a magyar 
népi kultúrát a mindenfelől való hozadékkal jellemezték, vagy éppen 
ellenkezőleg, ősi, sajátos „turáni" jegyeket őrző, a szomszédainktól 
és a távolabbi népektől jól megkülönböztethető kultúrának tartot
ták. 

Természetszerűleg egyáltalában nem tekinthetjük teljesen ered
ménytelennek a legmerészebb kapcsolatkeresést sem. A legnaivabb-
nak tűnő teóriákban is rejlik valamilyen igazságmag. Gyakran az 
ellenvélemények nyomán addig nem ismert adatok kerülnek felszín
re, amelyek a kutatást újabb mederbe terelik. 

Az elmúlt évtizedekben végzett vizsgálataim nyomán általában az 
európai és szorosabban a Kárpát-medencei kapcsolatokat illetően az 
eddigi teóriáktól eltérően azt hangsúlyozom, hogy a hagyományaink 
ún. európai párhuzamaiban a legjelentősebb tényezőként a magyar
ság közé települt idegenek tekinthetők. Ez voltaképpen azt jelenti, 
hogy az idegen hagyományőrzők kultúrájukkal együtt kolonizálód-
tak. Mert valójában nem a kulturális elemek vándoroltak önmaguk
ban, hanem annak őrzői tettek meg nagy utakat, és telepítették 
önmagukkal kultúrájukat is. így tehát a jelenségek több száz, esetleg 
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több ezer kilométeres utat tehettek meg anélkül, hogy a kiindulási 
pont és a célpont közötti területen az átadást és átvételt illetően 
kapcsolatot találnánk. 

Ugyanezt mondhatjuk, ha időben haladunk visszafelé az európai 
kultúra útjain. Az antik örökségben, mint ősi forrásban, az európai 
néphagyomány nagyszámú kapcsolatai és párhuzamai rejlenek. 
A műveltségi elemeknek ezen a szálain találkoznak azok az európai 
népek is, amelyek egymással közvetlen kapcsolatban sohasem állot
tak. 

És mivel a magyar népi kultúra folklór jelenségei számos szállal 
szövődnek művelődéstörténetünk emlékeihez, az irodalomhoz, a 
zenéhez, a művészetekhez, azokon keresztül az európai kulturális 
áramlatokhoz, így a magyar néphagyomány európai kapcsolatai az 
össznemzeti kultúrában kapnak megfelelő összefüggést. 

[A témakörhöz kapcsolódó irodalomból: Benda Kálmán: Magyarország Kelet és 
Nyugat között. Confessio, XIII. 1989. 2. sz. 13-15.; Dömötör Tekla: A magyar nép
hit és népszokások Kelet és Nyugat között. Ethn., LXXV. 1964. In: A magyarság és 
a szlávok (szerk.: Szekfű Gyula). Budapest, 1942. 205-226.; Gunda Béla: A magyar 
népi műveltség kelet-európai helyzete. In: Néprajzi tanulmányok (szerk.: Ortutay 
Gyula). Budapest, 1940. 3—19.; Gunda Béla: Műveltségi áramlatok és társadalmi té
nyezők. Ethn., LXIX. 1958. 567-577.; Kovács László: A magyar földművelős gaz
dálkodás kutatása. Budapest, 1948.; Kniezsa István: Magyar-szláv nyelvi érintkezé
sek. In: A magyarság és a szlávok, (szerk.: Szekfű Gyula). Budapest, 1942.166-188.; 
Ujváry Zoltán: Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban. Debre
cen, 1969.; Vargyas Lajos: Keleti hagyomány, nyugati kultúra. Budapest, 1984.; Kü
lönösen figyelemreméltó tanulmányok további irodalommal: Interetnikus kapcsola
tok Északkelet-Magyarországon (szerk.: Kunt Ernő-Szabadfalvi József-Viga Gyu
la). Miskolc, 1984.] 

(Elhangzott a Magyar Néprajzi Társaság jubileumi emlékülésén 
1989. október 27-én a Magyar Tudományos Akadémia Kongresszu
si Termében.) 
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