
Cigány hú své t é s pünkösd az el z  századvé gen

A ciqánqsdg kutatása Magtlarorszáqon az I87O-es é l)ekben vett iqazi lend,üIetet. A brassói szüIeté s  Hermann Antal (l851,1926)
né prajztudós, a nemzethözí  cigány tudóstársasd,g ké sótbi í iqyvivfie, a cigánazené t, dqánydalokat, ciqángságot ftutató né praiztudós
é s az ugyancsak Brassóban születettwlisllcki Henrik (Heinrich von Wlislacki, t85ó,l907), aki é veket tdltött lánd.Orcigána,h tár-
sasáqában, haqa é letm diukat, gondalkoddsuhat é s nqelvüftet megismerie tetté k közzé  az elsí  né pszer  ismeretterjesztí  í rás\kat a
honi cigáryokrÓL A cigáryok ryelvé nek tanulmányozisában , tudománqos feldolgozásában , s az irántuft való k zé rdeklí dé s felkelté -
sé ben kiemelked  szerepet betölt  Habsburq ]ózsef | erceg is ekkor kezd kutatásaiba. Nekik, s Ponoi Thenrewk Emil publiftációi-
nak höszönhetí en pár óvtizeddel hé sóí b a polgái kdrijkben már divattá vdlt, Iegalább valamelyest táié klzlttnah lenni a dgányokkal
kapcsolatos ké rdé sekben. Amikor I892-ben a Pallas lrodalmi é s Nqomdai Rt_ l892-ben beleftezdat korszaftos vállalhozásba, a
Pallas nagq lexikona sorozatának közreadásába , tertné szetes ftí vánsiság övute a té mát . Egy é wel hé sóTb , amikor a cé -bet s szótí k-
keket tartaluazó lY. Í ?iitet is elhagata a nqomdát - erre tehintettel - heltlet hapott benne eqq dqánqoí .ról szóló ,,hüIönmetlé klet" is. A
maqyar-cigdnq szóga itemé nvt, a cigánq nyelv grammatikáidt é s a cigónyok né pkölté szeté t s zené jót maqába foglalók mellett, ftü-
lön í eiezet szólt a ciqdnqok é letnódiáróI, szokásairóI, hieáelmeir  is.

HÚsvé t közeledtóvel, most ebb  a feleutbó1 idé zzük a ]eles tavaszi ünneppefthel kapcsolatos (vé lhet en 1881-1890 között, java-
ré szt Erdé Iyben röOzí tett') dqána né pszokdsohat.

A Z egesz nagyhé ] Iontos idószak a sátoros Cigá-
í l nyokra né ZVe, Virágvasárnap dé lutánián az ,_öreqet

elf ré szelik" (phuresz cinen), azaz a té l legy zetik, mely
alkalommal a sátor né pe mint né z közönsé g szerepel
é s dalokat é nekel. Egy szalmabábot asszonyi ruhába
öltöZtetve, a sátrak el tt egy gerendára fektetnek.
Minden jelenlev  kötelessé ge egy bottal leealább
egyet ütni a bábra, különben meghal a nyár folytán.
Erre egy álarcos legé ny é s leány elf ré szelik a bábot
é s aztán elé getik. E szertartás az ,,árnué k-kióluné t"
(usalyakri thagari) iIleti é s ezé rt virágvasárnapot
,,árnyé k-napnak" (usalyakri dsivesz) is nevezik, A bábot
a legutol|ára öZveggyé  lett asszony ruharongyaiba ö1-
töztetik; az özvegy n  e rongyokat szí vesen adja oda,
mert ezeknek elé geté se elhalt fé rlé nek netán szüksé -
ges kiengesztelé sé re szolgál, A báb elé geté sé t a dé lvi-
dé ki cigányoknál engesztel  áldozatnak tekintik, mely
az árnyé k-királyné nak hozatik az okból, hogy ,az embe-
reket té len át megkí mólte", azaz nem pusztí totta el, AZ
egé sz nagyhetet cigányalnk, f leg varázsló asszonya-
ink babonák é s kuruzs]ó szerek ké szí té sé vel töltik, A
nagyhé ten nyesett mogyoróvessz  megóvja a villám-
csapáStól az é pületet, sátrat, A nagyhé ten a
mogyoró-kí gyó is, ki máskor a mogyoróbokor alatt sok
száz mé rföldnyi mé lysé gben a földben tanyázik, feliön
a bokor gyökerei közé _ Ki ezt meglesi é s megfoghat|a
mid n a szabadra kimászik é s a harmatot issza, Annak
kezé ben mé g a k  is arannyá válik, Nagy-pé ntek (vagy
Szt, ]ános-nap) é jjelé n egé szen ú | ké sseJ vágott villa-
alakú  mogyoróvessz nek az a tulajdonsága, hogy
megmutatja a föid alatt lé v  é rceket, kincseket, s t
mé g a vizet is, E b vös vessz nek villás vé gé t kezé ben
tartja aZ embet ké t kis ujját egymásra szorí t|a, ké t hü-
velyké t a vessz vel együtt é gfelé  irányozza, ké t könyö-
ké t testé heZ SZorí tia. AZtán kincset keres  igé ket
mondva, belárja azon vidé ket, hol aranyat, kincset,
Vagy Vizet remé i találni; ha a keresett tárgyhoz közele_
dik, a mogyoróvessz nek felfellé  tartott vé ge a föld fe-
lé  haitik, Hú své tkor a,,baglyok.inqla" (ratyakri dai) egy
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tojást tojik egy mogyoróbokorba, melyb l hé t é v mú l-
va az ú gynevezetl ,,szerencse-hernuócsÉ a" (kirmo bach,
talo) kel ki, Ki ezt bí rja, minden dolgában szerencsé s_

1A igányaink voltaké ppeni tavaszj ünnepe hú své t má-
\l sojp6pl5ru esik, Né hány é wel ezel tt Szent
György nap|án tartották ezen ünnepet, melyet ,,zold
Gqörgq"-nek (szeleno Gorgió-nak) neveznek, E napon a
sátrak né pe egy f zfaágat feldí szí t virággal, zöId gallyal.
A fiatal legé nyek felállí tlák az ágat a sátrak el tt, mire
megkezd dik a tánc é s a lakoma, Ez ünnep f szemé lye
egy fiatal legé ny, ki tet töl talpig zöld gallyakba van
burkolva é s ezaí  ,zöld György"-n6k neveztetik, Köteles-
sé ge a sátor né pe minden áIlatjának egy maroknyi zöld
füvet adni, hogy a iöv  nyáron minden betegsé gt l
megóvassé k. Ezután a,,zöld GyöIgy" három olyan vas-
szeget, melyek három nap é s három é iszakán át szaka-
datlanul é g  t zben hevertek, a legközelebbi folyó ví zbe
dob, hogy ezze| a yu|len lakó ,,N/yasi"-kat kiengeszteJie
é s azok pártfogását a nemzetsé ge számára kieszkózölie.
E tavaszi ünnepé ly egyik f mozzanata azon pillanat,
amelyben a sátor né pe a ,ziiw Cqörqg-kaaccsal" (szeleno
Gorgeszkro marikli) megkí nálja egymást. EZt mindenki-
nek el ke]l fogadni, mé g a halálos ellensé gé t l is - ezzel
minden ré gi sé relem kiengeszteltnek tekintetiik é s e na,
pon mindenkinek ki kell bé külni társaival, E kalácsba
dagasztás közben illatos füveket, különfé le virágokat é s
gyökereket is gyú rnak, Hú své t a szerelmi sejtelmek ide-
ie iS, Másodnapján a fiatalok böitölnek; este a legé ny
valami asszonyi ruhadarabot, a leány valami fé rfiruha-
nem t tesz fele alá, ekkor álmukban meglátiák leend 
é letpárjukat,

Hú své t másodnapján sátoros cigányaink varázsló
asszonyai fából egy kis bölcs  alakú  skatulyát ké szí te-
nek, melyet ,,küldemé ny" -nek (bicsapen) neveznek. Ezt
vörös é s fehé r gyapottal foniák körül, miután belsejé -
be mindennem  titkos gyógyszereket tettek, melyeket
a csapat minden embere el bb é rintett kezé Vel. Ha a
,,küldemé ny" elké szült, nagy processzióval viszik egyik



sátoí ból a másikba, azután leteszik a közeli folyóví z
partiára, é s miután mindenki egyszer ráköpött, ott-
hagyiák, Azt hiszik, hogy aki e rossz szellemeknek kü]-
dött skatulyát felbont|a, arra é s nemzetsé gé re ragad-
nak azon betegsé gek é s nyavalyák, melyek a kü]d  sá-
tor né pé nek voltak szánva.

I pünkösd napját megel z  é iszaka is különösen
f\ alkalmas kü|önböz  babonás m ve]elek vé gre
hajtására, Ki egé sz é ven át meg akarja óvni magát
mindennem  betegsé gekt l, az pünkösd é |jelé n ú |
edé nyben lágy té sztát kever, meIybe kilenc különböz 
hosszú ságú  cé rnaszálat dagaszt, kiviszi a legköze]ebbi
folyóví zhez, s a ví z irányába fordulva, beledobia e sza-
vakkal ,,Indul1, indulí | Yissu le iöij| A Nivasi egl1en meg!"

{Dsa tu, dsa! te na ava! Tut the chal Nivasi!) A pün-
kösd é jjeié n talált három bé ka jó szer a hideglelé s el-
len, mert máluk é s tüdeiük í ögtön megszünteti a hi-
deglelé st, ha a beteg e szert porrá é getve é s ví zbe
vagy pálinkába elegyí tve megissza, s azután e szava-
kat mondja: ,,Bé kdk a hasamban, egqetek meg mind,en

rosszat: bé kák a hasamban, adjatok a rossznak utat, hadd
menien ki|" (Chucserdja pal mre per, chaven szave
miszeche; chucserdja pal mre per, den miszecheszke
drom, odoi predsial!) Máskor is, de különössen pün,
kösd é |ielé n nyí lik ké k láng alakiában a ,,hé k virág",
mely a reitett kincsek hollé té t árulia el; aki meglátja e
virágot, az meglesi az id t, mikor a virág visszahú zó-
dik a földbe é s csak akkor kezdheti meg a kincsásást,
különben a virággal együtt   maga is a föld alá
s lyed, Akik azt akariák, hogy egé sz nyáron át ki ne
fogy|on a pé nzük, azok pünkösd el tti é ijel egy pad
alakú  deszkát (ketten fogva ké t vé gé t) a temet  körül
háromszor meghordoznak, miközben egy harmadik
egyé n folyton csapdossa a padot egy k risfavessz ve1,

melynek három ága é s nyolc levele vagy rügye van, A
deszkára az elhaltaknak nyugtot nem találó lelkei
szoktak letelepedni, ú gy, hogy azt csak a legnagyobb
er feszí té ssel lehet továbbvinni, Mené s közben nem
szabad egy szót Se kiejteni, sem pedig hátra né Zni,
mert aZ elhaltak lelkei megfoitanák aZ embert, Aki azt
akarja, hogy  t holdvilágos é jszakán ezentú l senki se
lássa, pünkösd el tti é iielen kimegy egy keresztú tra,
balkezé vel egy kört hú z maga köí ül a földön é s e sza,
Vakat mondja: ,,Ne láss, mikor é n Iá\OL mikor é n nem látok,
akkor lássl. Három Phuvus adjln három hajat feiemre; meq ne

lásson senki, ha nem akarom!" (Na dikh, kana me dikhav;
kana me na dikhav, atuncsi djkh! Trin phuvusha den
man€e trin bala upro pro mro SeIo; na the dikhel
nivaszo, kana me na kamavl) E szavakra az illet  ga,
né it rak maga elé  é s csak hajnalhasadtára távozik a
körb l azon hitben, hogy maid fejé n n ni fog azon bi,
zonyos három aranyhajszál, melyekkel minden
Phuvus bí r é s melyek álta1 holdvilágos é jszakán látha-
tatlanná válik közönsé ges ember szeme számára-

A pünkösd ünnepel,az erdé lyi sátoros cigányok,,fe-
.6, hé r vasárnap"-nak (parno kurko1 nevezik, mivel
ekkor jó ú j fehé rnem t ölteni. Pünkösd reggelé n küJö-
nös halotti ünnepé lyt szoktak ülni, Hajnalban a sátor
né pe, mindenki magában kimegy valamely kimagasló
sziklához é s ehhez az el bbi napokban összeszedett
annyi madártoiást csap, ahány rokonának ha]álát tú l-
é lte, Küiönösen alkalmas a pacsirtatojás, mert a pa-
csirta a mé g a ,,halottak országába" be nem jutott lé ,
lek kedvenc madara; azé rt is jó jel a következ  napra,
ha va]aki reggel a szabadva lé pve, pacsirtadalt hall. E
halotti ünnepé lyné l mindké t nembeliek fehé rbe öltöz-
ve vé gzik a tojások szé tzú zását, Cigány hit szerint a fe-
hé r szí nt nagyon kedvelik a ho]tak.

szé csl Magda raiza
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