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ELŐSZÓ 

Annyian  és  annyifélét  írtak  már  Kárpátaljáról,  valós  és  
valótlan  képet  festettek  ismert  és  ismeretlen  tények  birto-
kában  az itt  élő  emberek  életéről.  

Nem  tartom  szükségesnek  ezeknek  a szerzőknek  a  felso-
rolását, ök részben szerepelni fognak ezen értekezés tartalmi 
részeiben. Mi, a jelenkorban  élők nem ismerhetjük  összessé-
gében  a múlt eseményeit,  azoknak  az embereknek  az  életét,  
akik szenvedő  alanyai voltak a földrajzi tényezőket  átalakító  
történelemnek.  Az  erőszakos beavatkozás  az emberek  életé-
be: gondolkodásmódjába, valláserkölcsi felfogásába, szellemi 
és  tárgyi kultúrájába,  a már  említett valós  és valótlan  hely-
zetelemzéssel  megfertőzte  a nép  lelkét  egy  újkori  betegség-
gel: a  közömbösséggel.  

Már  alig  hiszünk  valakinek  vagy  valamiben.  Vissza  kell  
tehát fordítani  tekintetünket  az  igazság  felé, ki  kell  fejlesz-
teni  az  emberekben  a  kölcsönös  megbecsülés  és  felebaráti  
szeretet  érzését,  vissza  kell  adni  nekik  a  hitet.  

Ehhez szükségünk van az őszinte beszélgetésre, jeles  nap-
jaink, hagyományaink  felidézésére,  az igazság  felderítésére.  
Ez  az értekezés  valójában  a történelmi  eseményeket  megélt  
emberek  vallomásaiból  összeállított  pillanatképek  bemuta-
tása. 

A  szerző  





A  TISZAHÁTI  NEMZETISÉGEK  

Nyelvre, művészetre,  dalra, mesére  gyakran  alkalmazzák  
a „nép" jelzőt: népnyelv, népművészet, népdal, népmese.  Mit  
is jelent  itt  ez  a jelző?  Miben  különbözik  a népnyelv  az  iro-
dalmi nyelvtől,  a népművészet  más művészetektől,  a népdal 
a többi daltól, a népmese a többi mesétől? Abban, hogy benne 
van  a  nép  egyénisége;  együttvéve  a  népélet  szerves  része.  
Minden  új  népi  alkotás  akkor válik  népivé,  ha  azt  a nép  el-
fogadja,  magával  azonosítja,  hagyományként  nemzedékről  
nemzedékre  örökíti.  Miről  lehet  az  emberi  alkotás  népi  jel-
legét  felismerni?  A  népéletnek  —  akár  a  virágnak,  gyü-
mölcsnek  —  megvan  a  maga  sajátos  színe,  íze,  zamata,  
amelyről  ráismerni.  Végül, hogy miként jött létre az a saját-
ságos  szín, íz,  zamat,  amely  az  avatatlannak  is szemébe  tű-
nik? — Erre  a kérdésre  csakis a tudomány képes megfelelni,  
mert  csak  a  tudomány  képes  a  „népit"  s  a  „népet"  jelentő  
szellemi  és  tárgyi  műveltségállományt  történeti  alakulásá-
ban  és  földrajzi  terjedelmében  áttekinteni,  módszereivel  
megvizsgálni.  Ez  pedig  a  néprajz  és  a  folklór.  Ha  egymás  
mellé helyezzük  a különböző  népeknél  és nyelveken  megho-
nosodott folklór és néprajz definíciókat, láthatjuk, hogy ezek 
a  mai  nyelvhasználatban  többnyire  már  összekeveredtek,  
különböző  irányzatok hatására más és más értelemben  hasz-
nálatosak. Például a francia, olasz, német, orosz, angol nyelv-
ben leginkább a „folklór" szót alkalmazzák, mivel az egyszer-
re esztétikai  és néprajzi-etnográfiai  fogalom. Jelen  esetben,  
magyar  megfogalmazásban,  marad  a  népélet.  

A  magyarság  néprajzi  műveltségállományát  az  egykoron  
és ma vele  együtt  élő  és  a szomszédos  népek, továbbá  a tör-
ténelem  folyamán vele  kapcsolatba,  érintkezésbe  került  né-
pek vagy utódaik  néprajzával  kell  összehasonlítani.  

A népélet szinte magától  oszlik szellemi  és anyagi  művelt-
ségre,  szellemi  hagyományra  és tárgyi  hagyatékra.  A  tárgyi  



néprajz  tárgyköre  a  létfenntartás,  a  maga  szélesskálájú  
összetevőivel.  A szellemi  néprajz  rendszere  azokkal  az  alko-
tásokkal foglalkozik, amelyek az ember, a közösség lelkében, 
a  néplélekben  keletkeztek,  benne  élnek  s  hagyományként  
nemzedékről  nemzedékre  szállnak.  

A  népéletet  alapjában  véve,  két  tényező  alakítja:  a  törté-
neti sors és a földrajzi környezet. A történeti sors új földrajzi 
környezetbe  juttathatja  az  őslakosokat  vagy  az  „újlakoso-
kat",  és  ebben  az  új  földrajzi  környezetben  új  történeti  élet  
fogamzik. Erre  a legjellemzőbb  példa Kárpátalja  nemzetisé-
geinek  élete.  

A  tiszaháti  nemzetiségek  néprajzi  önismeretét  szeretném  
felvázolni  ebben  a dolgozatban,  szem előtt tartva, hogy  Kár-
pátalja  néprajzát  a  nemzetiségi  kultúrák  ötvözetében  kell  
tanulmányozni  és  elemezni.  A  Tisza,  mint  a  folyók  gyűjtő-
medencéje  ősidők  óta szinte magából  fakasztja  az itt  élő  kü-
lönböző  nemzetiségek  szellemi  és  tárgyi  alkotóerejét,  köl-
csönhatásait  és  összetartozását.  Sokan,  többek  között  az  
Ungvári  Állami  Egyetem  történésztanárai  is,  a Tiszát  mint  
vízválasztót  szokták  emlegetni,  mert  ezáltal  a  Kijevi  Rusz  
határai mesterségesen  kitolhatok a folyó medréig.  Márpedig  
a  vízválasztó  a Kárpátok  azon  hegyvonulata,  amely  a folyó-
kat  az  egyik  irányba,  azaz  Kárpátalja  felé,  a  másik  pedig  
Galícia  felé  irányítja.  Semmi  esetre  sem  keverhetjük  össze  
a vízgyűjtő  Tisza  folyót,  a vízválasztó  Kárpátok  gerincével.  

A Tiszát magyar folyónak nevezi  a történelem. Több elmé-
let  is  létezik  a  folyó  elnevezését  illetően.  Számunkra  ez  a  
folyónév gyűjtőfogalom: magasan  a Kárpátokban  ered  a  Fe-
kete  és  Fehér  Tisza,  majd  Rahónál  egyesülve  végigfolyik  
Kárpátalján  és  magába  foglalja  az  egész  terület  vízgyűjtő  
rendszerét.  A Tisza elnevezés nagyon régi keletű és a római-
akhoz  vezethető  vissza.  Azonban  az,  hogy  miért  nevezik  az  
egyik  ágat  „feketének"  s  a másikat  „fehérnek",  erre  a rahói 
járásban élő embereknek van több elfogadható  magyarázata.  



Mégis  a legkézenfekvőbb  Brizsy Sztepan (85 éves) magyará-
zata:  Fekete  Tisza  medrében  a folyófenék  fekete  márvány-
kőből  van  és a kristálytiszta  víz sodrása  feketés  árnyalatú.  A  
Fehér  Tisza  feneke  fehér  márványkőből  van és  ott  a  víz  fehé-
ren  habzó."  

Ha  követjük  a  Tiszát  eredetétől,  tájékán  a  nemzetiségek  
a  következőképpen  jelennek  meg:  huculok  —  körülbelül  
Nagybocskóig, románok — egészen Técsőig, ruszinok — Fel-
sőveresmartig,  magyarok  —  Csapig.  Ez  a  felsorolás  azért  
nem jellemző,  mert  a Tisza mentén vannak vegyes  települé-
sek,  és  a  befogadó  folyók  mentén  élnek  németek  (svábok),  
szlovákok,  cigányok,  zsidók, újabban  oroszok  és ukránok,  és  
kis  számban  még igen  sok  nemzetiség.  

A  lakosság  nagyobb  része, megfosztva  legbelső  érzéseitől,  
nem gyakorolhatta  nemzeti, vallási  hagyományait,  szokása-
it. Az emberek visszavonultak,  bezárkóztak  közösségük  leg-
kisebb sejtjébe, a családba, ahol néha-néha felidézhették tra-
dícióikat.  A  házasságkötési  szertartások  szovjet  változata  
kiszorította  az  esketést,  a  lakodalmat.  A  keresztelők  pedig  
teljesen elmaradtak. Talán a temetéseken találkoztak  legin-
kább a rokonok, és ott, — tetszett vagy nem a hatóságoknak, 
mindenki  úgy  temette  el szeretteit,  ahogyan  az  elhalálozott  
azt  meghagyta.  Annak  ebből  baja  már  nem  származhatott,  
legfeljebb  a  hozzátartozóknak.  

A gyerekek, kíváncsi természetűek lévén, gyakorta faggat-
ták a nagyszülőket a múltról. így akarva-akaratlanul  lassan  
belopták  a  kicsinyek  szívébe  a hagyományok  tiszteletét,  és  
egyes  népszokások  gyakorlását  is.  

Mennyi történelmi értékű emlék, monda, ballada, dal, tánc 
él  még  ma  is  az  idősebbek  emlékezetében!  Milyen  őszinte  
barátság fűzte össze a ruszin tutajosokat (voltak német-sváb 
tutajosok  is)  a magyar  parasztsággal!  Ezeket  az  emlékeket  
már  aligha  tudjuk  feleleveníteni,  mert  a  Tiszában  kevés  a  
víz  a nagy  tutajok  úsztatásához,  és  még  kevesebb  a  Kárpá-



tokban  az  erdő.  Igazi  tutajosok már  alig élnek.  De  a  Tiszán 
sem  lehetett  a  háború  után  tutajozni,  mert  határfolyó  lett,  
és a határt nagyon szigorúan  őrizték (vasfüggönynek  nevez-
ték). A ruszinok sem mehettek aratni az alföldre, hogy búzát 
és kenyeret  hozzanak  a  hegyvidékre.  

Kárpátalja  őslakosságának  (az  úgynevezett  „helybéliek-
nek") megélhetési, kereseti lehetőségeit, többé-kevésbé  meg-
szabta maga a természet, mely gazdagon megajándékozta  az  
itt élőket. Az első helyen  kell  említeni  az erdőt és  a velejáró 
erdőgazdálkodást,  bútorgyártást,  falepárlást,  fűrésztelepe-
ket  és  a fafeldolgozó  üzemeket.  Vezető  ágazatnak  számított  
mindenkor  az  állattenyésztés  is.  

Talán  a második helyen  számítódik  a só (konyhasó),  nem-
zeti  vagyonunk  egyik  legértékesebb  tartaléka.  Ásványvize-
ink  gazdagsága  világviszonylatban  is  elismert.  Rendkívüli  
értéket  képviselnek  a különböző  kőzetek  —  gránit,  andezit,  
márványféleségek.  El  nem hanyagolhatók  a kaolin  és  a  fes-
tékek  alapanyagául  szolgáló  agyagféleségek.  

Kárpátaljának  mindig  erős  volt  az  intellektuális  potenci-
álja; feltalálók,  tudósok  egész  sorát  adta  a  világnak.  

Az  első  világháborút  követően  megváltozott  (bár  mester-
séges beavatkozással)  a földrajzi  helyzet.  

Kezdetben nem volt  gazdája  ennek  a földnek, majd  annyi  
lett, mint  semmi  másnak.  Új  gazdái  rávetették  magukat  az  
erdők irtására és elhanyagolták az újratelepítést. Ez kimond-
hatatlan károkat okozott a helyi legelőknek,  vízgazdálkodás-
nak. 

A sóval való helytelen gazdálkodás  a két nagyobb  aknasz-
latinai  bánya (Lajos-  és  Ferenc-bányák)  lezárásához  veze-
tett, a süllyedő bányafelület miatt kilakoltatásra  kényszerült  
otthonaiból  a lakosság  egy  része.  

Ásványvizeinket veszélybe sodorta a mezőgazdaságban  al-
kalmazott  túlzó  vegyszerezés,  műtrágyák,  gyomirtószerek  
bevezetése. 



A totálisan elrendelt szesztilalom  a szőlők kiirtását  vonta  
maga  után.  A hegyvidék  iparosítása,  hadiüzemek  létesítése  
az  ökológiailag  veszélyeztetett  községekben  nemcsak  a kör-
nyezetet  fertőzte meg,  hanem  az embereket  is.  

Elsorvadtak  a  különböző  kézműipari  cégek,  a ritka  mes-
terségek.  Az  életmód  változása  magával  hozta  a  hagyomá-
nyok  és  népszokások  feledésbe merülését,  kihalását.  

Kárpátaljára  és  lakosságára  nézve  más  tájakkal  vagy  or-
szágokkal ellentétben, egy-egy kiragadott, szerencsés módon 
megmentett,  titokban  éltetett  népszokás,  népdal,  népművé-
szetjelenti az autentikusságot. Ebben a tanulmányban tehát  
ilyen  kiragadott  példákkal,  a  hagyományokat  mégis jól  jel-
lemző tényekkel, tárgyi bizonyítékokkal  szeretném bemutat-
ni  a nép  életét.  



HAGYOMÁNYOK,  NÉPSZOKÁSOK  NAPTÁRA  

ÚJÉV NAPJA  (január  1.)  
Az év első napján a fiúgyermekek már kora reggel 

elindultak  „Új  évet  köszönteni".  A  fiúgyermekeket  
mindenütt várták, örültek megjelenésüknek, mert a 
hiedelem szerint abban a házban, ahova elsőként be-
lépnek,  egész  évben  szerencse  lesz.  

Újév  napjához  több  hiedelem,  tilalom  és  íratlan  
szabály kötődik;  ezek vidékenként  változnak.  

HÁROMKIRÁLYOK  NAP JA  (január  6.)  
Az ünnep tartalmát  az  egyház liturgiája  határozza  

meg.  A  legismertebb  szokások  egyike  a  vízszentelés,  
melyen  a  háromkirályokról,  valamint  Jézus  megke-
reszteléséről  és  első  csodatevéséről  emlékeznek  meg.  

Vízkeresztkor  kerül  sor  a  házszentelésekre,  idő-
jóslásokra,  mágikus játékokra. 

VINCE-NAP  (január  22.)  
Tavaszvárás,  a tavaszi  munkára való  felkészülés.  

Vince napján elsősorban a szőlősgazdák figyelték az 
idő  alakulását.  „Ha  megcsordul  a Vince,  tele  lesz  a  
pince". 

PÁLFORDULÁS  (január  25.)  
Pálfordulás szintén az időjárással kapcsolatos jós-

lásokról  nevezetes.  
GYERTYASZENTELŐ  (február  2.)  

Gyertyaszentelő  elsősorban  egyházi  ünnepnek  
számít.  A  templomba  járó  asszonyok  ilyenkor  a  
szentmisén  három  gyertyát  szenteltettek.  Évtize-
dekkel  ezelőtt  sok  ház  első  szobájának  falán  ott  ló-
gott  a „megszentelt  gyertyapár".  

A  gyertyaszentelő  is  nevezetes  nap  az  időjóslás-
ban.  „A  gyertyaszentelő  hidege  —  tél  hónapjának  
megölője". 



BALÁZS-NAP  (február  3.)  
A  nép  egykoron  az  áldozatra  szánt  gyertyákat  a  

beteg  gyerek  torka  elé  tartotta,  és  egészségéért  kö-
nyörgött.  Később  az egyház  is  átvette  ezt  a  szokást  
és  a pap  két  összekötött  gyertyát  tart  a hívek  arca  
elé, kezét azok fejére teszt, majd rövid fohászt mond. 

DOROTTYA,  JULIANNA,  MÁTYÁS  NAPJA  
(február  24)  

Ez  a három nap  is inkább  az időjóslással  kapcso-
latos. Hideget jósolnak a Mátyás-napi  esős időjárás-
sal,  sárral,  hóval  és egy  egész  sor  babonával.  

FARSANG 
A  farsang  változó  ünnep:  vízkereszttől  hamvazó-

szerdáig  tart.  Idejét  úgy  számítjuk  ki,  hogy  az  első  
tavaszi  holdtöltére  következő  vasárnaptól  (húsvét-
tól) visszaszámolunk  hat  hetet.  

A  karácsonyi  ünnepek  után  ehhez  az  időszakhoz  
fűződik  a leggazdagabb  szokáshagyomány.  A  közel-
gő  tavasz  régi  örömünnepe  ez,  mely  egyúttal  „a  tél  
és  a  tavasz  küzdelmeinek  szimbolikus  megjelení-
tése". 

Farsanghajtás  —  koledálás.  Dramatikus  játékok  
előadása,  nagy  mulatságok  megrendezése.  Terüle-
tünkön  ismertek  a „koledák".  (Koleda  —  adomány-
gyűjtés). 

Bőgőtemetés  — területünkön  kihalóban  lévő  nép-
szokás,  ez  a kamaszkorú  fiúk legényekké  avatása.  

Farsangi  mulatságok.  Az  utolsó  nagy  téli  mulat-
ság valamennyi  faluban farsangvasárnap  kezdődött  
és kedd  este  tíz-tizenegy  óra  táján  ért  véget.  

Farsangi  bokréta.  A farsang előtti  héten  a lányok 
kiszemeltek  maguknak  egy-egy  legényt  és  annak  
bokrétát  küldtek.  Fonóházi  szokások  és játékok  is  
tartoztak  ehhez  az  időszakhoz.  



Hamvazószerda (farsangzáró) már a nagyböjt kez-
dete volt.  Neve  még  az őskeresztények  idejéből  ma-
radt  fenn.  A  nap  templomi  hamvazkodással  fejező-
dik be.  

GERGELY-NAP  (március  12.)  
A  téli  ünnepkörbe  tartozó jeles  napok  Gergellyel  

zárultak. Ehhez az alkalomhoz időzítették a gergely-
járást, mely szláv, illetve német eredetű  többszerep-
lős adománygyűjtő  szokás. A gergelyjárás iskolai ün-
nepségben  gyökerezik,  melyet  IV.  Gergely  pápa  
rendelt  el  830-ban  I.  Gergely  tiszteletére.  

Gergely-napon  is jósoltak az emberek.  így  ez volt 
a  legalkalmasabb  időszak  a  krumplikiültetésre.  

TAVASZI  ÜNNEPEK  

SÁNDOR  —  JÓZSEF  — BENEDEK  NAPJA  (március  
18.,  19.,  21.)  

Szinte  az  egész  magyar  nyelvterületen  elterjedt  
jóslás:  „Sándor,  József,  Benedek  zsákban  hozzák  a  
meleget".  Ez a három ünnep sokféle jóslásra  volt  al-
kalmas.  Főképpen  az időjóslást  fogták  rímekbe.  

GYÜMÖLCSOLTÓ  BOLDOGASSZONY  NAP JA  (már-
cius  25.)  

Ez a nap régen egyházi  ünnep volt. Néhány jóslás 
és hagyomány  is kapcsolódik  hozzá. Többen  azt tar-
tották, hogy a gyümölcsfák oltását ezen a napon, mi-
se  után  a  legjobb  elvégezni.  Az  ilyen  fára  nagyon  
vigyáztak,  nehogy  letörjön  az  ága,  mert  az  szeren-
csétlenséget  hoz.  

NAGYBÖJT 
A nagyböjt  hamvazószerdával  vette  kezdetét  és  a  

húsvét  előtti  föltámadásig  tartott.  Első  napjáról,  
pontosabban  a „böjtfogadó  szerda"  körüli  szokások-



ról vidékenként  eltérnek  a változatok.  A  néphagyo-
mányban  nem  találni  olyan időszakot  (élelmiszerek  
hiánya,  vallási  villongások,  politikai  kényszerhatá-
sok),  mely  útmutatóul  szolgálhat  a  felsorolt  kény-
szerhelyzetekben. 

VIRÁGVASÁRNAP 
A húsvét előtti virágvasárnaphoz  két érdekes  szo-

kás  fűződik:  a barkaszentelés  és  a kiszehajtás.  Míg  
a  barkaszentelés  állandósult,  a  kiszehajtás  terüle-
tünkön  szinte teljesen  feledésbe  merült.  

HÚSVÉTVASÁRNAP 
Húsvét  a tavaszi népszokások egyik  legszínesebb,  

leggazdagabb ünnepe. S bár erre is a keresztény tar-
talom  nyomta  rá bélyegét,  hiszen  ez  Krisztus  feltá-
madásának  napja,  eredete  ennél jóval  korábbi  idő-
pontra  tehető.  

Változó  ünnep,  időpontja  a  tavaszi  napéj-
egyenlőség  (március  21.) utáni  első  vasárnap.  

HÚSVÉTHÉTFŐ 
Húsvét második napja elsősorban a locsolkodásról 

nevezetes.  A  locsolkodás  vagy  „öntözködés"  napja-
inkban  is igen népszerű  szokás. (Ennek  gyakorlását  
a szovjet időszak sem tudta kitiltani  a hagyományá-
polásból.) 

A  lányok  húsvéthétfő  délutánján  a  legények  lo-
csolkodását „hímes tojással" viszonozták. A tojásfes-
tés művészete járásonként változott, egymással  ver-
sengett. 

SZENT  GYÖRGY  NAPJA  (április  24.)  
A  húsvét  utáni  első  jelentősebb  ünnep  Szent  

György napja. Az ókeresztény  eredetű szent legenda 
valamennyi  európai  nép  folklórjában  ismeretes:  a  
nagy  erejú hős  legyőzi  a sárkányt  és kiszabadítja  a  
királylányt. 



MÁRK-NAP  (április  25.)  
Márk  napján  az  egyház  liturgiájának  megfelelően  

búzát  szentelnek.  Mint  minden  ilyen  ünneppel  kap-
csolatosan  hiedelmek  is  szerepelnek  a  nép  életében.  
Ilyen a Márk-napi  búzaszállal  kapcsolatos  gyógyítás.  

MÁJUS  1.  
Május  elseje  tulajdonképpen  a  májusi-pünkösdi  

ünnepkör  évadkezdő  napja.  Ennek  a  napnak  vala-
mikor legszebb mozzanata volt  a májusfa-állítás.  A  
május  elsején  állított, szalagokkal  díszített  fát  pün-
kösdkor bontották le. (Területünk lakosságának em-
lékezetében  ez a nap, az utóbbi négy évtizednek „kö-
szönhetően"  szomorú  emlékeket  idéz  fel.)  

FAGYOSSZENTEK  —  ZSÓFIA  NAPJA  (május  12.,  
14.,  15.)  

Május  középső  napjainak  a  tavaszi  ünnepkörben  
nincsenek  dramatikus  szokásai.  Ezek  inkább  a hie-
delmekről, jóslásokról  váltak  ismertté.  

ORBÁN  NAPJA  (május  25.)  
Orbánt,  akárcsak  a fagyosszenteket,  veszedelmes  

napnak tartották elődeink. „Ha Orbán napján hideg 
van,  akkor  az még megfagyasztja  a  szőlőket".  

KERESZTJÁRÓ  NAPOK  
Az. áldozócsütörtök  előtti három napot nevezik ke-

resztjáró  napoknak.  A  hívők  a  templomban  gyüle-
keznek  és  onnan  indulnak  a  határban  elhelyezett  
szakrális  emlékekhez.  

PÜNKÖSD 
Pünkösd, a május 10-e  és június  13-a között moz-

gó ünnep,  mely  alkalmasnak  bizonyult  a tavaszi  és  
nyári  napforduló  ősi  európai  szokásainak  és  hiedel-
meinek  a továbbélésére.  Ide sorolhatók:  a  pünkösd-
király választás, falujáró köszöntés, pünkösdölés, ki-
rálynéjárás. 



MEDÁRD  NAPJA  (június  8.)  
Helyenként a Medárdot az utolsó  fagyosszentként  

emlegetik.  Mások  szerint:  ha  Medárd  napján  esik,  
akkor  negyven  napig  esik.  

ÚRNAP 
A  tavaszi  ünnepkör  tulajdonképpen  a  pünkösd  

után következő második hét csütörtökjén tartott Úr-
nappal  zárult.  Az  úrnapi  körmenet  elterjedésével  
szokássá  vált  a katolikus  falvakban  az  oltáriszent-
ség  korülhordozása.  Ide  kapcsolódnak  a  rózsaszir-
mokat  hintő  kislányok.  A  legények  az  erdőből  zöld  
gallyakat  hoztak.  

IVÁN  NAPJA  (június  24.)  
Érdekes ennek az ünnepnek a megtartása.  Főkép-

pen  a szláv nemzetiségek  körében  elteijedt.  Ugyan-
akkor  a palócok  is  ragaszkodnak  hozzá.  A  tűz  tisz-
telete  a népszokások  széles  skáláján jelentkezik. 

„IVÁNKAUGRÁLS"  —  (nagyon  ritka  hagyomány jelenség  
Kárpátalján.) 

A Szent-Iván-i  ünnep  legfontosabb  mozzanata  a  
tűzgyújtás;  célja legfőképpen  a megtisztulás  és  sze-
relmijóslás volt. Iván napjával kapcsolatos  szokások 
és hiedelmek  az ukrán  folklór legkiemelkedőbb  ele-
mei  közé  tartoznak.  

PÉTER-PÁL  NAPJA  (június  29.)  
A nyári napfordulóra  emlékeztető  Szent Ivánon kí-

vül június  másik jeles  napja  Péter-Pál  volt.  A  régiek  
ezt  az aratás  kötelező  kezdő  napjaként  tartották  szá-
mon. Ehhez  a naphoz  kötődnek  az  aratási  szokások.  

JELES  NAPOK  JÚLIUSBAN  
Ehhez  a  hónaphoz  szinte  egyetlen  dramatikus  

szokás  sem  kapcsolódik.  Ez  a  hónap  a  mezőgazda-
sági  munkák  legtöbbjét  öleli  fel,  kevés  idő  van  az  
ünneplésre. 



AUGUSZTUSI  JELES  NAPOK  
Augusztus  10-e  Lőrincz  napja,  mely  időjóslással  

kapcsolatos  (főképpen  „uborkával").  15-e  Nagybol-
dogasszony  napja.  A  néphit  szerint  Nagybol-
dogasszony  közbenjárásától  várták  a  gyermekál-
dást. 

KISASSZONY  NAP JA  (szeptember  8.)  
Az  ünnep  magyar  elnevezése  a  néprajzi  szakiro-

dalom  szerint  a XV.  századig  vezethető  vissza.  Má-
ria  születésnapját  már  a VII.  században is  ilyenkor  
ünnepelték. 

SZENT  MIHÁLY  NAPJA  (szeptember  29.)  
A  nyári  időszámítás  szeptember  legjelentősebb  

napjával Szent Mihállyal érvéget. Egyúttal kezdetét 
veszi  az  új ünnepkör  is.  

VENDEL  NAPJA  (október  20.)  
Vendel  a  jószágok  és  jószágtartók  pártfogója,  a  

pásztorok  és barmok  védőszentje.  
DÖMÖTÖR  NAPJA  (október  26.)  

Dömötört  a keleti  egyház  a harcosok  és  a  pászto-
rok védőszentjének tekintette. A hagyomány  szerint  
a  hős  Dömötör  október  26-án  vértanúhalált  halt,  
mert  megtagadta  a pogány  istenek  tiszteletét.  

MINDENSZENTEK  NAP JA  (november  1.)  
Ez  a nap  elsősorban  a  temető  meglátogatásának  

hagyományos  és  kötelező  időpontja.  A  sírokat  már  
napokkal  előtte rendbeteszik  a hozzátartozók.  Ezen  
az  estén  gyertyákat  gyújtanak  a  sírokon  és  virágot  
helyeznek  el  rajtuk.  

HALOTTAK  NAPJA  (november  2.)  
Halottak  napján  is  kimennek  a temetőbe  s  ott  is  

és a templomban  is imádkoznak  az elhunytak  lelki-
üdvéért,  az  örök  nyugalomért.  



MÁRTON  NAPJA  (november  11.)  
Mártonnak,  a  középkor  egyik  legnépszerűbb  

szentjének kultusza sokáig élt (talán még most is él) 
területünkön.  Márton  nap  volt  az  elszámolások  
ideje. 

ERZSÉBET  NAP JA  (november  19.)  
Erzsébet  a  szegények  védőszentje.  Több  helyen  

ezen  a napon  duggatták  el  a  fokhagymát.  
ŐSZI  SZOKÁSOK  

Szüret,  kukoricafosztás  és  ehhez  kapcsolódó  szo-
kások 

KATALIN-NAP  (november  25.)  
A téli  ünnepkör  első  napjához  tartoznak  a  szere-

lemmel  kapcsolatos  hiedelmek.  Ha  Katalin  napján  
fagy volt,  akkor  karácsony  „sáros  lett".  

ANDRÁS-NAP  (november  30.)  
Ehhez a naphoz számtalan babonás játék-szertar-

tás és jóslás kapcsolódik. Mindenekelőtt a lányok kö-
rében. 

BORBÁLA  NAPJA  (december  4.)  
Ez  a  nap  ugyancsak  a  szerelmi  jóslások  napja.  

Ezen  a napon  gyümölcsfaágakat  tesznek  a vízbe,  s  
ha ez karácsonyra  kivirágzik,  lesz  férjhezmenés.  

MIKLÓS-NAP  (december  6.)  
Ezt  a  napot  a  legrégibb  időktől  számon  tartja  a  

nép.  Hozzá  kapcsolódik  a  Mikulás-napi  ajándéko-
zás. 

LUCA  NAPJA  (december  13.)  
Luca  napja  nem  tartozik  a  kötelező  ünnepek  so-

rába, mégis sokan számontartják. Szokásokban, má-
gikus szertartásokban  és hiedelmekben  az  esztendő 
leggazdagabb  napja.  

A  gyerekek  a hajnali  óráktól  „lucáznak", járják  a  
házakat, jókívánságokat  mondanak.  



Luca-napi  tilalmak,  előírások.  Védekezés  a  bo-
szorkányok  ellen.  Lucaszék  készítése.  Szerelmi jós-
lások.  Időjóslások stb.  

LUCA  ÉS KARÁCSONY  KÖZTI  IDŐSZAK  (dec.  14-től  
dec.  24-ig)  

Luca  napjától  december  24-ig  terjedő  időszak  a  
karácsonyra  való  előkészület  második  időszaka.  Ez  
a böjt, ruhaviselet, dramatikus játékok  előkészítése;  
vallásos  esték  és  adománygyűjtés,  a  szegényeknek  
is része volt  a karácsonyi  előkészületekben.  

BETLEHEMJÁRÁS  —  BETLEHEMEZÉS  
Ez a többszereplős  dramatikus játék  Kárpátalján  

egykor  a legnépszerűbb  karácsonyi  misztériumjáté-
kok  közé  tartozott.  A  szovjet  időszakban  teljesen  
feledésbe ment (különféle  okokból).  Időnként  itt-ott  
felbukkantak  ugyan  „betlehemesek",  de  ezek  csak  
házaló csavargók voltak, akik abban bízva, hogy ka-
rácsony van, pénzadományokhoz  akartak jutni. 

1990 óta formailag megváltozott  a helyzet,  tartal-
mában azonban  ez még nem igazi betlehemezés.  Hi-
ányzik belőle  a vallásosság,  a hit  és  a tiszta  lelkiis-
meret. 

OSTYAHORDÁS 
Rég elfelejtett népszokás  volt  az  ostyahordás.  

SZENT  CSALÁD-JÁRÁS  
A  Szent  Család-járás  területünkön,  akárcsak  az  

ostyahordás mint népszokás teljesen visszafejlődött,  
illetve egybekapcsolódott  a  betlehem-járással.  

ÁDÁM-ÉVA  NAPJA  (december  24.)  
Advent  utolsó  napja  a  karácsonyi  szokásokban,  

hiedelmekben  és  mágikus  elemekben  a  leggaz-
dagabb.  A  nap  folyamán  azért  néhány  apróbb  
dramatikus  szokásra  is  sor kerül  a Szenteste  beáll-
táig. 



A PÁSZTOROK  KARÁCSONYI  VESSZŐHORDÁSA  
Ezt  a  népszokást  leginkább  a felföldi  (verhovina-

iak)  görög  katolikusok  és  pravoszlávok  ismerik  és  
gyakorolják,  lényege  az  állatok  szaporodását  célzó  
hiedelem. 

KARÁCSONYI  KÁNTÁLÁS  
Még karácsony böjtjén, sötétedés után, (pontosab-

ban  annak beállta  előtt)  az  iskolás  gyerekek  az  ab-
lakok alájárnak  kántálni.  Ezeket  a gyerekeket  egy  
szülő  vagy  nevelő  kíséri  útjukon.  Az  éneklésért  cu-
korkát,  diót,  mogyorót,  almát  kapnak,  amit  kihoz-
nak  az  udvarra.  A  kisiskolásokat  nem  hívják  be  a  
házba. 

Besötétedés  után a nagyobbak  a tanítóval (vagy a 
pappal),  aki betanította  a betlehemi játékot, bemen-
nek  a házakba  és ott  adják  elő játékukat.  Kalácsot,  
süteményt  kapnak  (ital  ki  van  zárva)  és  a  pénz-
adományt a felnőtt kísérő  az iskola javítására fogad-
ja  el.  

KARÁCSONYFA  —  az  ünnep  legfontosabb  kelléke.  
KARÁCSONYI  ÉTKEZÉS  

Ez a nap egyik legfontosabb eseménye. Az  ünnepi  
asztalt  a legnagyobb körültekintéssel  kell  elkészíte-
ni.  Vidékenként  változó  az ételek  fogása  és  bősége,  
a  karácsonyfa  alatt  az  ajándékok,  termények,  
szerszámok,  régi  írások,  családi  okmányok  elhelye-
zése. 

A KARÁCSONYI  MORZSA  JELENTŐSÉGE.  (Többféle  
szokással). 

KARÁCSONYI  JÓSLÁSOK,  TILALMAK  ÉS  ELŐÍRÁ-
SOK. 

AZ  ÉJFÉLI  MISE  
Karácsony vigíliájának csúcspontja  az éjféli  mise.  

Ezen a falu valamennyi  épkézláb  embere részt  vett.  



NAGYKARÁCSONY  (december  25.)  
Karácsony  első  napja  az  év  legjelesebb  ünnepei  

közé tartozik. Az előző nap szokásaiból  ezen a napon 
is  egynéhányat  be kellett  tartani.  Az  asszonyoknak  
például  nem  illett  elsőként  más  házába  menni.  De  
nemigen  mentek  ilyenkor  a férfiak sem  látogatóba.  
Tilos volt a kölcsönkérés és kölcsönadás. A ház körül 
is  csak  a  legszükségesebb  munkát  végezhették  ka-
rácsonykor.  Az  állatok  etetéséhez  szükséges  takar-
mányt  az  előző  napon  készítették  el.  

ISTVÁN-NAP  (december  26.)  
István-napon a rokonok, barátok már meglátogat-

hatták  egymást.  A fiatal  házasok,  ha  külön  háztar-
tásban éltek, felkereshették  szüleiket. Az unokák  is  
elmehettek  a nagyszülőkhöz  és  látogatásukért  sza-
loncukrot,  süteményt  kaptak.  (Kárpátalján  három  
napig tartanak a karácsonyi  ünnepek,  ez a gör.  kat.  
vallásgyakorlattal  függ össze).  

APRÓSZENTEK  NAP JA  (december  28.)  
Ezeknek  a szenteknek  napjához  (napjaihoz)  szin-

tén  több  mágikus  szertartás  kapcsolódik.  Pl.  ekkor  
viszik  ki  a pásztorok  a vesszőket.  Aprószentek  nap-
jáig maradhatott  a karácsonyfa  alatt  a lánc,  a balta 
és  egyéb  szerszámok.  Vidékenként  a fiúk  vesszőzni  
mennek  a lányos  házhoz  stb.  

SZILVESZTER  NAPJA  (december  31.)  
Szilveszterhez  különösebb  népszokások  nem  fű-

ződnek.  A  hívők  hálaadási  szertartásokon  vesznek  
részt.  Összejönnek  a rokonok, ismerősök  és  közösen  
várják  az  Újévet.  

A felnőttek kivárják az éjfélt, egymást köszöntik, majd 
felkeresik a rokonokat, hogy az új esztendő  első  óráiban  
köszönthessék egymást. Régen szilveszteri mulatságokat 
nemigen rendeztek, ez inkább újabb keletű városi szokás. 



DEMOGRÁFIAI  LÁZGÖRBE  

Kárpátalja  csodálatos  tájakkal  megáldott  földje,  madár-
és állatvilága, rohanó hegyi patakjai, a Tisza mentén magas-
ló hegyek  és termékeny  síkságok mindig vonzották  a messzi 
tájak lakóit. Történészek sora kutatott és kutat az erre meg-
fordult  és már feledésbe merült nomád népek után. Egy van 
csupán,  ami  itt  többé-kevésbé  állandó  maradt:  a  termé-
szetvilág. 

A népesedéssel  foglalkozó tudományág,  a demográfia, szo-
ros kapcsolatban  áll a természettel  is és sok meglepetést  tar-
togat  számunkra.  

A  kárpátaljai  demográfiai  adatokat  rögzítő  táblázatokból  
jellemző képet nyerhetünk többek között a népszaporodásról, 
a  migrációról,  az elhalálozásokról,  a születésekről  stb.  

A  járások  lakosságának  szám  szerinti  megoszlása  nem  
arányos.  Mindamellett,  ha  Kárpátalja  lakosságának  1946.  
évi számadatait vesszük  száz százaléknak,  ezek  növekedése  
vagy csökkenése irányadó lehet. Tekintettel  arra, hogy a vá-
rosok  lakosságának  számadatai  rendelkezésünkre  állanak  
1910—tői  1944-ig,  összehasonlíthatjuk  Ungvár  és  Munkács  
relációit. Ungvár  1910-ben  16,0 ezer lakosú volt, majd lélek-
száma 1944-ig  17,3 ezerre növekedett. Munkácson  1910-ben  
16,5 ezer ember élt,  1944-ig pedig  a számuk nemhogy  emel-
kedett,  hanem  még csökkent  is (15,2  ezerre).  

Jelentős volt még  1910-ben  Beregszász  12,9 ezer  lakossal  
és Huszt  10,3 ezer lakossal. A többi városban a lakosság nem 
haladta  meg  a  10,0  ezret.  

Ungvár  lélekszáma  1946-tól  (39,6  ezer  lakos)  1991-ig  
123,8  ezerre  duzzadt  fel, Munkács  lakossága  1946-tól  (35,4  
ezer  lakos)  1991-ig  89,1  ezerre  gyarapodott.  

Míg  Ungvárnak  1944-ben  csak  17,3  ezer  lakosa  volt,  a  
háború  befejeztével  1946-ban  a  lélekszám  egyszerre  39,6  
ezerre gyarapodott.  Megjegyzendő,  hogy  az elhurcoltak,  fog-



ságba  kerültek,  kivándoroltak  jelentősen  csökkentették  a  
17,3  ezres lélekszámot.  (10,0 ezer körüli  lehetett  a város  la-
kossága  1944 vége  felé.)  A  számok  hirtelen  emelkedését  az  
ittmaradt  katonák,  a betelepedett  hivatalnokok  és  az  orosz  
és ukrán nemzetiségű migráció  okozta. Ez a be-  és  letelepe-
dés annyira ,jól"  sikerült,  hogy  az „újhonosok"  évente  egyre  
több és több  családtagot hívtak be Kárpátaljára  Szovjetunió  
legtávolabbi  helységeiből.  

A  városok  lakosságának  gyarapodása  mégis  bizonyos  le-
maradást  mutat  a járások  lakosainak  számadataihoz  viszo-
nyítva. Persze nem minden járásban.  A munkácsi járás  83,9  
ezer lakossal  199l-re  105,6 ezerre emelkedett 45 év  alatt. A 
huszti járás lakossága 85,8 ezerről  1991-ig  123,2 ezerre  sza-
porodott. Ebből  a járásból, hasonlóképpen  a munkácsi járás-
hoz,  kevesebb  embert  hurcoltak  el.  Még szembetűnőbb  e te-
kintetben a técsői járás: 1946-ban 83,7 ezer lakosból  1991-re  
167,1 ezer lakosra  szaporodott.  Talán  ebben  a járásban  volt  
a  legkisebb  az  elhurcolás  és ennek  megfelelően  a  népszapo-
rulat  is  intenzívebb  volt.  

A  beregszászi  járás  lakossága  (ahol  a  legtöbb  magyar  él)  
1944-től  56,3 ezerről  1991-ig csak 85,5 ezerre  emelkedett.  Fi-
gyelemre  méltó  még  a  nagyszőlősi  járás:  68,5  ezerről  (1944)  
1991-ig  114,5 ezerre emelkedett a lélekszám. Ebben a járásban 
tömeges volt  az elhurcolás, mégis  a legnagyobb  mértékű  a be-
vándorlás is. Magyarázata legfőképpen abban rejlik, hogy ez a 
legmelegebb éghajlatú és mezőgazdaságilag legalkalmasabb te-
rület, így  a hegyvidékről  sokan  telepedtek  át  ebbe  a járásba. 

A rahói járás lakossága  1946-ban  55,2 ezer volt,  és  1991-
re  87,5  ezerre  növekedett  45  év  alatt.  A jelentős  iparosodás  
(Rahói Kartonpapírgyár, Nagybocskói Favegyikombinát,  Te-
rebesi  Márványfeldolgozó  Üzem  stb.)  megtartotta  az  embe-
reket  szülőföldjükön.  

Kirívó  adatokat  tart  nyilván  a  demográfiai  statisztika  a  
népsűrűséget illetően. IIa  1910-beii  Ungváron  a népsűrűség 



275,9  fő  volt,  1944-ben  298,3,  1946-ban  robbanásszerűen  
682,8 fő; és  1991-ben 2.074,1 fő. Munkácson  1910-ben négy-
zetkilométerenként  366,7 ember  élt;  1944-ben  377,8;  1946-
ban  786,7  fő;  1911-ben  pedig  1928,9-es  népsűrűséget  re-
gisztráltak. 

Kárpátalja  Európának  talán  az  egyik  legsűrűbben  lakott  
területe.  És bár  a Birodalom  széthullott,  még nem  ért véget 
a bevándorlás  és  az állandó jellegű  betelepedés  a volt  Szov-
jetunió  területéről.  Ugyanakkor  a volt Szovjetunió  területén  
vannak  olyan  lakott  helységek,  ahol  az  1 km2-re jutó  nép-
sűrűség  alig  éri  el  a  10—50 főt.  

Ukrajna  nemzetiségi  összetétele  statisztikai  adatok  alap-
ján.  1990-re  vonatkoztatható  számadatok  (százalékban)  

Ukránok  72,38  Oroszok  31,96  
Fehéroroszok  0,85  Moldovánok  0,63  
Zsidók  0,48  Magyarok  0,48  
Bolgárok  0,45  Lengyelek  0,42  
Románok  0,26  Görögök  0,19  
A  lakosság  nemzetiségi  megoszlása,  mely  nem  teszi  ki  a  

0,01 százalékot,  67 nemzetiségből  áll  a számításba  vett  30-
on  kívül.  

Az  1939-es  évvel  összehasonlítva  Ukrajnában  az  orosz  
nemzetiségűek száma 1989-re  11,56 százalékkal növekedett.  
Ezzel szemben  a zsidók százalékaránya  3,15-el,  a németeké 
pedig  0,92  százalékkal  csökkent.  

Ukrajna területén  1939-ben 4,32 millió orosz nemzetiségű 
ember  élt,  1989-re  számuk  elérte  a  11,56  milliót.  

Vallási  megoszlásról  1944-től  1991-ig  nincsenek  statisz-
tikai  adatok.  

Most pedig nézzük, mi a helyzet a mi vidékünkön.  1910-től  
1944-ig  Kárpátalján  a  ruszinok  százalékaránya  65—70%,  
1944-től  1992-ig a ruszinok  mint nemzetiség  nem  létezhettek.  
Az ukrán nemzetiséget  egyébként  Kárpátalján  a  statisztika  
1910-től  egészen  1944-ig  nem jelöli. Az akkori itteni  ukrán-



ság nyilván jelentéktelen számú volt.  1946-tól  hirtelen  meg-
jelent  nálunk  az ukrán  nemzetiség,  mégpedig  egész  lavina-
szerűen: a lakosság 75—80 százaléka ukránná vált.  Hogy mi 
ennek  a  magyarázata?  

Az anyakönyvi  hivatalokban,  személyi  igazolványokban  a  
„ruszin" helyett  egyszerűen  az „ukrán" nemzetiséget  tüntet-
ték  fel!  A  magyarok  százalékaránya  1946-tól  1991-ig  8—  
15% között mozgott. Az oroszok számaránya  1944-ig 0,1 szá-
zalék volt,  majd fokozatosan növekedett  és  199 l - re  elérte  a  
11%-ot.  (A valóságban  40 százalék  lehetett!)  

A Kárpátaljai  Állami  Közigazgatás  1992-es  döntése  alap-
ján  mindenki  szabadon  visszaállíthatja,  megváltoztathatja  
nemzetiségét.  A probléma „csak"  az,  hogy  ennek  végrehajtá-
sát  éppen  ezek  a  törvényhozó  szervek  képviselői  gátolják.  

1989—91-ben  külföldre költözöttek (kb.  15 ezer ember) 92 
százaléka állandó lakóhelyi letelepedési szándékkal távozott. 
Ezeknek  40  százaléka  alkotó  értelmiség,  30  százaléka  gye-
rek,  20 százaléka munkás,  10 százaléka  nyugdíjas.  

Ami  még  talán  magyarázatra  vár,  az  a  néprajzi,  illetve  a  
népművelési  tevékenység.  

Minden nagy történelmi  és politikai  esemény:  korszakvál-
tás,  egyben  kultúraváltás.  A  demográfiai  adatok  arra  is  rá-
mutatnak,  hogy  a városok  lakosságának  összetétele  nagyon  
sokrétű.  (Talán  valamivel  kevésbé jellemző  ez  a  falvakon),  
így  lehetnek  ruszin-magyar,  ukrán-ruszin,  ruszin-német,  
magyar-szlovák,  ruszin-román  (ha  a  nagyobb  számú  nem-
zetiségi  kisebbségeket  vesszük  figyelembe)  összetételű  tele-
pülések,  s  ma  már  beszélhetünk  ruszin-cigány,  magyar-ci-
gány,  és  hármas,  sőt  négyes  nemzetiségi  csoportok  
keveredéséről,  pontosabban  együttéléséről  is.  

Ismeretes,  hogy  a  városok  (hivatalok,  minisztériumok,  
közigazgatási  szervek)  által  irányított  közművelődés  kiha-
tott  a járásokra,  a vidékre. Volt tehát mindig  egy  közigazga-
tási  nyelvhasználat  (legtöbbször  az  úgynevezett  „állam-



nyelv"),  népnyelv  és  a  nemzetiségek  anyanyelve.  A járások 
nyelvhasználata  mindazonáltal  egységesebb  és  állandóbb  
volt.  Ez bizonyos  fokig hatott  a beszélt nyelv megőrzésére,  a  
népszokások,  a  hagyományok  fennmaradására.  Korábban  
nem volt  rádió,  tévé, kevés volt  a nyomtatott  sajtó.  Különö-
sen  a  távoli  hegyvidéki  falvakban.  Bár  ez bizonyos  mérték-
ben közművelődési lemaradást jelentett, van mégis pozitívan 
értékelhető  néprajzi, illetve folklorisztikai haszna. Az elmúlt 
70  év  nem  tudta  kipusztítani  a  népélet  megannyi  emlékét,  
hagyományát.  Ezzel  szemben  a városok  lakossága  már  rég  
elfeledte  nemzeti  tradícióit,  sőt,  a városba  átköltözöttek  ur-
banizálódtak  és igyekeztek  elfelejteni, honnan jöttek. 

Hasonlóképpen  alakult  a  felekezeti  élet  is.  Vannak  tele-
pülések,  ahol  a katolikusok,  másutt  reformátusok  dominál-
tak, s 1946-tól kezdve sok az olyan település, ahol az ortodox 
pravoszlávok  léptek  az  addig  katolikusoknak  regisztráltak  
helyébe. 

1946-ig a lakosság 75—80 százaléka vallotta magát ruszin 
nemzetiségűnek  és  következetesen  görög  katolikusnak.  
1946-tól  az állampolgárok személyi nyilvántartásából  eltűnt  
a  ruszin  nemzetiség,  ugyanakkor  megjelent  70  százalékban  
az ortodox  vallás.  

A megszűnt ruszinoknak  nevezett állampolgárok  (az állami 
szervek  nem  csekély  közreműködésével)  ukrán  nemzetiségű-
eknek neveztettek.  Ez  az  áldatlan  állapot mindmáig  tart.  

A demográfia  árulkodik  a természetes  és kóros  csecsemő-
elhalálozásokról,  válásokról,  öngyilkosságokról  és  sok  más  
adatról  is.  

A  megnövekedett  lélekszámú  városokban,  falvakban  ma  
már  nehéz  találni  nótafákat,  elbeszélőket,  mesélőket,  népi  
hagyományőrzőket. Ugyanakkor az elmaradt, közművelődés-
től  távol  eső  helységekben  még  élnek  olyan  emberek,  akik  
őrködnek  egy-egy  vidék  hagyományai  felett.  Itt  még  lehet  
találni  igazi  népi  kincseket,  autentikusságot.  



A  mai  árnyékolt  művelődéspolitika  semmit  sem  tesz  a  
nemzetiségek  hagyományainak  megmentéséért.  A  giganto-
mániás,  tömegeket  felvonultató,  parancsra  rendezett  feszti-
válok  a valóságban  a népi  kultúra  „antifesztiváljai".  

A  demográfiai  adatok  nem  adnak  képet  a jelenlegi  okta-
tásügyről,  amikor  is  a  magyar  nyelvű  iskolákban  jelentős  
számú orosz  és ukrán gyermek tanul. Miért,  mi célból  törté-
nik  ez?  Kinek jó  ez  a  pszichikai  depriváció?  Semmi  esetre  
sem  a  felnövekvő  nemzedéknek.  Sajátítsák  el  az  együtt  élő  
nemzetiségek egymás nyelvét, kultúráját, de egyik se hanya-
golja  el  saját  anyanyelvét.  Erre  kell  ugyanis  épülnie  annak  
a  nyelvi  bázisnak,  mely  lehetővé  teszi  a  másik,  vagy  több  
nyelv  tökéletes  elsajátítását.  

A demográfia tanulmányozása természetesen még sok más 
adattal  gazdagítja  kulturális  és  közművelődési  ismeretein-
ket. 



AZ  1989-E S (még szovjet)  NÉPSZÁMLÁLÁS  
ADATAIBÓL 

Kárpátalja  lakossága  1989 januárjában:  1 millió  252  ezer.  
Nem szerepelnek benne a bejelentetlen, úgynevezett „család-
tagok  és  rokonok"  a  Szovjetunió  legkülönbözőbb  vidékeiről.  
737 ezren faluhelyen,  515 ezren városokban laknak.  Ungvár  
lélekszáma több mint  116 ezer. (Milyen érdekes  ez a statisz-
tikai pontosság: „több mint...",  e kifejezés mögött vajon  hány  
lakos  húzódik  meg?)  

Az  1990. január  1-jei  állapot  szerint  Kárpátalja  lakossága  
meghaladja  az  1 millió 258 ezret. A városi lakosság ( 1979-hez 
viszonyítva) tíz  év alatt  78,6  ezerrel nőtt. Ebből  a természetes 
szaporulat  47,3  ezret  tett  ki,  a  31,3  ezres  növekedés  pedig  a  
bevándorlással,  illetve  a falvak  elhagyásával  függ össze.  A  fa-
lusi  lakosság  1979  óta mindössze  19,3  ezerrel  növekedett.  

A  népszámlálás  szerint  624  ezer  férfi  és  nő  élt  házasság-
ban.  Összesen  mintegy  306  ezer  családot  számláltak  össze  
városainkban  és falvainkban,  11 ezer férfi  és 28 ezer nő  volt  
egyedülálló.  Az  átlagos  kárpátaljai  család  3,8  emberből  áll.  
A  nagy  család  nem jellemző. 

1989-ben  területünkön  65,6  ezer embernek  volt  felsőfokú 
végzettsége,  középfokú végzettséggel  132,7 ezren  rendelkez-
tek,  érettségi  vizsgát  336  ezren  tettek.  

A lakosság több mint kétharmada  saját családi  házban  él,  
19  százaléka  pedig  különálló  lakásban.  3,6  ezer  családnak  
kommunális  lakás  az  otthona.  5,8  ezer  családnak  munkás-
szállás jutott,  1,7  ezer  család  pedig  albérletbe  kényszerült.  
Kárpátalján átlagosan  11 négyzetméternyi  lakterület jut egy 
emberre, ha azonban az előszobát, konyhát stb. is figyelembe 
vesszük, ez a terület  eléri  a  18 négyzetmétert.  (Talán  bizony  
kamrában  is  lehet  lakni?)  

Az  1979.  évi  összeírás  arra vonatkozó  adatai,  hogy  a  ma-
gyar  nemzetiségű  lakosság  mindössze  158.446  fő volt,  a  leg-



többen  irreálisnak  tartották.  Ismeretes,  hogy  sok  magyart  
ukránnak írtak be a népszámlálók, másokat szlováknak vagy 
éppen  orosznak.  A  statisztikai  hivatal  azonban  1989-ben  is  
„megoldotta"  a helyzetet, mert  ekkor már  csak  155.711  ma-
gyart vett  nyilvántartásba.  Az  ukrán  lakosság  száma  a sta-
tisztikai hivatal szerint 976.749, az oroszoké 49.458, a romá-
noké  29.485,  a  cigányoké  12.131,  szlovákoké  7.329,  a  
németeké  3.478,  a  zsidóké  2.639,  a  fehéroroszoké  2.521,  a  
moldovaiaké  936,  cseheké  516,  bolgároké  290,  olaszoké  49,  
lengyeleké  690,  a kínaiaké  2 fő. 

Az összeírási  adatokat olyan megbízottak gyűjtötték  és to-
vábbították  a statisztikai  hivatalokhoz,  akik ,jól  tudták  dol-
gukat!"  Érdekes  összehasonlítások:  a  155.711  magyarból  
151.384-en  vallották  anyanyelvüknek  a magyart,  3.200-an  
ukrán,  illetve  991-en  orosz  anyanyelvűek  közülük.  A  más  
nemzetiségbeliek  közül  15.316-an  nyilatkoztak  úgy,  hogy  
anyanyelvük magyar. Ebből 7.973 cigány, 4.605 ukrán,  1.890  
szlovák,  298  zsidó,  172 orosz,  8 török,  46 örmény,  36  német,  
73 román...  stb.  

A 3.478 német közül  2.576 tekinti  anyanyelvének  a néme-
tet.  12.131  cigány  közül  csak  2.491  cigány,  7.973  magyar,  
1.487 ukrán,  119 orosz anyanyelvű. A 2.639 zsidó közül  663-
nak anyanyelve  a zsidó,  1.307-nek az orosz, 363-nak  az uk-
rán, 298-nak  a magyar.  Összegezve  az anyanyelv  és a  nem-
zetiség  kapcsolatának  a  taglalását:  a  magyar  nyelvet  
15.316-an,  az oroszt  15.132-en,  az ukránt  11.338-an  tekin-
tik  anyanyelvűknek  azok  közül,  akiknél  az  anyanyelv  és  a  
nemzetiség  eltér  egymástól.  



HATÁRONTÚLI  MAGYAROK?"  

A kis népek  megismertetésük  —  és  elismertetésük  —  vá-
gyát  hordozzák  szívükben.  Ez  nem  nacionalizmus,  csupán  
ragaszkodás  saját nemzetük fiaihoz, önnön véreikhez.  E vá-
gyuk  elérésében  sok minden  segítheti  őket:  művészet,  tudo-
mány,  sport,  a gazdasági  életben való  elméleti  felkészültség  
és  a  gyakorlati jártasság,  társadalmi  beilleszkedés  és  egye-
bek.  Ezeket  a  törekvéseket  ritkán  támogatják  az  államha-
talmi  szervek, mert előttük a kérdés: melyik nemzetiségi  ki-
sebbséget  részesítsék  előnyben?  Bár  a kis  népek  kultúrája,  
néprajzi hagyományai, szokásai kétségtelenül gazdagítják az 
összlakosság  szellemi  életét, bizonyos mértékben  ezek az ér-
tékek  mégis  egyediek  és  egyéniek.  

Miért  kell bennünket  a megkülönböztető  „határontúli  ma-
gyarok" jelzővel illetni? Kik ütötték ránk ezt a bélyeget?  Kik  
szabták meg ezeket a határokat? Hiszen a fizikai  értelemben 
vett  határok  éppen  olyan  mulandók,  mint  maga  az  emberi  
lét, mely a halállal véget ért. Ami megmarad:  az a műveltség, 
a  művészet,  a néplélek  és  az emberi  alkotóerő  halhatatlan-
sága. Akkor pedig miért kell  különbséget  tenni magyarok  és  
magyarok  között?  

Létezett  egy  parancsuralmi  rendszer,  mely  végül  —  
hosszas  agonizálás  után — megszűnt  létezni.  Összeomlott  a  
szovjet mamutbirodalom,  ám megmaradtak bizonyos beideg-
ződések,  melyeknek  átkos  terhét  továbbra  is  cipeljük  ma-
gunkkal.  A ma egyik legnagyobb  átka  talán  a  közömbösség,  
a  közvetlen  környezetünkben  avagy  távolabb  élő  embertár-
saink  sorsa  iránti  szenvtelenség.  Nem  akarjuk  —  vagy  al-
kalmasint nem is igen tudjuk — beleélni magunkat az ő hely-
zetükbe.  Ez  vonatkozik  az  anyaországbeli  és,  úgymond  
„határontúli  magyarok"  kölcsönös  viszonyára,  kapcsolat-
rendszerére  is. Az évtizedeken  át uralkodó  farkastörvények  



leszoktatták  az  embereket  az  igazi  emberségességről,  kiir-
tották  a humanizmus  csíráit  a  közgondolkodásból.  

Mindezek  a negatívumok  újabb  évtizedekre,  sőt  évszáza-
dokra visszavethetik  a kultúra kibontakozását, nemzetek  és  
nemzetiségek  normális,  nyugodt  és békés  együttélését.  

Miközben  politizálunk  —  azt  hiszem,  a  kelleténél  többet  
is —, nem vesszük észre a szellemi élet elsorvadását  idehaza  
és bennünket  körülvevő  társadalmakban.  

Ahhoz,  hogy  megtaláljuk  a  kátyúból  kivezető  utat,  ismét  
le  kellene  hajolnunk  a  tisztavizű  forráshoz,  a  népélethez,  
gondosabban  tanulmányozni  az együttélő  nemzetiségek  kul-
túráját,  hagyományait,  és  mielőbb  közkinccsé  tenni  azokat  
valamennyiünk  boldogulása  érdekében.  



MAGYAROK A  VÉGEKEN  

Kőrösmező 

Ungvártól  250  kilométernyire  csodálatos  hegykoszorú  
övezte  völgyben  helyezkedik  el  Kőrösmező,  vagy  ahogyan  a  
helybeliek nevezik,  Jaszinya.  

Hány magyar családot, illetve lakost tartanak itt nyilván? 
—  kérdezem  Birosz  Jánost,  az  egyháztanács  elnökét,  a  
KMKSZ  helyi  szervezetének  aktivistáját.  A  válasza:  Ponto-
san  magunk  sem  tudjuk,  hiszen  változó  időket  és  eszmei  
áramlatokat éltünk át. A római katolikus egyházközség  ada-
tai  szerint  nem  kevesebben  vagyunk  mint  ezren.  Elnevezé-
sünk:  szórványmagyarok!  Mily  különös  — kapcsolódik  a be-
szélgetésbe  Franc  Ignác  —,  ez  az  elnevezés  úgy  hangzik,  
mintha  az itt  élő  magyarokat valaki  elszórta volna, vagy  mi  
magunktól  szóródtunk  volna  el.  Az  igazság  az,  hogy  az  itt  
élő magyarok több évszázada őslakosok, szülőföldünkön,  ha-
zánkban élünk. A szórvány m agyarok elnevezést mi átkeresz-
telnénk  inkább  „árvámagyarokra"...  A hozzánk  látogatóktól  
egy  s  ugyanazon  kérdést  hallani:  hányan  is  vannak  még...  
tudnak magyarul?, őrzik nemzetiségi hovatartozásukat ? stb. 
Mi megfordítanánk a kérdéseket: tudnak a világban  rólunk?  
Ébren  tartja-e  valaki  az  identitástudatunkat  azok  közül,  
akik csak arra kíváncsiak, hogy beszélünk-e  még magyarul?  
Ha segélyszállítmány,  könyvadomány  érkezik  Kárpátaljára,  
az  leginkább  ott  koncentrálódik,  ahol jelentősebb  a  kisebb-
ség.  Egy  ami  összetart  bennünket,  ez  a templom!  Magyarul  
énekelünk  és imádkozunk.  Iskoláinkban  körülbelül  300  ma-
gyar  nemzetiségű  gyermek  tanul  —  természetesen  ukrán  
tannyelvű iskolákban. Az anyanyelv fogalma és a nemzetiség 
itt más megvilágításba  kerül, mint ott,  ahol  az anyanyelv  és  
a nemzetiség  azonos! A templomba járó nagymama  magával  



hozta  unokáját,  egy  10—12  éves  kislányt,  akinek  magyar  a  
nemzetisége családi folytonosságból, ruszin az anyanyelve és 
ukrán  iskolába jár. 

Szeretnék a körösmezöiek, ha lenne magyar tannyelvű (ál-
landó)  iskolájuk.  Hiszen  már  1882-ben  működött  itt  egy  
négyosztályos  magyar  tannyelvű  iskola.  

1989-ben elkezdtük a fakultatív magyar oktatást, mondja 
Franc  Ignác,  de  ez nem járt  eredménnyel.  Nincs  kinek  taní-
tani.  A  volt  szovjet  oktatásügyi  hatóságok  kötelezhették  a  
tanítókat,  hogy  oda  menjenek  dolgozni,  ahova  kinevezték  
őket.  Ez nem vonatkozott arra az egynéhány  magyar  tanító-
ra,  akiket  kifejezetten  magyar  községekbe  irányítottak.  Ki-
nek jutott  volna  eszébe (félt  is ettől),  hogy  egy  olyan  telepü-
lésen, ahol már csak egy maroknyi magyar él, alapozzák meg 
a  magyar  iskolát?  Ha  akadt  is  pedagógus  Kőrösmezőn,  aki  
törve  ugyan,  de  beszélte  a  magyar  nyelvet  és  hajlandó  lett  
volna tanítani,  nem fogadhattuk el.  Itt az anyanyelv  menté-
séről  van  szó  és  nem  rombolásáról.  

Nem  volt  egyetlen  olyan  érettségizett  tanulónk  sem,  akit  
az ungvári egyetem magyar nyelv- és irodalom szakára küld-
hettünk  volna  tanulni.  Az  lenne  csodálatos  számunkra,  ha  
olyan  szemlélettel  lennének felvértezve  az egyetemen  a ma-
gyar  tanárjelöltek,  hogy  oda  mennek,  ahol  a  legnagyobb  
szükség  van  rájuk!  

Rahó 

»Mi  a  szórványban  élő  magyarság  képviselői,  örülni  tudunk  
minden  apró  eredménynek,  ami  előbbremozdulást jelent  nem-
zetiségtudatunk  szilárdításában,  anyanyelvünk  megőrzésében«  
— mondotta Bilics Éva, a rahói KMKSZ-alapszervezet  elnöke.  

»Az  1991/92-es  tanévben  a  rahói  1.  sz.  iskola  négy  első  
osztályában bevezették a magyar nyelvet, mint kötelező  tan-



tárgyat.  A  4.  sz.  iskolában  is van már  egy  ilyen  osztály.  így  
aztán  több  mint  120  gyerek  kezdhette  meg  a magyar  nyelv  
tanulását.  Van  már  egy  második,  kifejezetten  magyar  osz-
tályunk,  a  tavalyi  elsősökből.  Ugyanakkor  folytatódik  a  fa-
kultatív magyaroktatás  is. Rahón összesen mintegy 200 gye-
rek  tanul  jelenleg  magyarul.  Szerettünk  volna  indítani  
állandó jelleggel  magyar  első  osztályokat.  Sajnos,  ez  nehéz-
ségekbe  ütközik. A szülők döntő  többsége egyelőre  csak  arra  
hajlandó,  hogy gyerekeik  fakultatívan  tanuljanak  magyarul  
—  s  ennek  kimondottan  örülnek.  Mégis  biztosítottabbnak  
látják a jövőt, ha őket ukrán iskolába adják. Ami engem illet,  
továbbra  sem  adom  fel  a reményt  —  hátha jövőre  sikerül.  

Járásunkból  hat  tanuló  bejutott  a Nemzetközi  Előkészítő  
Intézetbe  Budapestre.  Őket  felvételi  vizsga  nélkül  fogadták  
be,  hiszen  magyar  iskolába  nem járhattak  sem  Rahón,  sem  
Kőrösmezőn.  Ugyancsak  ennek  az  előkészítő  intézetnek  a  
meghívására  1991 nyarán  tíz pedagógus  utazott  továbbkép-
zésre,  akik  magyar nemzetiségűek,  de ukrán  egyetemen  ta-
nulták a különböző  szaktantárgyakat,  nekik is nyelvi  átkép-
zésre van szükségük. Jelenleg az egész járásban egy tanárnő 
van,  aki  magyar  szakot  végzett  Ungváron.  Az  is  igaz,  hogy  
ö  sem  olyan  diplomát  szerzett,  mely  szerint  ábécére  oktat-
hatná  a kicsinyeket,  mégis  nagy  lelkesedéssel  és  tenniaka-
rással dolgozik. Harmadik éve tanít Maháti Éva, heti 30 órá-
ban  200  gyermeket.  Műsoros  esteket,  vetélkedőket  rendez.  
Azok  a gyerekek,  akik  magyarul  tanulnak,  és  azok  is,  akik  
valamelyest  beszélik  a  nyelvet,  nyaranta  Magyarországra  
mennek,  családoknál  pihenve  tanulnak.  

A rahói járásban  eddig  öt helyen: Rahón, Kőrösmezőn,  Ti-
szabogdányban,  Terebesfejérpatakon  és Gyertyánligeten  ta-
nulnak  magyarul  a fiatalok (itt-ott  az  idősebbek  is).«  



Terebesfejérpatak 

Sokan már csak  azért is felkeresik  ezt  a vidéket,  hogy  tu-
lajdon  szemükkel  lássák  és  kezükkel  érintsék  az  Európa  
centrumát jelző kőoszlopot. Rajta latin nyelvű felirat hirdeti, 
hogy  igenis  kontinensünk  közepén  állunk...  A  község  több-
nemzetiségű.  Itt ruszinok, magyarok, lengyelek,  sőt  olaszok  
is vannak.  Már harmadik éve (1989 óta) működik  a KMKSZ 
alapszervezete,  ugyancsak  három  éve folyik a magyar  nyelv  
fakultatív  tanítása.  Az  órákon  negyven  gyermek  gyakorolja  
az anyanyelvét.  Több rendezvény is elősegíti  az összetartást,  
a  művelődést.  Ebben  kimagasló  szerepe  van  Vadas  Máriá-
nak,  az  ő  munkájának  köszönhető,  hogy  az  iskolai  műked-
velés  már  magyar  programmal  is  fel  tud  lépni.  Elsőként  a  
farsangolást  választották  a hagyományok bemutatására.  Jó  
a kezdet  és jó  a folytatás is, hiszen  a népdalokkal,  népi  hím-
zésekkel,  jellegzetes  magyaros  ételek  készítésével,  a  törté-
nelmi múlttal való ismerkedés kedves alkalom  a kikapcsoló-
dásra. 



A NÉPKÖLTÉSZET  A  MAGYAR-RUSZIN  
KAPCSOLATOKRÓL.  A  RUSZIN-MAGYAR  

EGYÜTTÉLÉSRŐL 

A kárpátaljai  táj maga a természet által költött szimfónia:  
Csattognak  a fejszék (ma már benzinmotoros  fűrészek),  zu-
hannak  a hatalmas  szálfák, csikorognak  a vontatótraktorok 
lánctalpai,  peng  a  kasza,  szól  a  furulya,  csacsogó  patakok,  
évszázados  őserdők,  ezernyi  vadvirág,  nárciszmezők,  rózsa-
kertek,  tulipánok...  Ebben  a  környezetben  születtek  az  ősi  
népdalok,  az itt  élő  nemzetiségek  mindennapi  imája.  

Ebben  a  fejezetben  Kárpátalja  lakosságának  egymáshoz  
való viszonyát,  egymásrautaltságát,  az itt  élő  nemzetiségek  
kapcsolatát,  testvériségét  szeretném  bemutatni.  Megannyi  
történelmi emlék és hagyomány fűzi egymáshoz ennek a föld-
nek  a lakóit.  

Néprajzi  szempontból  olyan  kérdéseket  vetek  fel,  melyek  
a  kárpátaljai  nemzetiségek  háborítatlan  együttélésének  
meggyőző  bizonyítékai.  

Hodinka  Antal,  a  neves  kárpátaljai  tudós  egyik  tanul-
mányában  megírta  a ruszinság  szerepét  a Rákóczi-féle  fel-
kelésben.  Szerinte  minden  harmadik  ruszin  ember  követte  
a fejedelmet. 1704-ben Rákóczi munkácsi uradalmában  1170  
volt az adózó jobbágyok  száma,  és a hozzá tartozó  95  faluból  
391  állt  Rákóczi  mellé.  1711-ben  az  összeírás  128  faluban  
már  csak  467  embert  talált.  Ilyen  méretű  volt  a  ruszinság  
önkéntes  áldozata  Rákócziért.  

A nehéz sorsú ruszin nép egyik szomorú mondása  fűződik  
Rákóczi  nevéhez  és  a levert  felkeléshez:  „Bude, jak  Rákóczi  
prijde" (meglesz, ha Rákóczi megjön), azaz: sohanapján.  Ilyen 
tömören jelzi  a nép vágyát  a megváltó  vezér  után.  

Nem egy népdal szól  a Rákóczi-felkelésről:  „A magyart  el-
nyomják,  a  németet  emelik,  szabadságainkat  semmibe  ve-
szik". (Más): „Megy a kuruc Duna partján kardját villogtatva, 



utána  a  német  ballag  vállát  vonogatva."  (Más):  „Munkács  
felől tornyosulnak a felhők, vérrel vannak béborítva a mezők, 
sok anyának ott halt meg a gyermeke,  szabadságért  magyar  
s  ruszin  testvére."  

Munkács  felől  tornyosulnak  a  felhők...  
Beregszentmiklós  (1706?)  

Legendák keletkeztek a bujdosó és visszatérő  fejedelemről.  
Vezérszálláson  (Pudpolozján)  mindmáig  fennmaradt  egy  
igen kedves emlék.  Itt egy családnál  több napot töltött  a Fe-
jedelem, náluk lakott, velük étkezett. Ünnepnapok  alkalmá-

Édesanyám  ne sirasson  engemet,  
jó  az Isten,  segíti  a  nemzetet.  
Visszagyövünk,  hogyha  nem  is  mindjárott,  
Megsegíti  Isten  ezt  a  világot  (Isten  ezt  az  országot)  

Acél  dárdát  csináltatok  magamnak,  
Rákóczinak  nagykegyelmü  Urunknak.  
Szép  címerét  rávésetem  magamnak,  
így  szolgálom  harcban  a  mi  Urunkat.  
(1990-ben  énekelte  Borzsavai  Gyula,  67  évesen.)  

*  *  *  



val, ma is, amikor kenyeret szelnek, a „fejedelemnek  is  szel-
nek". 

Az  elbujdosott  fejedelem  halála  után  ál-Rákóczik  is  meg-
jelentek,  a nép  körében  tehát  erősen  élt  e fejedelem  vissza-
térésének gondolata.  1738-ban lábrakelt a hír, hogy Rákóczi  
József,  a  fejedelem  fia lovakat  vásárol  és  készül  Magyaror-
szágra. Olyan szóbeszéd is járta, hogy többen látták  Rákóczi  
Józsefet,  aki  tudatta,  rövidesen  haddal jön  vissza.  

Bús  gerlice  mindig  azt  kiabálja  
Dolha 

(Elszállásolás) 
(1704—1711) 

(A  salánki  Mikes-kút  újraavatási  ünnepén,  1991-ben,  
énekelte  Sánta  Vilmos  74 éves  pásztor.)  

A ruszin nép becsülete és az utódokra hagyta Rákóczi  feje-
delem emlékét. Meglepő viszont, hogy Kossuth Lajosról keve-
sebb népdal, ballada, elbeszélés  él az itteni  nép ajkán.  Pedig  
a  szabadságharcban  ruszin katonák  is küzdöttek,  mégpedig  
nagy  számmal.  Kossuth  maga  Zemplén  megyéből  szárma-
zott,  ahol  elég nagy számban élnek ruszinok,  akik  szimpati-
záltak vele. Több  száz ruszin küzdött Damjanich  seregében.  



Kossuth egyik személyi  tisztje is ruszin volt, név szerint  Ba-
csinszky  Mihály.  

Ebből az időből származnak az úgynevezett irányított bal-
ladák,  melyeket  a bécsi udvar szervezetten  terjesztett.  Több 
balladagyújtő  —  kellő  elemzési  tapasztalat  híján  —  ezeket  
a  „hamis"  balladákat  is  besorolta  az  autentikus  folklórba.  
Sztripszky  Hiador  (1907)  gyűjtéséből  tudjuk,  hogy  ezek  a  
„műballadák" többnyire Galíciából származtak, e földrajzilag 
elkülönült  területről  igyekeztek  ezeket  behozni  és  minden  
eszközzel  terjeszteni.  



A KÁRPÁTALJAI  RUSZINOK  EGYHÁZI  
UNIÓJÁNAK  KULTURÁLIS  HATÁSA  

A kárpátaljai  ruszinok kulturális életének az egyházi  uni-
ót  követő  időszakához  tartozik  Mária  Teréziának  1776-ban  
jóváhagyott  rendelkezése  az anyanyelvi  oktatás  bevezetésé-
ről. 

Ürményi  József  tanácsos,  aki  a bécsi  udvarnál  teljesített  
szolgálatot,  1776 júniusában  a császárnő  elé terjesztette  azt  
a törvényjavaslatot,  melynek értelmében  a ruszinok is anya-
nyelvükön  tanulhatnak.  Ehhez azonban szükség volt megál-
lapítani, hogy milyen íráshasználattal  éljenek a tanítók, me-
lyik  az  az ábécérendszer,  amely  teljes mértékben  kielégíti  a  
beszélt  (és  irodalmi)  nyelv  követelményeit.  Ürményi  József  
előterjesztette több változatban a ruszinok számára legalkal-
masabbnak  vélt  betűrendszert,  melyet  Mária  Terézia  1776  
augusztusában jóváhagyott.  

Az anyanyelvi  oktatás bevezetését a császárnő rábízta Ba-
csinszky András  püspökre.  Anyagi  támogatásban  is  részesí-
tette  az  egyházmegyét.  Ekkor  ugyanis  Kárpátalja  és  a  ru-
szinság  az  Osztrák-Magyar  Monarchiában  tartományi  
rangon  szerepelt,  önigazgatási  státusszal.  

Az egyház képviselői korabeli „tervrendszerrel" válogatták 
ki a tehetséges tanulókat. Ezeket különböző intézetekben he-
lyezték  el  és  a legnagyobb  figyelemmel  kísérték  kibontako-
zásukat.  Példaképpen  említhető  a különböző  árvaházaknak  
a  létesítése,  így  pl.  az  1800-as  évekből,  majd  1905  és  a  kö-
vetkező  évekből.  

Az  iskoláknak  ajánlott betűrendszerben  megfigyelhetők  a  
több  árnyalattal  bíró  egy  s  ugyanazon  magánhangzók,  me-
lyek  a  nyelv  kifejezési  gazdagságát  példázták.  Ugyanakkor  
történelmi  jelentőségű  is  ez  az  ábécérendszer,  mivel  ezt  al-
kalmazták  az irodalomban,  könyvek  megírásában.  Ennek  a  
fonetikának az a fonológia felelt meg a legjobban, melyet Ho-



dinka Antal (1864—1946)  a kor egyik legnagyobb tudósa ru-
szin nyelvű írásaiban  alkalmazott.  

A Hodinka  által  összegyűjtött  100 ruszin  népdal  is  ennek  
az írásmódnak  a rendszerét  követi.  Ugyanis  a nép  (nemzet)  
csak  azon  a  nyelven  írt,  amelyen  beszélt,  illetve  csak  azt  a  
fonémarendszert alkalmazhatta, amely a legjobban kifejezte 
nyelvi  gazdagságát.  

Minden nyelv bizonyos változásokon mehet keresztül,  me-
lyeket a nyelv gazdagodásának vagy romlásának is lehet mi-
nősíteni. Mindazonáltal fennmaradnak azok a genetikai  ala-
pok,  amelyek  egyetlen  ősi  nyelvből  sem  törölhetők  ki,  ezek  
a faji, nemzetiségi  hangképző  és artikulációs  adottságok.  



A ROMÁN FOLKLÓR  ÜNNEPE  
AKNASZLATINÁN 

A kárpátaljai  román nemzetiségi  kisebbség folklórja szép,  
érdekes és autentikus. Noha a románok vendégszeretök,  ba-
rátságosak,  az idegenekkel  szemben  azért  óvatosak.  Ha  va-
laki  népszokásaik  felől  érdeklődik,  és  bírja  nyelvüket,  nyi-
tottakká  válnak.  Különben  nem  szeretik  ha  fényképezik,  
énekeltetik  vagy  táncoltatják  őket.  

Mint zsűritagok, részt vettünk az Első Román Folklórfesz-
tiválon Aknászlatinán. Ez a técsői járási település  valójában  
egy  szép  bányaváros.  Élnek  itt  magyarok,  románok,  ruszi-
nok,  németek,  angolok,  csehek,  svédek,  olaszok  és  még  ki  
tudja milyen  nemzetiségek.  Sokan  az anyan^/elvüket  rég  el-
feledték,  valamennyien  az  egykori  betelepített,  vagy  bün-
tetésüket  letöltő  bányászok  utódai.  Ha  ezeknek  az  etnikai  
csoportoknak  a folklórja is  fennmaradt volna,  akkor ma  be-
szélhetnénk  egy  igen  érdekes,  gazdag  folklóranyagról,  vagy  
talán éppen  a sokféle hatás közömbösítette  volna  az  etniku-
mok  egyediségét.  

Fel  kell  tételezni,  hogy  az  itt  élő  román  nemzetiségi  ki-
sebbség a kölcsönhatásoktól  mentes, mivel  zárt  közösségben 
él, nehéz  a befolyásolás.  Szlatinát  kivéve  a három  Apsában,  
Tiszafejéregyházán, Szentmihálykörtvélyesen  csak románok 
élnek,  s így  még  inkább  biztosított  a hagyományok  eredeti-
ségének  tisztántartása.  

1991. március 3-án  a szlatinai  sóbánya  klubhelyiségében  
megtartották  az Első  Román Folklórfesztivált. A 300 férőhe-
lyes klubban nem fértek el az érdeklődők. A szemlén felcsen-
dülő  népszerű  dallamokat  a kintrekedtek  is  énekelték.  

A  román  népművészet,  a folklór megannyi  gyöngyszemét  
felvonultatták.  Ez  a  tehetséges  nép  már  a  műsor  prológjá-
ban,  a „Mercisor  legendában"  éreztette  a közönséggel  a  sa-
játságos hagyományait.  A tavaszhívogatót,  a jelenéseket  ki-



töltő  koreográfiával,  népviseletben  a kisiskolások  adták elő.  
Felemelő  ünnepség volt  ez.  

A „Legenda" szervesen összefonódott egy község  tavaszkö-
szöntő  hagyományával,  a „Tinzsalá"-val.  Ennek  a  bemuta-
tónak a ritmikai gazdagsága,  dallamvilága,  a romantikus  és  
lírai  elemek összefonódása talán a legautentikusabban jelle-
mezték  a román  folklórt.  

Kárpátalján közismertek a Mokanu (Mokány) család zenei 
tehetségei. Népi művészetüket sikeresen ötvözik a hivatásos 
zenészek iskolázottságával. Népszerű a Rahói  Erdőkombinát  
népi  hangszeres  együttese  (zenekara),  melynek  hosszú  időn  
át volt vezetője Mokanu Mihály érdemes művelődési  dolgozó,  
jelenleg a rahói néprajzi és folklórkutatási múzeum vezetője. 
Öccse, Demeter ugyancsak népi hangszeregyüttest vezet Ak-
naszlatinán,  mely jobbára  román  népdalokra  és  táncmuzsi-
kára építi  műsorát.  

A  szemle  sajátos jellegű  számai  közé  kell  sorolni  a  lako-
dalmi  jeleneteket  a  dibrovaiak  előadásában,  az  eredeti  le-
ánykérő  énekeket.  A Mugurel  folklóregyüttes  Tiszafejéregy-
házáról  is  lakodalmi  jeleneteket  adott  elő  élethűen.  A  
násznagy jól  artikulált  recitativókkal,  átéléssel  vezette  a la-
kodalmi  szertartást.  

Jól  fogadta  a közönség  „Az  apsai  fonót"  a  középapsai  kö-
zépiskolások  előadásában.  Azonnal  megragadja  a  szemlélőt,  
hogy a románoknál van folytatása és tudatosított  átmentése  
a hagyományoknak,  a folklórnak. Az iskolások teljes  egészé-
ben  és hamisítatlanul  veszik  át és mint sajátjukat viszik  to-
vább  a népi  kincseket.  Ettől  egyetlen  szovjet hatósági  szerv  
sem tudta őket megfosztani,  az átörökítést megtiltani.  A ru-
házat  eredeti  népi  és népéletben  alkalmanként  használatos  
mindmáig.  Csodálatos  ki varrások,  gyapjú halinák  és  nadrá-
gok, ún.  harisnyák, bőrpapucsok,  bocskorok,  a lakodalmi je-
leneteknél gazdag mintázatú terítők,  abroszok, falvédők,  ta-
karók  stb.  



Mégis  ahhoz,  hogy  a  román  népművészetet,  népszokáso-
kat, hagyományápolást bemutathassák, felvonultatták az itt 
élő más nemzetiségek népművészetét képviselő  együtteseket  
is.  Bemutatta  a  temperamentumos  Huculka  táncot  és  egy  
román táncot is a Nagybocskói Erdőkombinát  táncegyüttese.  
Az  Aknaszlatinai  magyar  iskolások  gyönyörű  karácsonyi  
kántálásokkal  örvendeztették  meg a  közönséget.  

Ünnepzárás  előtt  bemutatkoztak  a  Máramaros  megyei  
(Románia)  együttesek  és  a bukaresti  csoportok.  

*  *  *  

A  fentiekkel  csak  felvillantottunk  egy-egy  képet  a  tisza-
háti  nemzetiségek  életéből.  Mint  a bevezetőben  mondottam,  
nagyon  nehéz  a  román  ajkú  lakosságot  rábírni,  hogy  törté-
netesen egy fesztiválra készülve mutassa be népi  kultúráját,  
hagyományait.  Ok  hagyományaikat  élik,  az  számukra  az  
életvitelt  jelenti,  létük  szerves  részét  képezi.  Ebben  rejlik  
eredetiségük,  népi  kincseik  kiaknázásának  jó  értelemben  
vett  „zárlata".  Az  a tény,  hogy részt vettek  egy folklórfeszti-
válon  —  bár  a  fesztivál  nem  politikai  rendezvény  —,  arra  
enged következtetni: szeretné elérni a román nemzetiségi  ki-
sebbség,  hogy  figyeljenek  fel  rá,  számoljanak  azzal,  hogy  
Kárpátalján Ukrajnában békében  és kölcsönös  megbecsülés-
ben  él.  Megelégedéssel  veszik  tudomásul  Ukrajnához  való  
tartozásukat.  Vannak  anyanyelvű  iskoláik,  Ungváron  egye-
temi  tanulmányokat  is folytathatnak román nyelven.  Ok az  
itt  élő  nemzetiségekkel  együtt Ukrajna  egyenjogú  állampol-
gárai. 



AZ UNGVÁRI  SVÁB  UTCA  

Beszélgetés  Keszler  Vincével  (szül.  1922-ben)  az  
ungvári  svábok  leszármazottjával  

Az  1768-as  népszámlálás  szerint  Kárpátalján  93  zsidó  
nemzetiségű  állampolgár  lakott. Az adóztatási  kimutatások  
szerint  (Graecorum  et  Hebreorum  Nova  Portio  1788)  az  
adófizető  keresztények  száma 25,  a zsidóké  24  fő volt.  A  be-
vándorló  zsidók száma egyre gyarapodott.  Zömével  Lengyel-
országból  telepedtek  át,  s különösen  megnövekedett  bejöve-
telük  Lengyelország  1773-as  felosztása  után.  Ebben  az  
időben csatolták  Galíciát  Ausztriához.  

A  hatóságok  igyekeztek  megakadályozni  ezt  a  tömeges  
migrációt.  Ekkor  született  az  a rendelet  (Consilium  Locum-
tenetiale  Regium),  mely megtiltotta  a zsidóknak  Magyaror-
szágra  való  bevándorlását.  Ezt  a rendelkezést  a császári  és  
királyi  hivatal  1819-ben  újra  megismételte.  Kárpátalján  
1820-ban  az  193040/10417  sz.  főispáni  rendelettel  megerő-
sítették  a szóban forgó  intézkedést.  

A betelepedés ennek ellenére nem szünetelt. A galíciai  zsi-
dók  egyre  többen  lépték  át  a  Kárpátok  gerincét.  A  XVIII.  
században  az ungvári  zsidó hitközség megerősödött,  és a vá-
rosban  1792-ben  zsidó  elemi  iskola  nyílt.  A  század  végére  
az ungvári zsidók száma elérte a 2500-at.  Erre az időre már 
kezükben  volt  a kereskedelem  nagyobb  része,  amit  addig  a  
görög kereskedők  bírtak.  

II. József  (1780—1790)  uralkodása  idején  a bécsi  udvar  kí-
sérletet  tett  a zsidók bevándorlásának  leállítására  és  a  Rajna 
mentéről  állami  támogatással  Ungvárra  20 német (sváb)  csa-
ládot telepítettek át. Valamennyien a mai Minaj utcán  kaptak  
földterületeket (a telepesekről  Sváb utcának nevezték  el).  

Szova Péter néprajzkutató (Ungvár múltja c. 1937-ben  ki-
adott művében)  archív-anyagokra  hivatkozva  azt írja,  hogy 



a  svábokat  kész  gazdaságok,  földműveléshez  szükséges  fel-
szerelés, szekerek, szerszámok, lovak, földet megművelő  esz-
közök várták.  10 évre teljes mentességet  kaptak  mindenne-
mű adó és más fizetési kötelezettség alól. Szova Péter szerint 
a  svábok  elég  gyors  denacionalizáción  mentek  keresztül  és  
már  nagyon  kevesen  (szinte  senki)  beszélik  a német  (sváb)  
nyelvet. 

Mit mond ezzel szemben  az Ungváron letelepedett  svábok  
történetírója,  a  letelepedettek  dédunokája,  Keszler  Vince  
nyugalmazott  mérnök,  aki  1992-ben  ünnepelte  70.  szüle-
tésnapját. 

Keszler Vince irattárakban, magánszemélyeknél  kutat ko-
rabeli okiratok után, rendezi családi irattárát.  Feltérképezte  
a  Sváb  utcai  lakóházakat,  összeírta  ezek minden elhunyt  és  
még  élő  lakóit.  Pontosította  az adatokat  az archívumi  anya-
gokkal.  Talált  egy  1784-ből  származó  térképet  Ungvár  vá-
rosáról,  ahol  néhány  évvel  később  kijelölték  a svábok  lakó-
területét.  Ennek  a térképnek  az  az  érdekessége,  hogy  rajta  
minden  megjegyzés,  magyarázat  németül,  gót  írással  ké-
szült. 

1786-ban tehát elindultak a svábok a Rajna vidékéről Kár-
pátaljára,  nevezetesen  Ungvárra,  a császár  mandátumával.  
A  csoport  eredetileg  nem  20 családból  állt, hanem  negyven-
ből.  Szlovákián  keresztül  menvén  a csoportból  20  család  le-
telepett  Sóvár (Szolevar) nevű községben  Eperjes mellett.  A  
másik  csoport,  szintén  20  család,  pedig  Ungvárra  érkezett.  
Az  időpont  1786. július  15.  

Megérkezvén  Ungvárra,  az  illetékes  fogadószervek  a  Mi-
naj (Sváb) utcában kijelölték számukra a letelepedési  helyet.  
Napok múltán következett  csak az ígért  földterület,  igavonó  
állat, szerszám, felszerelés  stb.  kiosztása.  

Az  ígért  földterületből  az  osztásnál  sokat  leloptak,  a  lak-
hatónak mondott házak rossz állapotban voltak. Akinek  két  
pár ló jutott volna, talán meg is kapta a négy kiéhezett lovat, 



de  csak  egy  fogatra  való  lószerszámot,  a  szekerekhez  nem  
kaptak láncot, vontató(húzó) köteleket, az ekékhez  ekevasat,  
boronát.  A kézi  földművelő  szerszámok  teljesen  hiányoztak.  

Lesújtó  volt  a  hangulat,  a  különben  békés  svábok  azon  
törték  fejüket, hogyan védhetik meg jogaikat.  írtak  panasz-
leveleket.  De hiába. Mert a megye területén beadott  panasz-
levelek  mind  eltűntek.  Választ  a  panaszosok  nem  kaptak.  
Erre  az  történt,  hogy  a  főispáni  hivatal  megkerülésével  
egyenesen  a  császárnak  írtak  panaszlevelet,  és  közvetlenül  
Bécsben  adták át a kancelláriának.  A levél  másodpéldányát,  
mely  az  eredetivel  egyenértékű,  megszerezte  Keszler  Vince.  
A  16 oldalas,  kézzel írott, gót betűs panaszlevél  felrója, hogy 
az  áttelepülésre  vállalkozott  németek  (svábok)  a  Rajna-
mentén  minden  vagyonukat,  állatállományukat,  mezőgaz-
dasági  szerszámaikat  stb. eladták, bízva abban, hogy az ígé-
rethez  híven  Ungváron  mindent  kapnak.  Sajnos,  áll  a  
levélben,  semmit  sem  adtak  ki  a  szerződésben  feltünte-
tettjuttatásokból,  sőt  még  a földet  sem  adták  ki  igazságo-
san. 

A  svábok  elkezdték  a  gazdálkodást,  remélve,  hogy  majd  
csak  kialakul  a  helyzetük.  Az  ungvári  svábok  mindvégig  
fenntartották  a  kapcsolatot  az  Eperjes  környékén  letelepe-
dett sváb  családokkal.  

Főfoglalkozásuk a földművelés volt, de telepedtek le itt ko-
vácsok,  szerszámosok,  molnárok,  kötélverők,  kereskedők,  
iparosok  és  sokasodván  céhekbe  tömörültek.  Mindegyikük  
kétnyelvű  volt,  általában  a letelepedett  helyen  használatos  
nyelvet  vették  fel.  

így jöttek létre német-ruszin,  német-szlovák,  német-ma-
gyar  és  német-román  közösségek.  Akadt  olyan  helység  is,  
ahol háromnyelvű volt a közösség. És volt olyan eset is,  ami-
kor  a német  telepes  hamar  elfeledte  anyanyelvét  és  pl.  ma-
gyar-szlovák,  ruszin-magyar  stb.  variánsokban  jelentek  
meg  az  adaptálódott  svábok.  



Ma már nagyon kevesen beszélik  a sváb nyelvet, talán va-
lamivel  többen  a  németet.  Helyenként,  német  anyanyelvi  
környezetben,  fakultatíve  oktatják  a sváb(német)  nyelvet.  

Keszler  Vince  szerint  szászok-cipszerek  későbbi  időben  
jöttek Kárpátaljára.  A svábok  legtöbbje  római  katolikus,  de  
vannak köztük reformátusok is. A legtöbb sváb a szlovákkal 
asszimilálódott. 

Jó lenne, ha Keszler Vince dolgozata a Sváb utcai  németek 
életéről  megfelelő  szerkesztéssel  mielőbb  a nyilvánosság  elé  
kerülne. 



A  SZLOVÁK NEMZETISÉGI  KISEBBSÉG  

A  szlovák  nemzetiségi  kisebbségről  szólhatunk  politikai,  
gazdasági, történelmi vonatkozásban. Az adott esetben a leg-
elfogadhatóbb, ha az itt élő szlovákságot annak a folklórfesz-
tiválnak  a  kapcsán  mutatjuk  be,  melyre  1992.  szeptember  
27-én  került  sor Ordarma  községben  (szlovákul  Jovra).  Ezt  
megelőzően Ungváron tanácskozott Ungvár város és az ung-
vári  járás  szlovák  képviselete.  Megalakították  a  városi  és  
járási Matica Slovenskát, melynek feladata a szlovák kultúra 
ápolása,  célja  az,  hogy  a  szlovák  nemzetiségű  emberek  jól  
érezzék magukat  Kárpátalján,  tehetségük  és  tudásuk  függ-
vényében élhessék közösségi  életüket. Célja a tiszta népi ha-
gyományok  védelme,  a nemzeti  kultúra,  az  anyanyelv  ápo-
lása. 

Ungváron körülbelül  5000, az ungvári járásban  2000 szlo-
vák  él.  Ungváron  találhatók  az  egykori  tirpákok,  spisákok  
és  liptákok  leszármazottai.  Nagyobb  részük  az  úgynevezett  
Cservenyica  (piros  föld) területén  lakik,  de élnek  az  egykori  
Bercsényi,  Lövelde,  Csalogány,  Petróci,  Jenkei  és  Zahari  
úton  is.  A  szájhagyomány  megőrizte  a környéken  született  
dal szövegét: „Z uzhorodskej Cervenici sedzi Janik u temnici, 
uí  mu lanci splesnevili,  s6e mu pravo  ne sudzili." Ezt a Tur-
ja-Remete-i  Péter Anton énekelte, aki valamikor az ungvári 
Cservenyicán  lakott.  Péter  Anton  nyugalmazott  tanító,  
amatőr festő megőrizte  a szlovák népélet több  hagyományát.  
Jelenleg  olyan  vegyes  nemzetiségű  községben  (Turja-Re-
mete)  él ruszinok, ukránok, oroszok között,  ahol  nehéz  meg-
tartani,  még  inkább  továbbadni  a  szlovák  hagyományokat.  
Kárpátalján  körülbelül  20  ezer  szlovák  nemzetiségű  lakos  
van. 

Jelentős  szerepet  tölt  be  a  szlovákok  életében  Ordarma  
(Jovra),  mely valamikor  magyar többségű  község  volt,  ma  a  
szlovák kultúra bástyája  Kárpátalján.  



Országszerte ismertté vált az őrdarmai férfi népi  együttes,  
a Betyárok,  amely  eredeti  formában újította  fel  a  népvisele-
tet,  adja  elő  az  énekeket  népi  hangszereken,  mutatja  be  a  
táncokat és szólásokat. Célszerű volna a többi szlovák nyelv-
közösségben  is  hasonló  együtteseket  szervezni.  Tekintettel  
arra, hogy az Ordarmával szomszédos, az ukrán-szlovák ha-
tár közelében  fekvő falvak lakossága  is vegyes  nemzetiségű,  
ajánlatos volna, a fesztivál zsűrijének szlovák elnöke szerint, 
ha kapcsolattartás  végett Tarnócon, Botfalván,  Szelmencen,  
Gálocsban,  Komorócon  is  oktatnák  legalább  fakultatív  for-
mában  a szlovák  nyelvet.  

Jelentős  számban  élnek még szlovákok Szolyván,  Dolhán,  
Nevickén,  Onokócon, Sztripán, Dióskán,  Hután  és  elszórtan  
másutt  is.  



A ZSIDÓ  HITKÖZSÉGRŐL  

Középkorból  származó  adataink  nincsenek.  Első  írásos  
emlékeink  csak  a  16-ik  századból  valók.  1675-ben  Moises,  
Ungvár város  harmincadosa  tiltakozik  az állami  képviselők  
előtt, mert vele szemben kihágást követtek el. Ezzel  kapcso-
latban  Helmeczi  András  és  István  esküdtbírókat  küld  ki  a  
bizonyítások felvételére (Ungm. levéltárajk.  1575—1699, kö-
tet,  62.  lap).  Tehát vannak írásbeli  bizonyítékok  arról,  hogy  
ekkor már létezett Zsidó  Hitközség.  

A város jegyzőkönyve  1688 júliusában „az Sidók patikáját" 
említi.  1691-ben  Ungváron  csak  zsidó  vámbérlő  volt  (Herr-
mann  Ign.  Biedermann:  Die  ungarische  Ruthénen  с.  köny-
véből.) 

Az  újkor  elején  a  török  háborúk,  a  Thököly-  és  Rákóczi  
felkelés majdnem  elzárta Ungvárt  a déli  és délnyugati  zsidó  
bevándorlástól.  A Lengyelország  felé irányuló  és onnan jövő 
kereskedelmi  kapcsolatok  természetszerűen  ideirányították  
a  lengyel  zsidóságot...  A zsidók nagyobbszámú  letelepedését  
Kárpátalján  a  történészek  Mária  Terézia  korára  teszik.  A  
kincstári  igazgatóság  rendkívül  támogatta  a zsidók  beköltö-
zését.  Házakat,  telepeket,  birtokokat  adományozott  nekik  s  
alkalmat  adtak,  hogy  a  kincstári  uradalmak  területén  gyö-
keret  verjenek,  (dr.  Gabriel: „Jobbágyság  az ungvári  urada-
lomban  a  18.  sz.  fordulóján").  

1724-ben Ungváron már több zsidó hitközség létezik (meg-
alakulásuk időpontját a krónikások  1718-ra teszik.) Megala-
pítójuk  Weinberger  nevű  zsidó  volt,  aki  Spanyolországból  
Amsterdamba,  onnan  Prágába,  majd  Ungvárra  került.  

A hitközség  temploma  a mai  Pincesor  utcában  a gör.  kat.  
Bazil-rendház  mögött,  az Unghoz  vezető  Botanikus-közben  
volt. 

Talán  nem  annyira  lényeges,  mint  inkább  érdekes,  hogy  
az ország zsidósága nem ismerte Ungvár zsidóságát.  Amikor  



róluk  beszéltek,  valahogyan  így jelölték  meg  őket:  „Ungvár,  
Turka  közelében".  Első  rabbijuk  Júda  Léb  Reismann  volt,  
aki Lembergből jött  ide.  Mikor jött,  és mikor  halt  meg,  nem  
tudni,  de  1777-ben  már nem volt  életben.  

Az új  rabbi  újjászervezte  a hitközséget,  imakönyvekkel  és  
a szükséges  rituális tárgyakkal látta el híveit. Az akkori  zsi-
dók szegényen éltek és ruházkodtak, gubában jártak  és bocs-
kort  viseltek.  

Az  egész  megyében  csak  Ungváron  volt  templom  és  csak  
itt  tartottak  istentiszteletet.  Ünnepek  alkalmával  idejött  a  
falusi  zsidóság  ájtatosságra.  

A falusi zsidóság pálinkafőzésen  és -árusításon kívül föld-
műveléssel  is foglalkozott.  A  legtöbb  kocsmáros  lovat,  tehe-
net  tartott  és  majdnem  mind  bérelt  házban  lakott.  Az  ung-
vári  Szentegylet  1777-ben  alakult meg, volt saját temetőjük 
(a  mai  helyen).  

Fokozatosan  megnövekedett  a  zsidók  száma  Ung  megyé-
ben.  1794-ben  már  71  adófizető  zsidó  lakott  Ungváron.  
1785-ben  új rabbit választottak Reichzeit  Gedáljáhu  szemé-
lyében,  aki  szintén  Lengyelországból  származott  és  hosszú  
perlekedés  után vissza  is  tért  oda.  

1789-ben  Kazinczy  Ferenc  Ungváron járt  és  a  vármegye  
közbenjárásával rábírta a hitközséget a zsidó iskola megszer-
vezésére.  Az  egykori  Uri-utcában  (Sós,  Nagy,  Rákóczi,  Ok-
tóber,  Volosin)  a  zsidó  hitközség  megvásárolta  az  úgyneve-
zett  „orosz"  kocsmát  és  itt  rendezte  be  az  iskolát.  A  
költségeket  az  egész  megye  zsidósága  vállalta  magára.  Az  
iskola  nehezen  vert  gyökeret,  de  sokáig  fennállt.  Az  épület  
még  ma  is  létezik  a  mostani  Volosin  utca  48.  sz.  alatt,  úgy  
emlegetik,  mint „rabbi  iskola".  

1794-ben  a zsidóknak már kultúregyletük  is van  (Chevra  
Misnájot),  ez az önsegélyező  egylet. A 19-ik századtól  kezdve 
egyesületbe  szervezkednek  a  szabók,  gombkötők.  1805-ben  
az iskola telkén felépül  az ungvári  zsidó templom,  amelynek  



összes  munkálatait  zsidó  kezek  végzik.  A  hitközség  ekkori  
rabbija  Fried  Júda,  kinek  nevét  a  helytartó  tanácshoz  
benyújtott  néhány  írás  tanúsítja.  Utóda  Heller  Hirsch  lett,  
aki  Brodiból  1809-ben  került  Ungvárra.  Amikor  másodszor  
távozott  Ungvárról,  hívei  a  szekér  elé  vetették  magukat,  
hogy  visszatartsák.  Mégis  elment  Óbudára.  És  ha  már  el-
ment, akkor fizessen az Óbudai hitközség: 2500 frt-ot kaptak 
az  ungváriak,  hogy  elengedték  Heller  rabbit.  Ö  volt  itt  az  
utolsó  lengyel  rabbi.  Utódja Eisenstädter  Majer  Kismarton-
ból  származik  és  a  pozsonyi  rabbi  iskolát  végezte  el.  Ö  ala-
pította  a  Talmud  Tóra  és  Bét  Hamidrás  kultúrintézménye-
ket. 

Az  1848-as  eseményeket  megelőzve  a  zsidóság  24.301,45  
forinttal megváltja örök időkre a türelmi adót. Az  1847—48—i  
országgyűlés  tárgyalja  a zsidók honosítását.  Ung megye  kö-
vete  a  honosítás  ellen  szavazott.  1848-ban  zsidók  is jelent-
keznek  önkéntes  nemzetőröknek.  

1849-ben Thuránszky  Farkas  108.286 lelket ír össze  Kár-
pátalján, kik közül  Ung megyében  6.717 zsidó volt.  A zsidók 
és  nem  zsidók  Ungváron  és  Ung  vármegyében  teljes  egyet-
értésben  éltek. A Bach-korszak  elnyomását  éppen úgy  meg-
szenvedték  a zsidók,  mint  a nem  zsidók.  1846-ban  átmene-
tileg megszűnik a zsidó iskola, de 1858-ban újból  megnyílik,  
csak  más  helyen,  az  Ung jobb  partján.  Eisenstadter  Majer  
rabbi  utóda  a fia lett,  aki rövidítette  nevét  és csak rabbi  Ás-
nak  hívták.  Nagy  harcosa  volt  az  ortodoxiának.  1868-ban  
mégis  itt  is bekövetkezett  a  szakadás.  

A neolog hitközség  1868-ban alakult meg. Templomot  ala-
pítottak,  dr.  Klein  Mór  személyében  Miskolcról  rabbit  hoz-
lak.  De  a  pártharcok  legyengítették  őket  és  a  templom  is  
eladásra  került.  

Eisenstädler  Menáchem  az  ortodox  hitközség  rabbija  au-
dencián  is járt  Ferenc  Józsefnél.  A  rabbitanács  tagja  volt  
Ganzfried Salamon,  akinek több munkája jelent  meg  nyom-



tatásban.  így: „Kicur  Sulchán Aruch" (a törvénykönyv  rövid  
kivonata),  mely  milliós  példányszámban jelent  meg  és  min-
den  európai  nyelvre  lefordították.  Ganzfried  Salamon  Ung-
váron halt  meg  1886-ban,  91 éves  korában.  

1858-ban  egy hatalmas  árvíz  a zsidó iskola  épületét  elsö-
pörte  a föld színéről.  Csak  1868-ban  építettek  új iskolát.  Új  
rabbi került Ungvárra Löw Lázár (1887—1917) személyében, 
aki  Sátoraljaújhelyről jött. 

A zsidóság szerepét az első világháborúban  nehéz  értékel-
ni,  mivel  az  elesetteket  nem  felekezetek  szerint  csoportosí-
tották. Az ungvári Szent Egylet 38 ungvári hősi halottat tart 
nyilván. 

A  cseh  megszállás  valósággal  lesújtja  az  ungi  zsidóságot.  
A jól  és  gazdagon  megalapozott  cseh  iparral  és  kereskede-
lemmel  szemben  a  zsidóság  nehezen  bírta  a  konkurencia-
harcot.  Az  is  különös,  hogy  a  zsidóság  mindvégig  magyar  
maradt (a családok nyelve, újság, színházlátogatás stb.). Még 
az olyan községekben  is, ahol  a magyar iskola kiszorult  (Be-
rezna, Szerednye, Szobránc stb.) a családokban magyarul be-
széltek. 

Ungvár zsidóságának száma  1938-ban  8.384, a megyében 
12.000.  Rituális  intézményeken  kívül  11 tanerős  6  osztályú  
fiú  és  leányiskolát  tartanak  fenn  737 növendékkel.  Három-
tagú  rabbitanács  működött.  Az  ortodox  hitközség  után  a  
Szent  Egylet  a  legnagyobb  zsidó  társadalmi  szervezet,  
van  egy szerény kórházuk, népkonyhájuk,  amelyben  feleke-
zeti különbség nélkül minden rászorulót  meleg étellel  láttak  
el. Az  orth.  izr. nőegylet  és  a Szeretet nevű  izr. nőegylet  ru-
házza  az  iskolásokat  és  a jótékonyságot  minden  téren  gya-
korolja. 

A  Jávneh  héber  iskolaegyesület  zsidó  elemi  iskolát  és  
gimnáziumot  tart  fenn.  Az  elemi  iskolának  130,  a  gimnázi-
umnak  200  növendéke  van.  Az  iskolák magán-,  illetve  tár-
sulati jellegűek. Jelentős szerepet töltött be az ungvári  Zsidó  



Hitelszövetkezet,  mint  az  Ung-megyei  zsidóság  gazdasági  
szerve. 

Horovitz  Mór  

Ungvár  és  Ungvármegye  szociográfiája.  Budapest  1940.  



MAGYAR ANYANYELVŰ,  CIGÁNY  
NEMZETISÉGŰ  ZENESZEK  

Kemény  fába vágja  a fejszéjét  az,  aki  cigány  zenészekről  
bibliográfiát  próbál  írni.  Ezek  a tehetségek  feltűnnek,  mint  
a  meteorok  és  kialszanak,  mint  a  hulló  csillagok.  Nyomot  
alig hagynak maguk után olyan értelemben, hogy hiteles for-
rásanyagokat szinte lehetetlen találni róluk. Bizonyára azért 
van  ez  így,  mert  a  zenész  cigányok  önmagukról,  társaikról  
nem szeretnek adatokat feljegyezni, visszaemlékezéseket  ír-
ni (egészen  elenyésző  kivételtől  eltekintve).  

A  kutatónak  azonban  olykor  mégiscsak  sikerül  ezt-azt  
megtudni  róluk.  

Kotlár  Mihály  Ungváron  született  1897-ben,  állandó  la-
kása  a Vár  utca  3.  sz.  alatt volt. Valamikor  ezt  az utcát  Ké-
pezde  utcának  hívták,  bár  azt  hiszem,  az  előbbi  elnevezés  
jobban  illik  hozzá.  Még  ma  is  áll  (sajnos  nagyon  leromlott  
állapotban)  az  a  paticsos,  sárral  tapasztott  ház,  amelyben  
Mityu  bácsi  élt.  Manapság  nyáron  a  hozzánk  látogató  tu-
risták kedvelt fényképezési  objektuma.  A város  elöljárósága  
el  akarja  távolítani  az  építményt,  mert  (mondják)  szégyen-
foltja a helységnek. Nagy kár lenne érte! Legalábbis nézetem 
szerint  sokkal  helyénvalóbb  volna  restauráltatni  ezt  a  mú-
zeális  értéket.  Ebben  a  házacskában  nevelkedtek  a  Kotlár  
család  híres  muzsikusai.  A  tudás  apáról  fiúra  adódott  át  és  
bizony  ez az  otthoni  iskola  egy  sajátos  zeneakadémiával  ért  
fel. 

Hadd  említsek  meg  egy kis  epizódott.  Amikor  a hatvanas 
évek derekán Mityu bácsi immár zeneakadémiát végzett fia, 
Lajos  lekottázta  édesapja  egyik  dalát  és  pontosan  betartott  
ritmusegységekkel,  metrummal  visszajátszotta  apjának,  az  
idős  Kotlár  a  fejéhez  kapott  és  magából  kikelve  ordította:  
„Mit  tettél  az  én  dalommal?!  Te  nem  érzed  a kották  között  
a muzsikát,  a dal  lelkét!"  



A nagymama,  Gyapjas  Júlia,  aki  az  egész  családot  össze-
tartotta,  valamikor  a  múlt  század  hetvenes  éveinek  elején  
született  és  fiainak  zenekarával  együtt  bejárta  egész  Euró-
pát.  Ebből  a  családból  kerültek  ki:  Kotlár  Tamás  híres  bu-
dapesti  klarinétos,  Kotlár  József,  a  színházi  zenekar  klari-
nétosa, dr. Kotlár Mihály budapesti hegedűs, a későbbiekben 
prágai jogász, Kotlár Flórián kiváló cimbalmos, akinek a Kot-
lár neve  anyai  ágról  való.  

Kotlár  Mihálynak  két fia volt  —  István  és  Lajos.  Az  apa,  
aki figyelemmel kísérte gyermekei  zenei kibontakozását,  Ist-
vánból  akart  zenészt nevelni,  Lajost  más pályára  szánta,  és  
kifejezetten megtiltotta neki, hogy bármilyen  hangszert  is a 
kezébe  vegyen.  Sajnos,  egy  idő  múlva  István  —  a sok  gya-
korlástól  vagy  a helytelen  hangszerhasználattól  —  arcideg-
bénulást kapott és az orvosok eltanácsolták őt a további gya-
korlástól.  Jobb  híján  ipari  szakiskolába  ment,  majd  
elszegődött  dolgozni  az  egyik  donbászi  szénbányába.  Elete  
különböző  szakaszában  két súlyos baleset (az egyik  autóbal-
eset volt) érte őt és sérüléseinek szövődményeibe bele is halt. 

Ezalatt Lajos, a másik fiú, iskolai önképzőkörben (az édes-
apja tudta nélkül) fúvós hangszerekkel  próbálkozott, majd a 
gyermekkórusban  énekelt  és minden vágya  az volt, hogy  ze-
nélhessen.  így  került  be  az  Ungvári  Furnér-  és  Bútorkom-
binát  zenekarába „tartalékként",  és mindig  azon  a hangsze-
ren  játszott,  amelyik  éppen  szabad  volt.  Egyre  jobban  
beilleszkedett  ebbe  a  gárdába,  s  lassacskán  már  ő  vált  itt  
pótolhatatlan  emberré.  Mindez  nem  nagyon  tetszett  a  szü-
lőknek, próbálták  őt lebeszélni. Ám  a tehetség utat tört ma-
gának. 

Egy  szép napon  Lajos —  minden  előzetes  felkészülés  nél-
kül  —  megjelent  a  zeneművészeti  szakiskolában  a  felvételi  
vizsgákra. A meghallgatás után nagy meglepetésére közölték 
vele,  hogy  egyenesen  a második  évfolyamra  nyert  felvételt!  
Igen  ám,  csakhogy  —  eredetileg  úgy  látszik  maga  sem  na-



gyon bízva  a zeneiskolai  vizsga  sikerében  —  Lajos  már  fel-
vételizett  az  egyetem  biológiai  szakára.  Kell-e  mondanunk,  
hogy ezt az akadályt is simán vette. Most  tehát fura dilemma 
előtt állt,  mitévő  legyen.  Lajos  rendkívül  munkabíró,  erős jel-
lemű fiú volt, aki vállalta a kettős megterhelést, így aztán egy-
idejűleg kezdte  meg tanulmányait  mindkét  tanintézetben.  

A  zeneművészeti  szakiskolában  1955-ben  diplomázott  
mint fúvós hangszeres  előadóművész  és zenetanár.  Azonnal  
jelentkezett  a Lembergi  Zeneakadémiára,  ahová  úgyszintén  
felvették.  Itt  minőségileg  magasabb  szinten  sajátította  el  a  
fúvós hangszereken való játékot, az ütőhangszerek közül pe-
dig  a  xilofonnal  került  „testközeli"  kapcsolatba.  О  azonban  
még ezzel sem érte be: külön engedéllyel a karmesteri  szakon  
is  gyarapította  tudását.  Igaz,  ez  már  akkora  megterhelést  
jelentett,  hogy  kénytelen  volt  abbahagyni  biológiai  tanul-
mányait.  1963-ban  az ütő-  és  fúvós  hangszerek  előadómű-
vészeként  és tanáraként  szerzett  diplomát,  majd a dirigensi  
szakból vizsgázott jó  eredménnyel.  

A nagy felkészültségű Kotlár  Lajos ezután  a Rovnói  Zene-
művészeti  Szakiskola  tanára  lett,  ahol  azóta  —  csaknem  
négy  évtizede —  tanítja,  oktatja  a zenei  tehetségeket,  ezen-
kívül  vezényel  és  együttesekben  muzsikál.  Önszorgalomból  
elsajátította  a  furulyajáték  technikáját  és  a  Lembergi  Mű-
szaki  Egyetemen megalapozta  a város  első  furulyaiskoláját.  

Jelenleg  kissé visszafogta  munkaritmusát:  figyelmét,  ide-
jét  erősen  leköti  két  leánya  zenei  pályájának  egyengetése.  
Natalija Moszkvában dolgozik mint zongoratanárnő,  a kiseb-
bik  leánya,  Teréz  pedig  még  tanul,  ugyancsak  zongora  sza-
kon.  A  népes  Kotlár  családban  egyébként  ez  az  első  eset,  
hogy  a lányok  is  zenei  pályára  lépnek.  

Irigylésre  méltóan  gazdag  és  sokoldalú  az  1937-ben  szü-
letett  Kotlár  Lajos  zenepedagógiai  és  zeneművészeti  tevé-
kenysége.  Pedig  ő  csak  egy  kiragadott  példa  a  sok  magyar  
anyanyelvű  cigány nemzetiségű  tehetség  közül...  



UNGVÁR KULTURÁLIS  ÉLETÉNEK  
MÚLTJÁBÓL 

Volt-e magyar kultúráiét Ungváron? Erre a kérdésre  azzal  
lehet  válaszolni,  hogy  a  város  elöljárósága,  köztiszteletben  
álló személyek  segítségével,  áldozatvállalásával  és az  elöljá-
róság  anyagi  hozzájárulásával  rendszeresen,  több  értékes  
irodalmi  műsorra, hangversenyre,  színházi  előadásra  került  
sor a városban. Dr. Szabó László (szül.  1927-ben)  személyes  
tapasztalatai  alapján gyűjtött adatok tanúsítják  pl. az ötven 
évvel  ezelőtt,  az  1941-ben  rendezett  Magyar  Művészeti  He-
tek programját. Ennek keretében irodalmi esteket,  hangver-
senyeket  rendeztek.  A  budapesti  Nemzeti  Színház  vendég-
művészei  előadták  Madách  halhatatlan  művét,  „Az  ember  
tragédiájá"-t 

Május  17-től június 8-ig  pezsgett  Ungváron  az  élet,  gaz-
dagodott  a szellem  és ezt még az sem tudta  elhomályosítani,  
hogy  az  állomásról  ekkor  már  kigördült  a  frontra  egy-egy  
katonavonat. 

Divatos textil- és könyvkiállítás, képzőművészeti  csarnok,  
történelmi szemle, nemzetiségi találkozó, egyházpolitikai  an-
két,  iparfejlesztési  kerekasztal,  ismerkedési  est,  teadélután  
és  számos  snortrendezvény  színhelye  volt  a  város.  

Kíséreljük meg egy röpke pillanatra feleleveníteni  Ungvár  
fél  évszázad  előtti  művészeti,  társadalmi  és  szellemi  életét.  
Kozma Miklós kormányzói  biztos mondotta  a Művészeti  He-
tek  megnyitóján:  „Ungvár  a  magyar-ruszin  nyelvhatáron  
fekszik.  Ez  a két  nép  teljesíti  s jól  értelmezi  történelmi  fel-
adatát,  ha  ez  a  kulturális  kölcsönhatás,  nemes  verseny  és  
kölcsönös megértés jegyében jelentkezik". Minden betű és szó 
mindmáig érvényes. Dr. Siménfalvy Árpád Ung vármegye  és  
Ungvár  főispánja  is  nemes  gondolatokat  fejtegettek:  „Kell,  
hogy  Ungvár  levegője, múltja,  kultúrája,  közvetlensége,  vá-
rosiassága  és  odaadása  lelkében  fogjon  meg  minden  itteni  



lakost, hiszen kötelessége,  hogy e város javára  építő  munkát  
végezzen  és  mint  ungvári  polgár  büszke  legyen  Ungvár  kö-
veire." 

A kárpátaljai  ruszinok  népművészetéről,  a  hagyományőr-
zésről,  népszokásokról  Sztojka  Sándor  az  akkori  gör.  kat.  
püspök  és  dr. Marina Gyula kanonok tartottak  előadásokat.  
Kiemelték  annak  fontosságát,  hogy  a  ruszinok  mint  „gens  
fidelissima", j ó -  és balsorsban egyaránt a magyar néppel iga-
zi testvéri  kapcsolatokat  tartottak  és tartanak  ma is.  Hang-
súlyozták,  hogy  a  ruszin  népet  kultúrájában  és  művé-
szetében  az eszmények,  a hit, a mélységes vallásosság  ihleti  
elsősorban. 

Térjünk  vissza  a fél  évszázada  lezajlott  Művészeti  Hetek  
programjához.  A  május  17—i  irodalmi  estet  a  Városi  Szín-
házban Harsányi Zsolt neves író tartotta. Majd Laczó  István  
és  Dósa  Mária,  az  operaház  művészeinek  előadásában  fel-
csendültek  Erkel  Ferenc  és  Kacsóh  Pongrácz  melódiái,  me-
lyeket Főidényi  László, Táray Ferenc, Berki  Lili  és Simonffy 
Margit prózai  előadása követett,  olyan kiválóságokat  idézve  
mint  Kazinczy,  Kölcsey,  Petőfi,  Dayka,  Krúdy,  Hercegh  Fe-
renc. 

Másnap  a gör. kat.  püspöki  székesegyházban  a Papnevelő 
Intézet növendékeinek kitűnő  énekkara Petrasevich Nikefor 
vezényletével  egyházzenei  hangversenyt  adott.  Elhangzot-
tak  ószláv,  óorosz  és  magyar  nyelven  Bortnyánszkij,  Mate-
zonszkij, Boksay János, valamint Schubert művei. (A papne-
velde feloszlatásával  ezeket  a műveket  is „száműzték".  Most  
50  év  elmúltával  ismét  felhangzottak  egy  fiatal  karmester,  
Szokács Emil vezényletével  a „Cantus" kamarakórus  előadá-
sában.  1992-től  kezdődően  felvette  műsorába  ezeket  a  mű-
veket a gör. kat. egyházi  énekkar is Orosz Mihály  tehetséges  
kórusvezető  irányításával.)  

1941-ben  május 31-én  Bisztricky  Tibor hegedűművész  és  
Böszörményi-Nagy  Béla  zongoraművész  előadásában  fel-



csendültek  Cesar Frank,  Chopin,  Sarasate,  Mozart,  Tartini,  
Liszt,  Hubay,  Dohnányi,  Bartók  és  Kodály  remekművei  
nagyszerű  interpretálásban.  

Az  Ungvári  Művészeti  Hetek  záróakkordjaként június  7—  
én  és 8-án  bemutatták  Madách  Imre  klasszikus  drámáját.  
„Az  ember  tragédiá"-ját  dr. Németh  Antal  rendezésében.  A  
vendégszínészek  között  volt  Szabó  Sándor,  Lukács  Margit,  
Kovács Károly, Balázs Samu, Bartos Gyula, Ungváry László,  
Várkonyi  Zoltán, Könyves  Tóth  Erzsi  és  mások.  



NÉPHAGYOMÁNY A  KÖZMŰVELŐDÉSBEN  

Kétségtelen,  hogy  már  maga  a  hagyomány  szó  is  az  idő-
sebb emberek  korosztályához  kapcsolódik.  A volt  szocialista  
országokban  egy  generáció  már  kihalt  azokból,  akik  aktív  
hordozói  voltak  a néphagyománynak.  1945—46-ig  mind  az  
idősebb,  mind  a fiatalabb  korosztály  az  életkorának  megfe-
lelő  népszokásokat  gyakorolhatta.  Ezt  visszaszorította  a  ti-
lalmak korszaka s így különösen az akkori  gyerek-korosztály 
maradt  ki  a  hagyományok,  népszokások  gyakorlatából.  Be-
leértve  a karácsonyi,  húsvéti  népszokásokat  is.  

Az  1940—50 közötti  felsőbb osztályos  tanulók  korosztálya  
feltehetően  még  átvehetett  valamit  szüleitől,  méginkább  
nagyszüleitől  a  hagyományokból.  1993-ra  azonban  már  ők  
is  korosak  lettek  vagy  elhaltak.  Jogosan  felmerült  tehát  a  
kérdés,  kik  alkossák  az úgynevezett  „néprajzi  tanácsadó  bi-
zottságokat":  fiatalok,  középkorúak,  öregek?  

Gazdasági összeomlásnak vagyunk szenvedő  alanyai,  és a 
megszokott  állami  költségvetés  hiányában  inkább  elhanya-
golják a közművelődési  intézmények tevékenységének  támo-
gatását,  ahelyett,  hogy  szorgalmaznák  annak  fellendítését.  
Szükség  van  az egykoron  virágzó  közművelődési  önszervez-
kedésekre,  társadalmi  körökre,  kultúrcsoportokra.  Az  okta-
tó-nevelő  munkában  fejet kell hajtani  az idősebb  korosztály  
előtt  és felkérni azt a hagyományok leírására,  bemutatására 
és átadásának technikájára. Amíg nincsen megfelelő  koordi-
náció  a művelődés  és  oktatás  között,  amíg  mindenki  helyén  
maradt  a  szomorú  múlt  diktatórikus  rendszeréből  —  nem  
remélhetünk  igazi  kulturális  rendszerváltást.  

Tisztelettudóan  kell  viszonyulni  a  hagyományok  tovább-
adóihoz, a „tiszta források" őrzőihez. Minden családban, mint 
a társadalom  alapsejtjében,  fel kell  állítani  egy  erkölcsi  sor-
rendet:  család  —  iskola  —  vallás,  vagy  tetszés  szerinti  vál-
tozatot. Ezt pedig meg kell tölteni tartalommal. A másik sar-



kalatos  kérdés:  melyek  napjainkban  a „tettenérhető  alakító  
és  torzító jelenségek  a néprajz  értelmezésében  és  gyakorla-
tában?"  Ki  foglalkozik  ezzel  a  problémakörrel,  ki  mérlegeli  
a  hagyományok jelentőségét  az  oktatásügyben,  a  közműve-
lődésben,  az átalakulási  folyamatban  általában.  

Hogy visszatérjünk az emberiség bölcsőjéhez, a családhoz, 
az életvitellel kialakult szokásokhoz és ezekből átöröklött ha-
gyományokhoz,  több részkérdést  kell tisztázni.  Ezek közül a 
legfontosabb: 

—  Szükség  van  egy  mindenki  által  elfogadható  magyará-
zatra,  arra  tudniillik,  hogy  mi  is  a  néprajz,  folklór,  hagyo-
mány,  népművészet  stb.  

—  Fennhangon  kell  ismételni  Bartók  Béla  és  Kodály  Zol-
tán koncepcióit a népzenéről, néptáncról,  gyermekjátékokról,  
iskolai  (óvodai) zeneoktatásról,  zenenevelésről.  

— Pontosítani kell a néprajz tanulmányozásának  szükség-
szerűségét koruk  kultúrájában.  

—  Fel  kell  figyelni  a  pszeudofolklór  és  a  nyersfolklór  
előretörésére,  különösen  a volt szocialista  államok  népéleté-
ben. 

— Foglalkozni  kell  a néprajz  ökológiájával  és  a tiszta  for-
rások őrzőinek  megbecsülésével.  

— Fel kell figyelni arra, hogy silányak  a fono- és videoar-
chívumaink,  a megőrzés tűrhetetlen  állapotára és ezzel  kap-
csolatban mérlegelni kell a tudományos kutatások kilátásait.  

— Napirendre  kell  tűzni  a népzene  reanimációjának  kér-
dését. 

—  Tisztázni  kell  a hivatásos  előadóművészek  befolyásolá-
sát a hagyományőrzés  autentikus  átadásában  (interpretálá-
sában). 

—  Meg  kell  vizsgálni  az  amatőr  együttesek  szerepét  az  
idegenforgalmi  „bizneszben",  felülbírálni  a menedzserek  fel-
bukkanását és a néphagyományokra  rákényszerített  idegen-
forgalmi-kereskedelmi  koncepciók  alkalmazását.  



—  Fel  kell  figyelni  a  hagyományőrző,  népdalgyűjtő  
„hobby"-ra,  ezen belül  az agresszív  dilettantizmusra,  a naiv 
empirizmusra,  ezek fellángolására  az  utóbbi  időben.  

—  Fel  kell  hívni  a  figyelmet  egy  riasztó  tényre;  a  népi,  
tárgyi műemlékek csempészésére,  a múzeumok,  templomok,  
kiállítások  fosztogatására.  

—  Célszerű  népzenekutatók,  néprajzosok  szakmai  képzé-
sének bevezetése  a közép-  és felsőfokú  tanintézetekben.  

— Tiltakozni  kell  a népi  antifesztiválok  rendezése,  a nép-
rajz  színpadiasítása  és népietlen  stilizálása  ellen.  

— Fontos a hagyományok ismertetésének bevezetése a ne-
velő  és  oktató  munkába,  az óvodai  és  iskolai  programokba.  

—  Beszélni  kell  az  etnomuzikológia  kérdéseiről  (legalább  
az  etnolingvisztika  szintjén.)  

—  Elengedhetetlen  a tudományos  akadémiák  bekapcsoló-
dása  a valós  „népéletbe".  

Amíg ezekre a kérdésekre nem adhatunk még magunknak 
sem választ,  amíg nem  tisztázzuk  a felmerült  problémákat,  
nem beszélhetünk a néphagyomány jelentőségéről sem az ok-
tatásban,  sem a  közművelődésben.  



UNGVÁR ELSŐ  ZENEISKOLÁJA  

Több  dátumot  emleget  a  zenetörténelem,  mely  szerint  
Ungváron  magán-  vagy  állami  (városi)  zeneiskola  létesült  
volna. Az egyik ilyen dátum 1939-re tehető, amikor Kadossa 
Pál  ajánlásával  Budapestről  ideérkezett  Drávai  Lajos  hege-
dűtanár,  és a városi hatóságok hozzájárulásával  zeneiskolát  
nyitott.  Plotényi  Vilmos  földbirtokos  beleegyezését  kérte,  
hogj édesapja,  Plotényi Nándor legyen  a zeneiskola  névadó-
ja. így vette fel az ungvári  gyermekzeneiskola  Plotényi  Nán-
dor,  a világhírű hegedű-  és zongora-előadóművész  nevét.  

A  második  iskolaalapítás  a szovjet  időszakban,  1945-ben  
történt.  Az  iskola  első  igazgatója  Zádor  Dezső  (1912—1985)  
volt. 

Nemrég  azonban  napvilágot  látott  egy  eredeti  kézírásos  
jegyzőkönyv,  amelynek  alapján  az ungvári  zeneiskola  alapí-
tásának  éve  1865-re  tehető.  Ennek  igazolásául  szó  szerint  
idézem  a jegyzőkönyvet: 

„Zeneiskola  létesülése.  Miután  1863/4-ik  évben  a  Szemi-
náriumban  kezdett  építkezés  és  újítás  miatt,  —  midőn  az  
épület  Domonyára  néző  ablakokkal  ellátott  résszel  is  meg-
toldatott,  —  az  intézeti  ifjúság  oly  szűk  térre  volt  szorítva,  
hogy a hét tanterem egyszersmind Múzeumul is szolgált, lát-
nivaló,  miszerint  a  Zenetársulat  nélkülözni  kénytelenisset-
vén  oly  helyiséget,  hol  próbáit,  gyűléseit  megtarthatta  vol-
na,  legszebb  reményei,  legjobb  akaratja  daczára,  bár  egyes  
tagjai  zenélési  hajlamukkal  körülményekhez  képest  eleget-
teni  el nem  mulasztottak,  —  nem működhetett,  nem  halad-
hatott.  —  Minek  következménye  az  lett,  hogy  a  következő  
1864/5-ik  évben,  midőn  a  Zenetársulat  is  fennállhatására  
szükségelt  szobát  kaphatott  volna,  régi  tagjainak  kilépése  
által (kiket pedig nem volt kinek pótolni) már olyan  csekélyre  
olvadt,  hogy  az  alulírott  prímáson  kívül  csak Timkó  Ignácz  
gordonos volt tagja, kik pedig társulatot nem képezvén,  gyű-



léseket,  melyek  a jegyzőkönyv vitelére  tárgyat  szolgáltattak  
volna,  sem  tartottak.  —  De  éppen  az  egykor  virágzó  Zene-
társulat  e szomorú  helyzete  szülte  a Zeneiskola  sokat  ígérő  
eszméjét,  amely  1865/6-ban  beteljesedett.  

Főtisztelendő  Mondok János  intézeti  igazgató  az  ugyanis  
szívénhordva  a  Zene,  mint  a  művelődés  egyik  emeltyűje  
ügyét,  s  látván  a  növendékek  közt  mindinkább  ritkulni  a  
zeneértő  egyéneket,  szerződésre  lépett  tisztelendő  Talapko-
vics Emil Székes-Egyházi  karnaggyal,  hogy  a tanulni  akaró  
papnövendékeknek  a zenében  oktatást  adna.  

Minek  folytán  f.  ez  Karnagy  úr  közgyűlést  hirdetett,  me-
lyen 35 növendék közül  19 különféle hangszer: ú. m. hegedű, 
guitare,  fuvola,  gordon,  zongora  tanulásra  beíratta  magát,  
kik  is  mindenek  előtt  az  illető  iskolák  megszerzésére  felhí-
vattak.  E  gyűlésen  mondatott  ki,  hogy  a Zenetársulat  meg-
szűnt,  azonban  a  jártasabb  zenetanulók  quartetek  és  
egyebek  társaságban  is fognak játszani!  mely darabok  meg-
hozatalára  a volt Zenetársulat  36 fr. 83. krnyi tőkéjének  ka-
matjai  fognak  fordíttatni,  a  pénztárnok  fogja  kezelni,  ki  is  
bármikor  azt  az  iskola  kívánni  fogja,  számadásáért  előmu-
tatni  képes  legyen.  Minthogy  továbbá  az iskolában  egyedül  
a tanár rendelkezhetik, más hivatalnokokra szükség nem le-
end,  a Zenetársulat jegyzőkönyve  pedig  mind  ezek  bevitele  
után az intézeti könyvtárba emlékül letétetni  határoztatott.  

1865-iki  Decemberben  —jegyző".  

Ez  a  zeneiskola  1883-ig  működött,  a  további  évekről  a  
rendszeresen  vezetett jegyzőkönyvek  elkallódtak.  Mégis  ezt  
az iskolát tekinthetjük Kárpátalja  első  rendszeres  zeneisko-
lájának. Ez azért is fontos, mert az itt végzett  papnövendék-
zenészek zeneoktatást folytattak saját parókiájuk  területén,  
iskolákban,  az ungvári  és munkácsi  tanítóképzőben.  



A  RUSZIN LAKOSSÁG  NÉPRAJZÁBÓL  

A verhovinai  nép  fő  foglalkozása  a fólművelés,  az  állatte-
nyésztés  és  az  erdőmunka.  Lakóházaikat  is  a művelésre  al-
kalmas földek közelében építik. Mivel az ilyen fóldfoltok elég 
távol  estek egymástól,  az egyes családok (gazdaudvarok)  kö-
zött is nagy a távolság. Közléseiket egymásnak a havasi  kür-
tökkel  (trembitákkal)  adják  át.  Alkalomadtán  használják  
még  az  őrségi  tűzjelzéseket  is.  Megterem  a burgonya,  rozs,  
zab,  helyenként  az  árpa.  Búzáról  és  tengeriről  itt  szó  sem  
lehet.  A leggazdagabb  ez  a felföld  a legelőkben  és  kaszálók-
ban. Állatállomány: szarvasmarha, hegyi mokány ló, kecske, 
juh.  A  kis  mokány  lovak jól  mozognak  a  nehéz  és  meredek  
hegyi utakon. A lovak hátán teherhordó keretek vannak  tej,  
túró szállítására. A pásztorok 2—5 hónapig is fennmaradnak 
a poloninákon.  Ott a saját részükre kunyhókat  építenek  kö-
zel  az  erdőhöz,  akolokat  a juhok  részére  az  erdők  szélén,  a  
szarvasmarhának  karámokat  kinn  a szabadban.  A  szarvas-
marhát  május  15—30  között  hajtják  fel  a  havasi  legelőkre,  
a  lehajtás  július  elejétől  október  végéig  tart.  A  juhnyájak  
legeltetése  már  május  6-án  kezdődik  és  eltart  november  
8-ig. 

A ruszinok kitűnő  famunkások.  Az  erdei munkálatok  idé-
nye  a  téli  időszak.  A  ház  körül  a  nagyobb  munkálatokat  a  
családfő  végzi,  de legtöbbet  az asszonyok  dolgoznak.  Végzik  
teendőiket a ház körül, gyerekeket nevelnek, főznek, ellátják 
az aprójószágot és mindemellett háziiparral és kézimunkával 
is foglalkoznak. Járásonként elterjedt a kosárfonás (a kosár-
fonáshoz szükséges vesszőt  a patakok mentén  elszaporodott  
fűzbokrok  adták.)  A  ruszinok  ügyes  fafaragók  voltak,  és  az  
ácsmesterség a vérükben volt. Az út menti fakeresztek a nép-
művészet  remekei.  Szebbnél  szebb fatemplomokat  építettek  
egyetlen vasszeg nélkül.  Kántoraik  és papjaik régi  óorosz  ci-
rill betűs  énekeskönyveket  használtak.  



Sajnos,  vajmi  kevés  figyelmet  fordítottak  a  temetőkre.  
Egyedül  a sírkeresztet tisztelik, de azt sem teszik a temetőbe, 
inkább  a  templom  falára  akasztják.  A  verhovinai  nép  lelke  
át  van  hatva  keleti  miszticizmussal.  A  ruszin  szeret  ünne-
pelni, templomjáró, nagy tiszteletben tartja házában a szent-
képeket.  Békés  természetű,  erkölcsileg  naiv  felfogású, jóhi-
szemű,  babonás  lelkületű.  Romlottságot  csak  ott  észlelni,  
ahol  megjelent  a városi  kultúra.  

Családi  életük  egyszerű.  Ha  a jó  Isten  szerencsét  és főleg 
(ha  bábák jól  kuruzsolnak)  kitartást  ad,  akkor  a  gyermek  
szépen növekedik, legény vagy leány lesz belőle. S ekkor újra 
szükség van a babonára, hogy megfelelő élettársat válasszon. 

Babonás  kuruzslással  gyógyítják  a  háziállatok  bajait  is,  
ebben  csak  a nők vesznek  részt.  

Babonákkal  (hagyományokkal)  összefüggnek  népszokása-
ik: a lakodalom, keresztelő, temetés  és más családi vagy egy-
házi  események.  Külön  fejezetet  érdemel  a  lakodalom.  De  
ennek rítusát hosszadalmas  lenne  itt taglalni. Ami  különös:  
a  lakodalmat  megelőzi  az  eljegyzés,  ez  nem  más,  mint  egy  
természetes  „szerződés"-kötés.  

Ha  valaki  meghal  és  ha  van  a  faluban  harang,  elmarad-
hatatlan a harangozás. Amíg az asszonyok imádkoznak,  éne-
kelnek, a fiatalság játékkal tölti idejét a ház előtt. A koporsót 
sohasem vállon viszik ki  a temetőbe, hanem  szánon  (nyáron  
is),  nagyon  ritkán  szekéren.  Csak  a halott  gyereket  viszi  ki  
vállán  egy  legény vagy  egy  leány.  

A verhovinai  nép legszebb  és legbecsesebb  kincse  a népvi-
selet.  Ruházatuk  egyszerű,  de  tiszta  és  rendes.  Népvisele-
tükbenjelentős helyet foglal el az ún., „szorocska" (ing), mely 
mindmáig  megőrizte  eredetiségét.  Az  ing  csak  kivarrva,  ki-
hímezve viselhető.  A zárt gallér eredetét tekintve óorosz  ha-
gyaték. A nők szoknyái már nincsenek kihímezve, ezeket há-
zilag  szövik  tarka  fonalból.  Lábszárukat  keskeny  színes  
pántokkal tekerik körül. Cipőjük többnyire bocskor.  Kendőik  



tarkák.  Télen  a férfiak is,  a nők  is kecskebőr  „hunyát"  vagy 
„peteh"-et  hordanak.  A nők  az  ing fölött  gazdagon  díszített  
kivarrott meleg mellényt  viselnek.  

Egyszerű  a  táplálkozásuk:  burgonya,  tengeri,  káposzta,  
zöldség,  tej  és  tejtermékek,  gyümölcs.  Ételeiket  sokfélekép-
pen tudják  elkészíteni.  Tengerilisztből  kitűnő  a „csir",  a „to-
kán", amit tejjel vagy brinzával fogyasztanak. Cukrozott ten-
gerilisztből  ízletes  kalácsot  sütnek.  Rozslisztből  haluskát  és  
„pirogot" (krumplival  töltött  derelyét) készítenek.  Húst  csak 
ritka  alkalmakkor  esznek.  Tengeridarával  készül  a  töltött  
káposzta,  a „holubci".  A ruszin  nép szigorúan betartja  a böj-
töt. 

Rendkívül  gazdag  a nép  szájhagyománya.  Mindenekelőtt  
a  zenei:  a  népdalok,  táncok.  Legelterjedtebbek  a  vallási  és  
ünnepi  szertartásokkal  kapcsolatos  dalok,  történelmi,  pász-
tor- és lírai dalok. Közismertek a „koljadák". Találkozhatunk 
úgynevezett „vesznyánkákkal" (tavaszhívogatók),  „hajivkák-
kal"  (réti  dalok),  ezeket  eredetileg  valamikor  a  temetőkben  
énekelték.  Ismertek  a  „kacshajtők",  „szentjánosi"  dalok,  a  
„szubitkók" — szombati  előünnepi, tűz melletti játékok,  ara-
tási  dalok  („zsnyivárszki  pisznyi"),  a „holoszinjá"-k,  halott-
siratók.  A  lakodalmi  dalok  közül  ismert  a  „ladkanya",  mely  
a  Lado  —  a dal  istennője szóból  ered (kérés,  hízelgés,  dicső-
ítés). 

Történelmi  dalokat  alig  találni  a ruszin  népdalok  között.  
Amelyek az utóbbi 40 év alatt keletkeztek, azokat  kitalálták,  
mesterségesen  költötték  (Dovbus,  Pentya,  Borkanyuk  stb.).  

A  magasan  fekvő  falvak  lakossága  nem  volt  kitéve  a  ta-
tárjárásnak. Jobban megmenthették hagyományaikat.  A ku-
ruc háborúk visszhangja inkább műdalokra szorítkozott, bár 
vannak  igazán  szép  kuruckori  népdalaik  is.  A  foglalkozási  
dalok közül a pásztorénekek emelkednek ki, melyeket áthat-
ja  a meleg  otthon  utáni vágy  és szerelem,  többnyire  „szopil-
ka" (pásztorfurulya) kíséretében  énekelték.  



Legelterjedtebbek  a  lírai  népdalok.  Nemzeti  táncaikat,  a  
„kolomijkát"  nemcsak  zenével,  hanem  rövid  dalstrófával  is  
kísérik.  A  nép  különbséget  tesz  a  „pisznya",  „szpivanka"  és  
a „ladkanya" között. A „pisznya" egyházi ének, a „szpivanka" 
—  népdal,  míg  a „ladkanya" lakodalmi  dalt jelent. 

A  ruszinokat  alapjában  három  etnográfiai  csoportra  oszt-
hatjuk (ezt jelzik népdalaik is): huculok (Máramaros  megye),  
bojkók  (a  Labroctól  Máramarosig)  és  lemkók  (Poprádtól  a  
Laboréig).  Szokták  csoportosítani  huculokra,  verhovinaiak-
ra,  dolisnyákokra  is.  Ma  már  a  „ruszin-ukrán",  illetve  az  
„ukrán-ruszin" etnikum megjelenésével  ezek a csoportosítá-
sok  elévültek.  



HODINKA ANTAL,  A  JELES  
NÉPRAJZKUTATÓ 

Értékes  és sokrétű tudományos  tevékenységet folytatott a 
Kárpátaljai  Tudományos  Társaság  elnöke,  a  Magyar  Tudo-
mányos  Akadémia  tagja, Hodinka  Antal  (1864—1946)  Kár-
pátalja  nagy  műveltségű  néprajzkutatója.  Mint  kiváló  nép-
rajztudós,  nyelvész  és  folklorista  közismertté  vált  egész  
Európában.  Perfeczki  Jenő  mondotta  róla  még  1913-ban,  
hogy ő az a „tiszteletbeli  történész", aki jelentős  kutatómunkát  
végzett  a  magyarországi,  római,  bécsi  könyvtárakban,  tanul-
mányozván  a  magyar-ruszin  történetet  és  a  magyar-ruszin  
egyház  történetét.  Rendkívüli  alapossággal  tanulmányozta  
Kárpátalja történelmét és kultúráját —jegyezte fel róla Udvari 
István  magyarországi  tudós-kutató.  Tudományos  kutatásai  
eredményeképpen megjelent több mint száz mű, értekezés. Kü-
lönös figyelemmel tanulmányozta a szülőföld, a népélet, a „dél-
kárpáti ruszinok" történelmi múltját: nyelvet, népdalokat, nép-
szokásokat, vallási  hagyományokat  stb.  

Népzenei  tanulmányai  közt jelentősek  a  koledák  (kántá-
lások). Összegyűjtött több mint száz szöveget  és a „száz nép-
dalunk" c. kiadványtervezetben helyezte el őket. Valamennyi 
népdalhoz  külön magyarázatot  írt. Jól  ismerte  a  kántálások  
jellegét  és  a  velük  kapcsolatos  szokásokat.  Úgy  vélte,  hogy  
ezeket feltétlenül a történéseknek megfelelő  dramaturgiával  
kell  előadni.  Ezt  pedig  a betlehemesek  és  a kántálok  példás  
viselkedésével, játékukkal  és magának a műnek hű tartalmi 
tolmácsolásával  vélte  elérni.  Feljegyezte,  hogy  a  kántáláso-
kat  csodálatosan  mutatták  be  1899-ben  a perecsenyi  járási  
Zaricsovo  (Drugetháza)  községben,  majd  a környező  falvak-
ban,  és  az  előadók  meghívást  kaptak  ungvári  bemutatásra  
is  a gör.  kat.  püspöki  palotába.  

Bár  Hodinka  nem  kommentálja  a  bemutatás  jellegét,  el-
képzelhető,  hogy  ez  a  betlehemi játékoknak  az  a  változata  



volt,  amelyet  mindmáig  előadnak  „Krisztus  születése"  cím-
mel.  Ezeknek  a betlehemi játékoknak  nyomait  feljegyeztük  
Kispásztély  és Szemerke  községekben.  

A ruszin népi szájhagyomány gyöngyszemei telítve vannak 
dalokkal,  lakodalmi  énekekkel,  közmondásokkal,  koledák-
kal.  Mert  a  „mi  népünk  tiszta,  egészséges  gondolkodású  és  
rendes  irányítással  alkalmas  a tudományosságra  is " — írta  
róluk  Hodinka  Antal.  Intelmei  közt  olvashatjuk,  hogy  a  ta-
nítók a felelősek azért, hogy a tanulók  erkölcsileg  kifogásta-
lan,  lelkileg  áldásos  kántálásokat  terjesszenek  a  nép  köré-
ben. 

A  ruszin  népdalkincs  közé  sorolta  a  kárpátaljai  kántálá-
sokat (koledákat) és ezeket szorgalmasan gyűjtötte, majd ki-
adásra előkészítette.  Összegyűjtött  olyan köszöntő  énekeket  
is,  amelyeket  a betlehemi játékokat  kísérő  táncok  bemuta-
tásakor  énekelnek  a gyerekek.  

Hodinka a dallamok feljegyzésénél  követte  a kialakult  tu-
dományos kutatási szokásokat. Mint mélyen vallásos  ember,  
tanulmányozta  a  karácsonyi  dalokat,  és  érdeklődött  a  ma-
gyar,  szlovák,  német  és  román  zenei  folklór  iránt.  A  legis-
mertebb karácsonyi  dallamok  közt feljegyezte a „Koli jaszna 
zvizda",  a  „Betlehem  neves  városába",  „A  hegy  felől,  az  ég  
felől" kezdetű dalokat és koledákat, melyek magasztalják Jé-
zust, csodálják Szűz Máriát és méltatják a betlehemi  csodát.  
Ezek  a XIX.  századi  egyházi  és  világi  karácsonyi  dallamok  
együttesen  kerültek  be  Hodinka  népdalgyűjteményébe.  En-
nek  a polifonikus szembeállításnak  nagy jelentősége  van  az  
irodalommal,  néprajzzal  és  -hagyományokkal  foglalkozó  
szakemberek számára. Hodinka Antal értékes és tanulságos 
feljegyzései,  az általa gyűjtött dallamok jelentősen  gazdagít-
ják  a ruszin  és  az egyetemes  szláv  folklorisztikát.  

Hodinka Antal nem valósíthatta meg  népdalgyűjteményé-
nek  kiadását,  ez  az utókorra  maradt.  Udvari  István,  a  „Ru-
szinok  a XVIII.  században"  c. műnek (Nyíregyháza,  1992) a 



szerzője, felkutatott olyan Hodinka-hagyatékot  is, mely  tar-
talmazza  ezt  a  100 ruszin  népdalt,  és azt  rendelkezésünkre  
bocsátotta.  így  Jurij  Tuijanica  és  ennek  a tanulmánynak  a  
szerzője előkészítették  a SZÁZ RUSZIN NÉPDAL  kiadását.  
Megjelentetését az idei márciusi Nyíregyházán  megtartandó  
tudományos  konferenciára  időzítettük.  



NAGYDOBRONYI  NÉPDALOK  

A nagydob ronyiak származását többféleképpen  magyaráz-
zák.  Egy  bizonyos,  két  igen  szembenálló  nyelv  beszéddalla-
mának  az ötvezetéböl  keletkezett  akár a palóc vagy  éppen  a  
nagydobronyi beszéddallam. A beszéddallamtól  már elég kö-
zel kerültünk a gyermekdalokhoz (altatók, csitítók, stb.) nép-
dalokhoz  és  azok  tonalitási  rendszeréhez.  Bizonyítás  szem-
pontjából ez nagyon fontos etnolingvisztikai  elemzést igénylő 
munka.  Elégedjünk meg azzal, hogy  a nagydobronyiak  nép-
dalaik előadásában  a magánhangzókat (vocales) és főképpen 
az  a  magánhangzót  annyiféleképpen  intonálják  (ismétlem  
zenei értelmezésben), ahányszor éneklik, illetve, amilyen ér-
zelmi  hangulattal  éneklik,  s  ezáltal  zenei  hangszínnel,  ár-
nyalattal  töltik  meg.  Ez  természetesen  kihat  a  hangképzés  
magasságának  pontosságára,  a  relációra.  Innen  ered  az,  
hogy  nagyon nehéz tiszta unisono  szólamot  elérni  például  a  
dobronyiak  kóruséneklésében.  Ezt  a  nehézséget  tapasz-
talhatja az a folklórkutató is, aki holnap szeretné  lejegyezni  
ugyanazt  a dallamot,  ugyanattól  az  előadótól.  Biztosan  hal-
lásérzékelési  (kottázási)  nehézségekbe  ütközne.  A  nagydob-
ronyi népdalok — zenei szerkezet, zenei nyelvezet  szempont-
jából  lehetnek  tiszta  pentaton  dallamok  —  az  ősiségre  
engednek  következtetni.  Vannak  diatonikus  rendszerek,  
ezek más, „szláv" befolyást tükröznek, és vannak „pien" han-
gokkal  díszített  pentaton  szerkesztésű,  sőt  nem  teljes  pen-
taton rendszeren  belüli,  két-három  fokú hangsorból  álló  ősi  
dallamfordulatok  is.  

Mivel  ez  nem  tudományos  népdalelemzési  dolgozat  (bár  
nem  zárja  ki  a tudományos  kutatási  irányvonalat),  csupán  
példaképpen  közöljük  a  függelékben  néhány  jellegzetes  
nagydobronyi  népdal  kottaképét.  



MEGTALÁLT  KINCSEK  

Ezúttal  három,  a  múlt  század  második  felében  magyar  
nyelvre  átültetett  ruszin népdalgyűjteményre  hívnám fel  az  
olvasók  figyelmét.  Az  első  Magyar-orosz  népdalok  címmel  
1864-ben látott napvilágot Sárospatakon Lehoczky  Tivadar-
nak (1830—1916), vidékünk neves történészének  az összeál-
lításában  és  fordításában,  116  dalszöveggel.  A  kővetkező,  
azonos  címmel  Budapesten  kiadott  gyűjtemény  1870-ben  
hagyta  el  a nyomdát.  Ebben  339  dal  szövegét  adták  közre,  
amit az ungvári néprajzkutató  és történész, Fincicky Mihály 
(1842—1916)  fordított  és  rendezett  kötetté  nagy  gonddal.  
Hamarosan  a  harmadik  kötet  is  elkészült  Zlocky  Teodor  
(1846—1926)  kevésbé  ismert  irodalmár  összeállításában  és  
fordításában.  Ismeretes a szerző néhány jegyzete,  amiből meg-
tudjuk, hogy a fordításokon  dolgozva összehasonlításokat  vég-
zett Fincicky  és Lehoczky, valamint Jakiv  Holovackij  publiká-
cióival.  Zlocky  295  népdalt  szándékozott  publikálni  kötetében  
(1888),  de  ez valamüyen  oknál  fogva nem jelent  meg.  

A  kutatók  számára  az  igazi  problémát  a  három  gyűjte-
mény  eredeti  dalszövegeinek  a megtalálása jelentette,  ami  
hosszú  éveken  át  semmi  eredménnyel  sem  kecsegtetett.  A  
kitartás azonban meghozta gyümölcsét. Sikerült rábukkanni 
sok eredeti dalszövegre, amelyek több mint száz év távlatából 
üzennek  a jelennek. 

Bemutatásul  Zlocky  Teodor  kéziratban  maradt  népdal-
fordításaiból  közlünk  az  alábbiakban  néhányat  eredeti  ru-
szin  szöveggel  párhuzamosan.  

Jurij  Kacsij  

Коба M знала,  мам ко, 
Де буду бивати, 
Дала би м я codi 
Столик змалювати. 

На  én  tudnám,  anyám,  
Hol  lakom  idővel,  
Festetnék  magamnak  
Asztalt  a  festőkkel.  



Маляри маляри  Festők  ti, festők  ti,  
Красно ми малюйте,  Pénzemért  a  mázzal  
За Möi nuHsi3i  Me  fösvénykedjetek!  
Фарбу не шкодуйте.  На  пет  fogja  futni,  
А кедь вам не зайде,  Veszek  én  még  nektek,  
Та я вам докуплю,  Csak  ahogy  szeretem,  
Лиш ми так малюйте,  Nekem  úgy  fessetek!  
Як я сама люблю. 

*  *  *  

Не буду я воду пити, 
Бо вода нечиста, 
Бо в ню нападало 
Кленовое листя. 
Не буду я воду пити, 
Вода студененька, 
Не  буду я жону бити, 
Жона молоденько. 
Ударив ем голий раз, 
Tino помарнию, 
Айбо й плакав я дораз, 
Гей би не болию. 

*  *  

Nem fogom  a  vizet inni, 
Mert  a  víz  nem: tiszta: 
Levelét  hullatá  
A  kánya-bandita.  
Nem  fogom  a  vizet  inni:  
A  víz  hidegecske,  
Nem  fogom  a  nejem  verni,  
Mert  ifjú  menyecske.  
Egyszer iitém  meg csupán, 
Azt  is  megsínylette,  
Én meg sokat sírtam, hogy 
Ne  sajogjon  teste.  

Гей во MO'ÍM городчику 
Ружа  npoKeimae,  

Ци еже наша, 
мой миленький, 

Любое пропадае? 
Еще ружа не прощала, 

Лиш ся припалила, 
Еще любое  не пропала, 

Лиш ся npumaina. 

Rózsabokor  virágzik  
Az  én  kiskertemben,  
Vajh,  a mi. szerelmünk, párom, 
Már elmúló^félben? 
A  rózsa  nem  virított  el,  
De  kezd  hervadozni,  
A szerelmünk még nem múlt el> 
Csak  a  tüze  hunyt  ki.  

*  *  *  



A kárpátaljai népdalkutatás egyik sajnálatos hiányossága, 
hogy  szinte  mindenki  csak  „népdal-szövegeket"  gyűjtött,  
amit  nem  nevezhetünk  népdalnak.  Maga  a  szóösszetétel  
„nép-dal",  zenéhez  kötött,  zenével  született,  a  szöveg  és  a  
zene  szerves  egységét jelentós  népi  alkotás.  

Minden  bizonnyal  a  népdalok  gyűjtőinek  nem  volt  kellő  
felkészültségük  a  kottaanyag  rögzítéséhez,  és  nem  volt  a  
maihoz  hasonló  hangfelvevő  berendezésük.  Talán  egy  viga-
szunk lehet, hogy a mai modern technikával,  komputerekkel,  
elektronikus  számítógépekkel  a  beszéd  dallamán  keresztül  
talán  megközelíthetjük  az  egykori  népdalok  dallambeli  
hangzását.  Ez  természetesen  csak  az  olyan  esetekben  lesz  
igazolt, amikor a népdal szövege volt elsődleges, pontosabban 
az volt  irányadó  a dallam  szerkesztésében.  

Sajnálatos  körülmény,  de  a  zenei  folklórkutatás  mai  kép-
viselői:  egyetemi  tanárok,  nyelvészek,  diákok  sem  tesznek  
mást, mint  sok évvel  ezelőtt  Lehoczky,  Fincicky, Zlocky  és a 
többiek. Elődeinket nem hibáztathatjuk,  de a jelenkornak  ez  
megbocsáthatatlan, mert zene nélkül gyűjteni népdalokat  —  
tudománytalan. 



CSONGORI  KENYÉRSÜTÉS  

A  kenyérsütésre  is jellemző  a  mondás:  ahány  ház,  annyi  
szokás. A nagymamám így mesélte  el a csongori  Sándor csa-
lád kenyérsütési  fortélyát.  

Először  is  elkészítjük  a  dagasztó  teknőt  és  beleszitálunk  
18  kg  lisztet.  Ezután  megtisztítjuk  a  krumplit,  amit  már  
megfőztünk,  majd  megtörjük.  A teknő  egyik  felében  egy  ke-
vés lisztet hagyunk  és ehhez hozzáadjuk  a krumplit.  30 dkg 
élesztőt, egy fél liter langyos vizet, valamint az előző  sütésből  
eltett kovászt, amit tejjel oldottunk fel. Ebből kemény tésztát 
gyúrunk. Erre, vagyis a teknő tetejére, rátesszük a kovászfát 
(egyszerű,  finomra  faragott  kétágú  fa),  egy  nagy  fedővel  le-
takarjuk,  egy  abroszt  terítünk  rá,  erre  egy  párnát,  hogy  ki  
ne  hűljön.  A  kenyértésztát  reggelig  állni  hagyjuk,  a  sót  a  
kenyér  száma  szerint  adagoljuk,  amit  előzőleg  langyos  víz-
ben  áztattunk.  Az  egészet  ráöntjük  a  kovászra  és  hozzáfo-
gunk  a  dagasztáshoz.  Addig  dolgozzuk  a  tésztát,  míg  a  ke-
zünktől el nem válik, vagyis már nem ragad. Újra letakarjuk 
a  tésztát  és  négy  órát  állni  hagyjuk,  azaz  keltetjük.  Míg  a  
tészta állapodik, addig előkészítjük a szakajtó kosarat, mind-
egyikbe kendőt teszünk (olyan kendőket, melyeket külön  er-
re a célra szőttek). Meglisztezzük a kendőket, majd ide szag-
gatjuk  a  kelés  után  a  tésztát.  Újra  állni  hagyjuk,  amíg  
teljesen  be  nem  telítik  a kosarakat  (be  nem  kelnek  a  kosa-
rakba).  Ezalatt  elkészítjük  a  kemencét  (melynek  az  alapja  
kőből, alja pedig téglából van kirakva). A kemence  többnyire  
vályogból készül. A kemence takarosan ki van tapasztva sár-
ral. Nagyon  fontos, hogy szellőző  nyílása legyen, hogy  a füst 
és  a  gőz  eltávozhasson.  A  kemence  általában  félkör  alakú.  
Ezt jól  be  lehet  fűteni  rőzsével,  amíg  a  kemence  alja  (sütő-
területe) tüzes nem lesz.  Ezt szénkaparóval  ellenőrizhetjük.  
Vagyis,  ha  elhúzzuk  a szénkaparót,  szikráznia,  parázslania  
kell.  Kikaparjuk  a tüzet,  a  tésztát  ráborítjuk  a  kenyérsütő-



lapátra  és berakjuk sorban a kemencébe.  Bezárjuk a kemen-
ceajtót (az elzárót) és a szellözőlyukat is. A kenyeret két órán 
át sütjük, majd egyenként kihúzzuk a szénvonóval  (lapáttal).  
A kenyereket behordjuk  a ládára  (régi  faragott  lócára  emlé-
keztető  láda),  egymástól  távolabb  helyezzük,  majd  letakar-
juk  egy  abrosszal.  

Ha kihűl  a kenyér, akkor fogyasztható. A kenyereket  szel-
lős helyen  tároljuk.  

(Lejegyezte  Sándor  Natália,  az  Ungvári  Közművelődési  
Szakiskola  magyar  tagozatának  növendéke  1991-ben).  



LEKVÁRFÖZÉS  BEREGSOMBAN  

A  falusi  lekvárfőzés  sok vidámsággal jár.  A  férfiak  a  ka-
varó  előtt  gödröt  vájnak  a  katlannak.  Ha  az  üstgödör  nem  
elég pászos, akkor körültapasztják. Azt üstgödör aljához lyu-
kat ásnak, hogy tüzelni tudjanak alatta. Ősz lévén, megered-
het az eső, ezért a katlan fólé ereszt is csinálnak. A legények 
és a lányok  a „kavaróról" (lekvárfőzésről) mindig hírt  adnak 
a  faluban.  A  lányok  meghívják néhány  barátnőjüket.  

Kora reggel  munkához  látnak. A szilvaverés  a férfiak dol-
ga.  Hosszú  rudakkal  verik  a  fák  ágait.  Az  asszonyok  és  a  
lányok  pedig  sorba  felszedik  a  fák  alól  a  szilvát  és  utána  
2—3 vízben megmossák. Ezután következik  a magolás.  Erre  
az időrabló munkára összehívják a szomszédokat, rokonokat, 
a fiatalokat is. A szilvával telt edényeket körülülve mindenki 
ölébe vesz egy tálat, s a szilvát közepéről szedve,  összenyom-
kodják,  hogy  a  mag  a  földre  pottyanjon.  Ezt  a  magnélküli  
szilvát  egy  külön  tálba  gyűjtik.  Amikor  megtelik  ez  a tál  is,  
annak tartalmát egy (fa)teknőbe öntik. A magozás végeztével 
a  szilvát  az  üstbe  öntik.  

Ekkor  már  megrakják  a  tüzet  a  katlan  alatt  és  azonnal  
kavarják, mert a szilva odaéghet az üst falához. A kavarással 
nem  lehet  megállni,  míg  az  egész  főzést be  nem  fejezik.  

Ha  bőven  termett  „nemtudomszilva"  (így  nevezik  a  kis,  
apró sárgaszilvaszerű  gyümölcsöt),  abból főznek lekvárt.  Mi-
vel  a magja  elég  nagy,  a magozásra  bizony  nagyon  sok  időt  
kell pazarolni. Ezért magozás nélkül, egyenesen  az üstbe ön-
tik  ezt  az  apró  szilvát.  Amikor  a húsa  lejött  a magról,  a ká-
posztás  hordóba  mérik,  hadd  hűljön  le.  A  meghűlt  ciberét  
nagyobb  lyukú  rostán  áttörik.  Ebbe  a  rostába  beleöntik  a  
ciberét és addig dörzsölik, amíg csak tiszta mag marad fenn.  
Ezt  a munkafolyamatot  ciberézésnek  nevezik.  

A  lekvárnak valót lassú  tűzön  főzik. Nagy tüzet nem  rak-
nak, mert  akkor sok lekvár kárbavész.  Csakis állandó  kava-



rás  mellett  lehet  főzni.  A  négyágú  vitorlának  (kavarónak)  
másfél méteres nyele van. Kavarás közben a vitorla  180 fokos 
szögben jobbra  és balra  fordul,  s  így  nem  marad  az  üstben  
olyan  rész, melyet  a vitorla  ne  érne.  

A lekvárfőzés rendszerint reggeltől reggelig tart s eközben, 
mint már említettük, nem lehet leállni. Napközben  a gyere-
kek,  az  idősebbek,  néha  még  a  férfiak  is  kavarják.  Estétől  
reggelig  csak  a  lányok  és  a  legények  telepedhettek  az  üst  
mellé. Hiába dolgoztak  egész nap a mezőn, a ház körül,  este  
mégis  örömmel  összegyűltek  a  kavaróban.  A  fiatalok  csak  
azután érzik jól  magukat, amikor  az öregek már lefeküdtek.  
Kialakulnak a párok és úgy ülik körül a katlant. A kavarófát 
a fiúk és lányok kézről kézre adják át. A legények közül töb-
ben  is  citeráznak,  furulyáznak  (előfordul  még  hegedű  is),  a  
kavaróba ezekkel a hangszerekkel jönnek. A lányok  csakha-
mar táncra perdülnek és bevonják a fáradt legényeket. Majd, 
amikor  belemelegednek,  a  legények  néha  borról  is  gondos-
kodnak,  de a kisüsti  sem hiányzik. Nótázás  közben  gyorsan  
múlik az idő, hamarosan hajnalodik. Ezt a kukorékoló kakas 
hozza  tudomásukra.  

Akárcsak  a fonóban,  a kavaróban  is  megjelennek  a  „sut-
togó"  legények.  Ok  is  hajnalig  kitartanak,  de  akkor  aztán  
kakasszóra  eltűnnek.  Hogy  kik  a „suttogó"  legények?  Ezek  
azok,  akik  a fiúknak és a lányoknak  éjjeli  suttogással  tudo-
másukra  akarják  adni  közölnivalójukat.  Olyan  rejtett  he-
lyekről „suttognak" (helyet változtatva), hogy nem lehet őket 
megtalálni,  de nem is  akarják.  Ezek  a suttogok  mindent  el-
mondanak  „a  szellemek  suttogásával",  amit  személyesen  
sem a fiúknak, sem a lányoknak élőszóval nem mondanának  
meg. Ennek a játéknak voltak nagyon pozitív, de ugyanakkor 
(rosszindulatú)  negatív  következményei  is.  

A  fiúk  egy  része  felváltva  lepihen  aludni  egyet,  majd  fel-
ébredvén  tovább  folytatja  a kavarást.  Ezeket  az  alvó  fiúkat  
is bizony alaposan megtréfálják a lányok. Aki nyitott  szájjal  



alszik,  annak  kenyérhéjat  dugnak  a  szájába.  Volt,  hogy  
összekötözték kezét-lábát  és felriasztották.  Sok mulatságos  
tréfát űznek  ilyenkor.  

A kavarás befejezése után a legények hazakísérik a lányo-
kat. Otthon éppen hogy kimossák szemükből az álmot s már 
indulnak is a munkába. A fáradtság ellenére a falu fiatalsága 
jól  szórakozik,  hódol  a népi  szokásoknak,  ugyanakkor  hasz-
nosan tölti  idejét.  

(Feljegyezte Veres Melinda, 1990.) 



BÁTYÚI  ARATÁS  

A  népélet  tanulmányozása,  tárgyi  és  szellemi  értékeinek  
feltárása  nemcsak  a  szakemberek  feladata.  Sokat  tehetnek  
ennek érdekében mindazok, akik csupán kedvtelésből foglal-
koznak településük, vidékük néprajzának,  folklórkincsének,  
népszokásainak, a jellegzetes mesterségeknek a kutatásával. 
Ezúttal  egy  bátyúi  „amatör  hagyománykutató"  feljegyzéseit  
adjuk  közre.  

A század elején a település többsége kisgazda, s lakosainak 
mintegy  2.000 hold földje volt.  A  Lónyay  birtok —  ők a falu 
urai  az  1920-as  évekig  —  több  mint  3.000  hold.  A  birtokot  
a csehek  a légionisták között (75 család) felosztják, amiből  a  
falu  lakosai  csupán  két  holdat  kapnak  (temetőre).  A  légio-
nistáknak  kölcsönre  —  előfordul,  hogy  ingyen  is —  házakat  
építenek (Bakosban, Újbátyúban),  és ellátják őket  gazdasági  
felszereléssel is.A falu nagygazdái: Demjén András, Tóth Mi-
hály, Baraté Jegyes András, Nyeste János, Bagu Áron, Bagu 
Miklós  ebben  az időben  5—10 hold földön  gazdálkodhattak.  
Fógel  Izidornak  50 hold földje volt.  A kisgazdák pedig  mint-
egy  két  hold  földdel  rendelkeztek.  A  földtelen  szegénység  
elsősorban  állattenyésztéssel  foglalkozik.  A  kisgazdák  és  
földtelenek  fuvaroznak  és  napszámba  járnak,  hogy  megél-
hessenek.  Aratás  idején  pedig  kepébe  aratnak.  

Bátyúban  az aratás előkészítését akkor kezdték meg,  ami-
kor a búza töve megszakadt.  Ezt az idősebb emberek  keresz-
telő  Szent János napjára (július 24-re) tették,  mert  a néphit 
szerint  innen  kezdve  már  csak  érik  a búza.  

Az  aratás  legősibb  szerszáma  a  sarló,  melynek  két  nagy  
csoportját ismerték:  a fogazott, illetve a sima élü sarlót.  Köz-
ségünkben  inkább  az  utóbbi  volt  használatban,  amit  a  pa-
rasztok egyszerűen „kaszasarlóként" emlegettek.  Ezek  alak-
ja  majdnem  szabályos  félkör  alakú,  s  felső  részén  —  a  
kaszáéhoz  hasonlóan  —  vastagított  perem  fut végig.  Hasz-



nálatkor mindennap kikalapálták, illetve megfenték. Aratás-
ra azonban nem használták, csak kisebb mennyiségű fű, gaz 
levágására. A kaszasarló használatakor a fűszálakat marok-
kal  összefogták  és suhintással vágták le (a fogazott élűvel  a  
szálakat  egyszerűen  elfűrészelték).  A  gabona  levágására  a  
gazdák kaszát alkalmaztak. Az ún. hosszú kasza mérete  kb.  
70—120  cm  között  váltakozott.  A  kaszanyelet  általában  fa-
ragással  díszítették,  melyet  a gazdák házilag  maguk  végez-
tek. A kaszanyélen  egy fogó: a kocs helyezkedett  el. A hegy-
vidéken  —  a  ruszinoknál  —  a kaszanyélen  két  fogó  volt,  a  
mankó  és  a  kocs.  

Aratáskor  a  kaszanyélre  kaszacsapót  szereltek,  amely  a  
levágott  gabona  rázásmentes  lefektetését  volt hivatott  szol-
gálni. A kaszacsapó egy- vagy kétágú veszöböl állt,  melynek 
egyik végét a kocs mellett a kaszanyélhez, másik végét pedig 
—  egy  erős  zsineg  segítségével  —  a kaszanyél  végéhez  erő-
sítették.  A  kaszát  naponta  egyszer  vagy  esetleg  kétszer  ka-
lapálták ki,  reggel  munkakezdéskor  s általában  a déli  ebéd-
szünetben. A fenökötartót tehénszarvból  készítették, később 
bádogból,  és használatkor vízzel  töltötték meg. Az  arató-ka-
szásokjobban kedvelték a tehénszarvból készített fenökötar-
tót,  mert  abból  a víz  lassabban  párolgott  ki,  mint  a  bádog-
tartóból.  A  kaszakövet,  fenökötartót,  az  üllőt  a  kaszás  
tarisznyájában  tartotta.  

Bátyúban  a rendvágó  —  kévézö  aratást  alkalmazták.  Lé-
nyege,  hogy  a  gabonát  rendrevágták,  majd  a  marokszedők  
kévébe kötötték,  melyet keresztbe  raktak. (Ismerték  a rává-
gó-kévézö  aratást is, melynél  a kaszás  a még  álló  gabonára  
dönti  a  levágott  szálakat).  A  kaszával  történő  aratás  alap-
egysége  az  aratópárkaszás,  marokszedő  — volt,  ami  egy  ké-
vekötővel  bővült.  A munkaidő  hajnaltól  késő  estig  tartott.  

A  napszámban  kaszálók  kora  reggel  mentek  ki  a  mezőre,  
früstökig  (reggeli)  a kévék  kötözéséhez  szükséges  köteleket  
fonták  a gazda  által  lekaszált  búzaszálakból.  Ezt  a  munka-



folyamatot  csak hajnalban  lehetett  elvégezni,  mert  a  szára-
dás  miatt  a búza  szára  nappal  törött.  A  früstököt  az  asszo-
nyok hozták ki „tarisznyákban" a mezőre. Ez rendszerint ke-
nyérből,  szalonnából  és  tejeskávéból  állott.  A  früstök  után  
aztán  kaszáltak  a  déli  ebédszünetig.  Ebédre  általában  ha-
bart ételt (habart paszulyt), fánkot vagy tarkedlit kaptak.  A  
vacsora  pedig  haluska  volt.  A  megegyezés  alapján  kaszálók  
—  az ún. kepések — a napszámosoktól  eltérően nem  kaptak  
teljes  ellátást.  

A levágott gabonát bizonyos  ideig, legalább  a teljes  arató-
munka befejezéséig  a tarlón hagyták.  Ezt  különböző  módon  
igyekeztek az időjárás viszontagságaitól  megvédeni.  A kévé-
be kötött gabonát négy ágú kereszt alakba rakták össze  úgy,  
hogy  a  kévék  kalászos  feje befelé  néz  és  egymáson  fekszik,  
a  kévék  tusája  pedig  kifelé  helyezkedik  el.  A kereszt  aljára  
egy  visszahajtott  fejű  kévét  (bújtó)  tettek  és  erre  fektették  
rá  a  többi  kéve  fejét.  így  ezeket  az  alsó  kéve  megvédte  a  
rothadás tói. 

Az  aratás  befejezése  után  a  keresztbe  rakott  gabonát  a  
szérűre  hordták.  A behordott  gabonát  asztagba  rakták.  En-
nek  rakását  3—4  ember  (néha  szükség  szerint  több  is)  vé-
gezte. Az asztag koporsó alakú, melyekben  a kévék tövükkel  
kifelé  álltak,  s  alulról  felfelé  szélesedett.  

A  gabonának  a kalászokból  való  kiverése  az  egyik  legne-
hezebb munkafolyamat, ezt a 20—30-as években  motorcsép-
lőkkel  végezték  el.  Ezeket  benzinmotor  hajtotta,  az  üzem-
anyagot Munkácsról  hozták szekéren, vashordóban (a 30-as 
évek végén már villanymotor  meghajtású  cséplőgép  is  volt).  
Bátyúban  ebben  az  időben  13  cséplőgép  volt,  nevezetesen:  
Klein  Móricnak  (7  drb.)  Blum  Sámuelnek,  Hollander  Már-
tonnak,  Swarc  Józsefnek,  Béres  Jánosnak,  Starr  Dezsőnek  
és  Demjén  Gézának.  A  cséplőgépek  mellett  16—17  ember  
dolgozott:  etetők, kévehányók,  molnár,  rudasok,  szalmahor-
dók,  szalmakazalos,  pelyvakazalos.  A  munka  a  következő-



képpen  folyt.  A  kévéhányó  az  asztagról  a  gépre  adogatta  a  
kévét, itt a kévebontó elvágta a kéve kötelét és a szétbontott 
kévét  átadta  az  etetőnek,  aki  a dobba  eresztette.  A  molnár  
(mázsás) a szemeket  zsákba szedte  és megmérte,  a  zsákosok 
pedig elszállították.  A rudascsinálók  kikotorták  a szalmát  a  
gép  alól,  elszállították  a  kazalhoz,  ahol  a  kazalos  kazalba  
rakta.  A  pelyvát  és  a töreket  a  törekhordó  gyerekek  szállí-
tották  a  törekkazalhoz,  ahol  csomóba  rakták.  A  cséplést  a  
behordás  sorrendjében  végezték.  

A gabona elraktározásának különböző formái alakultak ki, 
részben  a birtok  nagyságától  függően.  A  búza  mérésére  ál-
talában a vékát használták (25—30 liter között  váltakozott).  
A métermázsa bevezetése után ez kb. 25 kilogramm búzának 
felelt meg. Tárolásra  a szuszékot (ácsolt láda) használták.  A 
parasztgazdaságokban  —  a szem  mellett  —  a gabona  szára  
és kalásza is gazdasági jelentőséggel bírt, ezeket is gondosan 
megőrizték  és raktározták.  A  szalmát  almozásra,  illetve  ta-
karmányozásra  használták  fel,  de  ágyba,  párnába  is  ez  ke-
rült.  A pelyvát  és  a töreket  szintén  takarmányként  haszno-
sították,  de  ez  volt  az  építkezések  egyik  nélkülözhetetlen  
alapanyaga  is.  Agyagból  gyúrt  sárba  keverték,  és  ebből  ve-
tették  a vályogot. 



ZENÉLŐ  VÍZIMALMOK  

A vízimalmok lapátrendszerére  irányított víztömeg (felül-
ről,  vagy  alulról  gyakorolt  nyomás)  mozgásba  lendítette  a  
főtengelyt  és  általa  az  egész  gépesített  rendszert.  

A vízimalmok különböző méretűek, teljesítményűek és sze-
zonképességűek  voltak.  A hegyi  patakok  főleg lapátokra  rá-
csurgó  vízáramlással  fejtették  ki  erejüket.  A  lassú  folyású,  
síkterületen áthaladó folyók vizét pedig a lapátrendszer  alsó  
mozgatásával,  a folyással hozták  mozgásba.  

Sokféle munkát végeztettek ezekkel a malmokkal.  Közéjük 
tartozott  az őrlés (búza, árpa, rozs, kukorica),  olajütés  (nap-
raforgó, repce, csipkebogyó  stb.), villany generátorok  működ-
tetése,  különböző  fűrészek mozgató  gépezetének  energiabiz-
tosítása. 

Szinte nem volt vízimalom, amelyiken ne lett volna zenélő  
szerkentyű,  pontosabban  xilofon.  Ennek  a  szerepe  nagy  
jelentőségű  volt.  Ismeretes,  hogy  a  nagy  hajtókerekeket  
tölgyfából  faragták,  kezdetben  fából  volt  kifaragva  a  ten-
gelyrész is. Ez gyakran felforrósodott, szikrázott  és időnként 
tűz  ütött  ki  a  malomban.  Köztudott  az  is,  hogy  ezek  a  
malmok  rendszerint  a falu szélén vagy  a községtől  távolabb  
voltak  felállítva.  Nem  minden  faluban  volt  templom,  ame-
lyikben  tűz esetén  félreverték volna  a harangot,  s így  a ma-
lom xilofonja töltötte be a vészjelző  szerepet.  A  veszélyekkel  
járó  időjárás-változásokat  —  különösen  a  nagy  esőzéseket,  
hóolvadást  —  ugyancsak  a vízimalom jelezte,  mégpedig  az  
adott folyó, patak vízállományának  hirtelen  megnövekedése  
révén. 

Az  egykori  vízimalmok  szerkezetét  tanulmányozva  a  (ra-
hói,  a  técsői,  az  ökörmezői  és  a  többi járásban),  az  elkopott  
szerkezetek,  megrongált  vályúk,  rossz  lapátrendszerek  és  
egyéb fennmaradt emlékek restaurálásával  fel tudtuk  eleve-
níteni  a zenélő  szerkezetek  dallamát  és megfejtettük  a  xilo-



fonrendszer  zenei  motívumainak  jelentését,  „mondanivaló-
ját;. 

így  pl.  a  rahói  járási  Luhi  község  határában  1806-ban  
épült egy kisebb méretű vízimalom, mely olyan magasan állt, 
hogy onnan belátható volt a község, de egyszersmind  annyira  
mélyen is, hogy a patak vize  elég nagy erővel forgatta  a ma-
lomkereket. 

4  1  j  1  j  1  j  1  j  
A xilofonszerű falapátkák, amelyeket egy áttétel  forgatott,  

zeneileg  egy  állandó  „kvart"  hangzást  utánoztak.  Ez  a  dal-
lamos  hangköz  a tűz  szellemét  volt  hivatott  elűzni.  Amikor  
ez  a  hangzás  megváltozott,  akkor  valamilyen  veszély  köze-
ledtére  (tűz,  áradás,  stb.)  figyelmeztetett.  

A  Tiszaháton,  ahol  az  alsó  lapátrendszer  hozta  mozgásba  
a  vezértengelyt,  a  lassúbb  de  annál  erősebb  áramlás  lefelé  
ívelő kis „terccel" jelezte a malom normális működését.  Mind-
azonáltal  benne volt  a zenei  motívumban  a „kvart"  is  („g"—  
„e"—„a"—„e"),  melynek  általánosan  elterjedt  „tűzveszélyt",  
tüzet  hirdető  funkciója van,  ha kimaradna  a „kisterces"  be-
vezető  hangzás.  

A xilofonszerű falapátkák, amelyeket egy áttétel  forgatott,  
zeneileg  egy  állandó  „kvart"  hangzást  utánoztak.  Ez  a  dal-
lamos  hangköz  a tűz  szellemét  volt  hivatott  elűzni.  Amikor  
ez  a  hangzás  megváltozott,  akkor  valamilyen  veszély  köze-
ledtére  (tűz,  áradás,  stb.)  figyelmeztetett.  

A  Tiszaháton,  ahol  az alsó  lapátrendszer  hozta  mozgásba  
a  vezértengelyt,  a  lassúbb  de  annál  erősebb  áramlás  lefelé  
ívelő kis „terccel" jelezte a malom normális működését.  Mind-
azonáltal  benne volt  a zenei  motívumban  a „kvart"  is  („g"—  
„e"—„a"—„e"),  melynek  általánosan  elterjedt  „tűzveszélyt",  
tüzet  hirdető  funkciója van,  ha kimaradna  a „kisterces"  be-
vezető  hangzás.  



KARÁCSONYI  HIEDELMEK  

Ádvent  első  vasárnapjával  kezdődik  és Vízkereszt  nyolca-
dik napjával végződik a karácsonnyal kapcsolatos  ünnepkör,  
melynek  egyik jeles  napja  december  13: Luca  napja.  

A magyar néphit kétféle Lucát ismer: jóságosat  és  boszor-
kányosat.  Különös,  de  a néphagyomány  inkább  a  boszorká-
nyos Lucával foglalkozik.  Luca napján tilos volt a fonás, szö-
vés, kenyérsütés,  házmeszelés. Akik  a tilalmat  megszegték,  
azokat Luca büntetéssel  sújtotta.  

Tilos volt  például  varrni  is,  de  nagyon  hasznos  dolog  volt  
babot  fejteni.  

Mindmáig  fennmaradt  szokás  a  vénlánycsúfolás.  Luca  
napjának  előestéjén  a legények bosszantó  tréfákat  eszelnek  
ki: leszedik és elcserélik a kapukat, szalmát szórnak a lányos 
ház  bejárata  elé,  szétszedik  a  kaput,  felcipelik  a  tetőre,  el-
torlaszolják  a bejáratot.  

Ezen  a  napon  kezdik  el  a boszorkány  felismerését  segítő  
lucaszék  készítését,  ami  szinte  mindenütt  ugyanannyi  időt,  
13  napot  vesz  igénybe.  Anyagát,  külső  formáját  közsé-
genként  külön  leírás  (szokás)  szabályozza:  13 féle  fából  (de  
nem  kevesebb  mint  kétféléből)  kell  lennie.  Magassága,  szé-
lessége, támlája emlékeztessen  a boszorkányok  trónszékére.  
A lucaszéket  a katolikusok  a karácsonyi  éjféli  misére  menet  
a  falu  közepére  vitték,  a reformátusok  pedig  a  keresztútra.  
A szék köré várat vontak.  Csakis így láthatták meg  a székre 
állva a boszorkányokat. Többen is megpróbáltak a székre ül-
ni,  de  csak  az  maradhatott  meg  rajta,  aki  úgy  vélte,  hogy  
rontás  van  rajta.  El  kellett  mondani,  mi  bántja,  majd  fel-
ugorván  a  székről  szaladni  hazafelé.  Futás  közben  mákot  
kéllett  elszórnia  rontáselhárítónak.  A  széket  minden  alka-
lommal  elégették,  nehogy  a boszorkány vegye  birtokába.  Az  
égő  lucaszéket  a  férfiak körültáncolták,  elkergették  a  rossz  
szellemeket. 



A jóságos  Luca  is helyet  kapott  a népszokásokban.  A  hie-
delmek  sorából  kiemelhetjük  a  Luca-búzát,  illetve  a  kará-
csonyi  búzát.  Három  edényben  Szent  István  napjára  búzát  
csíráztatnak.  A három közül tavasszal  azt a fajtát kell  elvet-
ni,  amelyik  a legjobban  fejlődött.  

A munkácsi járási Beregszentmiklóson  élő idős Várady Já-
nos, bár saját földje nem volt,  1948-ban  is csíráztatott  búzát  
Szent  István  napjára.  

A karácsonyi búza falun és városon is szép dísze az ünnepi 
asztalnak. 

Kárpátalján Luca-naptól  december 24-ig tilos volt  mulat-
ságokat rendezni, lakodalmakat tartani. A lányok, asszonyok 
sötét  ruhát  viseltek.  Az  idősebbek  szigorú  böjtöt  tartottak.  
Ebben  az  időszakban  voltak  a hajnali  misék,  a rórátok.  

A vallásos jellegű népszokásokat  1945 után betiltották.  A  
karácsonyi  előkészületeket „behelyettesítették" politikai fog-
lalkozásokkal,  ideológiai  továbbképzéssel,  munkahelyi  gyű-
lésekkel.  Már  a  mai  40—50  évesek  sem  kaphattak  vallási  
nevelést,  nem  ismerhetik  az  ünnepekhez  kötődő  népszoká-
sokat. A mostani  6—10 éves gyerekek semmit sem  örököltek  
a  múlt  hagyományaiból.  



MINDENSZENTEK,  HALOTTAK  NAPJA  
(november  1—2.)  

A halottakról  történő  megemlékezést  nagyon régen,  talán  
a X. században  a bencés szerzetesek terjesztették  el.  Gyöke-
rei  azonban  a pogány  ősiségbe  nyúlnak vissza.  A  néphagyo-
mányok szerint  a novembert  a szellemek,  sőt a halál  hónap-
jának  tekintették  és  már  az  ókorban  kapcsolódtak  hozzá  
mítoszok, rítusok. November a nyugovóra térő természet hó-
napja,  hasonlóan  nyugovóra  tértek  azok  is,  akiket  eltemet-
tek.  A  természet már  tavasszal  feltámad.  Hittek  az  elhuny-
tak feltámadásában  is. Nem véletlen,  hogy  a legtöbb  temető  
kapuján  ott  a felirat:  Feltámadunk!  

Mindenszentek estéjén nemcsak a temetőkben, hanem ott-
hon is  ég a gyertya. Egyes helységekben  halotti  torral  emlé-
keznek halottaikra.  A régmúltban  halottak  estéjén  máglyát  
gyújtottak  és liturgikus  dallamokat  énekeltek.  

Hogyan  emlékeztek  meg  a  halottak  napjáról  1944  után?  
Ez  szomorú  fejezete  Kárpátalja  történetének.  A  lakosság,  
mint  annyi  éven  át, novemberben  továbbra  is kivitte  koszo-
rúját  és virágait  a temetőbe,  gyertyát  gyújtott  a  sírokon.  

Kezdetben  a  hatóság  emberei  megtűrték,  nem  ellenezték  
ezt  a  szokást.  Később  a hatalom  ideológusai  ráfogták,  hogy  
a lakosság  a rendszer politikai  ellenfelei  előtt tiszteleg  a ko-
szorúzással,  hogy  a  szovjet  állam  ellenségeinek  gyújt  gyer-
tyát,  hogy  vallási  szertartásaival  ellenállását  akarja  kinyil-
vánítani  a rendszerrel  szemben.  

Nem volt szabad tömegesen  látogatni  a temetőket,  koszo-
rút,  gyertyát  árulni.  

Hosszú évek teltek el. A temetőkben néha-néha  megjelen-
tek ortodox húsvétkor a „bábuskák" és a saját szokásaik sze-
rint ételt, italt vittek ki a sírokra. A helyi lakosság  továbbra  
is megtartotta a maga tradícióit, kijárt a temetőbe  riovember  
1-én  és 2-án.  Megjelentek  a koszorúárusok,  akadt,  aki  ott-



hon gyertyát  öntött, egyesek právoszláv  pappal  a temetőben 
gyászszertartást  végeztettek.  Ekkor  a temetők már tele  vol-
tak tűzdelve  a vörös  piramis  alakú  csillagos  fejfákkal,  mert  
ez illette meg az elhunyt kommunista  (és nem  kommunista)  
vezetőket.  Idővel  a  helyükre  hatalmas  gránit-  és  márvány  
sírkövek kerültek,  demonstrálva  az  erőt  és  hatalmat.  

Lassan kialakultak a hagyományok helybeli „új" szokásai. 
Az  itt  letelepedett  oroszok,  ukránok  is  belekapcsolódtak  a  
mindenszentek  és halottak napjának megtartásába.  Ungvá-
ron  például  a városi  művelődési  osztály  kirendelte  a  teme-
tőbe  a rádióautót,  mely  gyászzenét  sugároz,  szabadon  vásá-
rolhatók  a  koszorúk,  árulnak  gyertyát  (megjelentek  a  
koldusok is). A temetőben többfelé felhangzanak a gyászszer-
tartásokat  kísérő  dallamok.  A  sírok  többnyire  ápoltak,  ren-
dezettek.  Sajnos,  vannak  köztük  elhagyatottak  is.  A  hozzá-
tartozók elhaltak, vagy évtizedek óta nem tudnak  ideutazni.  
Jó lenne, ha a temetők igazgatósága  ezeket legalább  egyszer  
egy  évben  rendbehozná.  A  közömbösség  példája  az  ungvári  
Kálvária  temetőben  lévő  Telendy-kripta,  amit  a  vandálok  
teljesen  szétromboltak.  
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A „nagydobronyi  népdalok"  с.  fejezethez  









1. sz.  UDVAROMBAN  VAN  EGY KÚTVÍZ  DE  HIDEG  
Énekelte  Ráti  Lajosné,  sz.  Hidi  Zsuzsánna  1922-ben,  

Nagydobronyban.  Gyűjtötte: Móricz Kálmán. Kottázta: Árpa 
István 

„Udvaromban  van  egy  kútvíz  de  hideg.  
Odajárnak  mosdani  a  legények,  
Egyik  mondja: jaj  de  hideg  ez  a  szerelemvíz,  
Másik  mondja:  a  szeretőm  itt  lakik".  

2. sz.  DERES  A  FŰ  
Énekelte  T.  Molnár  János,  szül.  1929-ben  Nagydobrony-

ban.  1991-ben  gyűjtötte  Móricz  K.  — Árpa  István  
„Deres  a fű,  kispej  lovam  ne  egyél,  
Még  az  éjjel  a  rózsámhoz  elvigyél.  
Vigyél,  vigyél,  kispej  lovam  odáig,  
Hogy  ne fájjon  gyenge  szívem  sokáig".  

3.sz.  MINDENKINEK  AZT  AJÁNLOM  
Énekelte Dobronyi  Piroska, szül.  1908-ban  Nagydobrony-

ban.  1986-ban  feljegyezte Árpa  István.  
„Mindenkinek  azt  ajánlom,  szerelemnél  szebb  az  álom,  

mert  az  álom  nyugodalom,  a  szerelem  szívfájdalom".  

4.  sz. JAJ,  DE  SZÉPEN  VAGYUNK!  
Énekelte  ...  Veronika,  szül.  1900-ban  Nagydobronyban.  

1991-ben  feljegyezte Árpa  István.  
„Jaj,  de  szépen  vagyunk.  Szép  menyasszonyt  látunk,  szép  

a  neve,  szép  a  híre,  szépséges  a  viselete".  

5.  sz.  A  SZERETÖM,  A  SZERETÖM  
Énekelte  T.  Molnár  János,  szül.  1929.  Nagydobronyban.  

1991-ben  feljegyezte  Móricz  K. — Árpa  István.  
)yA szeretőm,  a  szeretőm  most  megy  háznízőbe.  Rontást  te-

szek,  rontást  teszek a falu  végire.  Úgy lesz megcsinálva,  torjön  



el a  lába  —  (bokába)  —  ha engemet  csalogatott,  járt  hozzám  
hiába. " 

6.  sz.  SZÁJON  MEGYEK  (Var.  Szálon  megyek)  
Énekelte  Molnár János,  (u.a.  ...)  
„Szájon  megyek,  szájon  megyek  nem  szekeren.  Mert  a  sze-

ker,  mert  a szeker  megráz  (felráz)  engem.  De a száj  szép  csen-
desen  viszen,  —  a  szép  csendes  folyóvizén,  —  Szegedig..."  

7.  sz.  ÉN VAGYOK  AZ AKI  NEMJÓ  
Énekelte  Molnár János  (u.a.  ...)  
„Én  vagyok  az  aki  nemjó,  éngem  rúgott  meg  a  csikó,  én  

vagyok  az,  én!  Falusi  legény,  betyár  vótam  az  is  leszek  én".  

8.  sz.  BÚZÁT VITTEM  A MALOMBA  MEGÖRNI  
Énekelte  Molnár  János  (u.a.  ...)  
„Búzát  vittem  a  malomba  megőrni.  
De  (ja)  mónár  nem  akarta  megőrni,  
Mónár  uram, őrölje  meg sej, haj, a búzámat.  Én meg  addig  

ölelem  a  babámat."  
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...A  gyerekek,  kíváncsi  természetűek  lévén,  gyakorta  
faggatták  a  nagyszülőket  a  múltról.  így  akarva-akarat-
lanul  lassan  belopták  a  kicsinyek  szívébe  a  hagyományok  
tiszteletét,  és  egyes  népszokások  gyakorlását  is.  

Mennyi  történelmi  értékű  emlék,  monda,  ballada,  
dal,  tánc  él  még  ma  is  az  idősebbek  emlékezetében!  

A  hegyvidék  iparosítása,  hadiüzemek  létesítése  az  
ökológiailag  veszélyeztetett  községekben  nemcsak  a  
környezetet  fertőzte  meg,  hanem  az  embereket  is.  

Elsorvadtak  a  különböző  kézműipari  cégek,  a  ritka  
mesterségek.  Az  életmód  változása  magával  hozta  a  
hagyományok  és  népszokások  feledésbe  merülését,  ki-
halását. 

Kárpátaljára  és  lakosságára  nézve  más  tájakkal  
vagy  országokkal  ellentétben,  egy-egy  kiragadott,  sze-
rencsés  módon  megmentett,  titokban  éltetett  népszokás,  
népdal,  népművészet  jelenti  az  autentikusságot.  Ebben  
a  tanulmányban  tehát  ilyen  kiragadott  példákkal,  a  
hagyományokat  mégis  jól  jellemző  tényekkel,  tárgyi  
bizonyítékokkal  szeretném  bemutatni  a  nép  életét...  




