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Ré gi-ú i könyv - ré giekr l

Ré sí  Ensel Sánd.or, Magqarországi né pszokások í |866),
osiris,2000.

Ez a könyv né hány napra visszavitt kicsi gyermekko-
romba, amikor öreganyámat hallgattam; hogy is volt
az   gyermeksé ge idejé n, Dé danyám, Hárs Erzsé bet
akkoriban született, amikor ez a könyv eredetileg
meg|elent, Í gy találhattam benne itt-ott, t le ré gen
ha]lott szokásokró1, mulatságokró]. Már oIyanokró1 is,
amiket   is csak az öregekt l hallott, A kötet szerz ie
is elmondja: azzal a szándé kkal vett be korábbi leí rá-
sokat is a könyvé be, hogy a már akkot mú lóban lé v -
ket megmentse az utókornak.

A né prajzi gy jté snek voltak már el zmé nyei a
XVIIL században is, de csaknem száz é v mú lott el, mi-
re a gy jté s kiterjedt a dalok, mondák után a né pszo-
kások feltárására iS, A paraszti é letmód kutatása ter-
mé szetes következmé nye volt a társadalmi, politikai,
töí té nelmi változásoknak, l848 után a nemzeti gyöke-
rek keresé se a falu é lete felé  fordí totta az é rdek] dé st.
F leg a szabadságharc leveré sé t követ  é vekben ter-
iedt el a mozgalom; megmenteni a mé g é l , feltalál-
ható szokásokat, hagyományokat,

Erdé hJi Iános nevezetes gy jtemé nyei mellett folyó-
iratokban, ú jságokban ielentek meg ilyen tárgyú  ki-
sebb-nagyobb közlemé nyek,

Sokat lendí tett a Kisfaludy Társaság fe]hí vása l8ó3-
ban, Í me né hány sora, ,,,,. ami nyugat-Európában
kezd kivé te] ]enni, az nálunk mé g rendes dolog, Min-
den fé lré bb es  falu megannyi mese- é s dalfé szek,
minden pórfiú  egy é l  gy itemé ny. Azt várjuk-e, hogy
a m veltsé g teriedé se, a napi üzlet gondjai kiszorí tsák
közülünk a napi költé szet maradványait, el zzé k a
tündé reket, s akkor fogjunk a gy ité shez? Mé g van
id , de nem lesz soká,"

Bár Ré sí  Ensel Sándor már addig is több leí rást
adott közre, eZ a kötet mé gis a fenti felhí vás eredmé -
nyeké nt született meg l8óó-ban, Gy jtemé ny annyi-
ban is, hogy a szerz , általa elé í het  é s iónak látott -
másoktól származó leí rásokat is átvett, a hosszas, í zes
beszámolóktól a pársoros, sz kszavú  hí radásokig, Ke-
vé s kivé tellel megielölte a forrásokat, A legré gibb hi-
vatkozás 1803-ból, a leggyakoribbak a XIX, század kö-
zepé r l, az ötvenes-hatvanas é vekb l valók.

A szerz  az el szóban elmondja, hogyan lett a gy i-
temé nyb l köny- ,,l864-ben, nid n már e munka saitó alá
rendezé sé hez foqtam, kötelessé gemnek órzettem áItaldnls é s nail-
vános felhí vást tenni a lapohban, üedeti ú jabb né pszokások köz-

lé sé re, illet eq ilyesekneh kezemhez, gtl itemántlembe Ieend  be-

küIdé sé re, de hé té vi várakozás után is ioen hevé s eredmé nye volt

e felhí vásnak."
Nem tudhatjuk, pontosan mire gondolt, amikor ezt

í rí a: ,,A rlssz szokásokat, mí nt melueh é rtelmi é s erfrölcsi í ejlí ,

dé seinftet qátolnák, s né pé Ietünkön különben is ráqódó í é rqek
valánah, e gg(í jtemé nabó'l többnuí re kihaql)tuk." (Mé gis akad
a bevettek köZött is né hány!)

Úgy látja, hogy l848 óta nagyot változtak a né pszo-
kások, ú iak a]akultak, kevé ssé  változatosak, ezé rt is
ideje egybegy jteni a í é gieket. M vé t ,,hé zagot pótló
irodalmi m nek' nevezi - s valóban az. Nem vé letlen,
hogy most ú lra kezünkbe vehetjükI Különösen azé rt
é rdekes, mert mostanában mintha ú ira terjedne a ha-
gyományok ápolása, bemutatása, F leg a tánc é s a ze,
ne, dal mellett a ré gi ünnepek látványos el adása is.

Ré s  Ensel Sándor els  tudatos gy it ie a né pszo-
kásoknak - olvashatjuk Yerebé lqi Kincs  utószavában,
amib l azt is megtudjuk, hogy mái Ré s  Ensel föld,
birtokos-|ogász apja is - nyeivé szkedve - pé ldát mu-
tatott tudományos törekvé seivel, Fia, apja nyomdoka-
it - é s az akkori szokásokat - követve szinté n |ogász
lett, de már ifian különböz  tárgyú  pubiikációkat tett
közzé . A hatvanas é vekben ezekb l sorozatnyit közölt.

Úgy vé lem, é rté kükb l nem von le sajátos összeállí -
tása é s válogatása, Ahol szüksé gesnek vé li, magyará-
zó iegyzeteket í r, Ezek közt olyan is akad, amelyik ma
már külön kis tanulmánnyal é r fel (pl. a dohányter-
meszté sr l, a 8l. oldalon), Kissé  szokatlan, hogy a ]e-
í rtakat nem tárgyuk szerint, hanem bet rendben, szá-
mozva közli, 1-|66-19. Í gy aztán vannak többször vissza-
té r  té mák, mint a lakoda]mi szokások. Egy csokorban
hasonlóságuk é s különbsé gük könnyebben összevet-
het  lenne,

Nem vé let]en az et bbi pé lda: a lakodalmas szokások
leí rásából van a legtöbb, É rthet , hiszen a legnevezete-
sebb az é let-ünnepek között é s a legszí nesebb is, Egyik
faluban az esküv  szokásos napja a szerda, máshol a
hé tf  Vagy a csütörtök é S a szombat. Legtöbb a té li la-
kodalom, amikor szünetel a paraszti munka.

Kivé tel Torockó, ahol mindig tavasszal, nyáron tart-
ják. Voltak egy hé tig taitó mu]atozások is, de a leg-
több három napos, Ké s bb egyre rövidebb lett a lako-
dalmas id .

Talán é rdekes né hány kú lönleges szokást megemlí -
teni. Voit ,,csoportos" esküv  is, amikor nyolc-tí z pár
állt együtt, dí szben, nagy kí sé rettel a pap el tt. AZ
meg valószí n |eg egyedül álló, hogy a horvát határvi-
dé ken a menyasszony é s a koszorú slányok is ]óra ül-
tek templomba menet, A rácoknál olyan hosszú  a
templomi szertartás, hogy mí g a pópa az iflú  pánal
,,-, ,,aZ esküV i szertaltásokat vé gzi.,.,,a nászné p fé lre-
fordulva sz r vagy ködmön alatti kulacsból iókat hú z",

A lányké té st l a lakodalom legvé gé ig rengeteg cí -
met-rangot osztottak ki el re a vendé gek között, A
szé kelyekné l a v legé nynek é s a menyasszonynak
,,gazdája" van- Az egyik helyen csakis a faluból, másik-
ban meg miné l messzebbr l hozott menyasszony a
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nagyobb dics sé g, A menyasszony kiké ré sekor gyakori
szokás volt az ,,álmenyasszony" bevezeté se, Az elcsú fí -
tott Szemé lyek után csak a harmadik volt az igazi. Ál-
talános szokás volt a pár meghinté se valamilyen mag-
gal: bú zával, kölessel, a szaporodás é s a jólé t jele-
ké nt,

A palaszti lakoda]mak elbeszé lé se meJlett né hány
kivé tel is akad: van ú ri, keresked i is, Egy ú ri lakoda-
lom iegyzeté b l megtudjuk, hogy Stibor vajdáé  egy
é vig, Ztí nyi llonáé  vagy hat hónapig tartott!

Leghosszabb é s legré szJetesebb, egyben a szövegek
közt a legré gebbi ( l827) a Tóköz lakodalmas szertartá-
sa, Több é s hosszabb versezetekkel illusztráIt, mint az
eI z ek, Ezek f ké nt a V fé ly teend it szí nesí tetté k.
igyekeztek hát miné l é kesebbre szedni a rigmusokat,

Em]í té sre é rdemes, nevezetes szokás volt legtöbb
helyen, hogy verekedé st, a megengedettné l er sebb
leré szegedé st nem t rtek: az ilyeneket kivezetté k,
máshol ví zbe mártották|

A nászmenetben az utcán kurjongató-rigmusokat
rögtönöztek, melyek ké s bb, a ]akoda]mas táncok
közben is felhangzottak, Ime né hány:

Aki kiné z az ablakán
TálIJoq nffön a homlokán!
(Hiszen mindenki kiné Zett !)

Ez az uka olqan heltlsé q,

KörüIvette már az (nsé g 
,

É ,geti az lsten tüze,

Mert sok rossz lány lakik benne-

Akinek most kedve nincs,
Annak egy csepp esze sin6|

Kiemelked en jó í rás a té gi, etdé lyi, ú ri lakodal-
makról szóló,

A sok iakodalmas mellett a iegtöbb a temeté s, no
meg a keresztel  leí rása. Mindkett né l sok a változat,
é s termé szetesen a hasonlóság is, Egyik í rás elí té li né -
mely temeté s hatalmas pompálát é s költsé geit, EZ odá-
ig fa|ult, hogy egy l747-es rendelettel korlátoznj kellett.

É rdekes, hogy a helyenké nt akkor terjed  ,göröngq-
veté st" a leí ró szerint ré gi római szokásból vetté k,

Az egyé b né pi ünnepek, mulatságok ré szben egyhá-
zi, de többsé gükben a mindennapi é lettel kapcsolato-
sak, tá|, foglalkozás, neves napok szerint változóak.
Legáltalánosabb: hú své t, farsang, pünkösdi királyság
(ré gen a pú nkösd egy t}é tig tartott), áprilisi tré fák, fo-
nó, iskolások toborzása, illetve gy ité s az iskolames-
ternek, le]ké sznek, valamint az é jjeli rök óránké nti ki-
áltásai, Az utolsó hajnali né gykor már é bIesztett:

Né g11 az óra, felfteljetek,
Álm\t,hbóI serhenjetek -. .

Karácsonyról kevé s szó esik, karácsonyfa állí tását
csak egyszer emlí tik, de ú ri szokáské nt, Betlehemezé s-
r l, kántálásról csak igen röviden szólnak, Több he-
lyen esik szó ré gi babonák, szokások keveredé sé r ],
í gy egy karácsonyi babonától is, de ennek nincs köze
val]ási szokáshoz,
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Az elí té lend  szokások leí rását ugyan kihagyta szer-
z nk, mé gis sok a visszataszí tó ünnepi .,szertaftás":
kakasüté s, kakasnyakvágás, gú nárnyakszakí tás, bika-
hajsza, Egyik beszámoló szerint voltak valaha állatvia-
dalok is ( l797-es adat), a ]eí ró Pesten látta, Lehetett
kutya, bika, medve, vadkan, oroszlán is a küzd k kö-
Zötl.

A vé rengz  láté kok után megemlí tené m, milyen é l-
vezetes a kóló ]eí rása: ,,A szlavóniai szerbek a kólót fa-
natikus dühhel lejtik, s a kó]ó náluk az, mi nálunk a
csárdás, Fé rfiak, asszonyok, leányok vegyesen körbe-
ö]elkeznek, a kör közepé ben pedig parádé ban a dudás
foglal helyet, ,, fejé vel é s iobb lábával egyú ttal veri a
taktuSt, , .,"

É s a leánl^aásár? Ki tudia ma már, hogy ké tfé le volt?
Egyik valóban párválasztást jelentett, ré gen egyik vi,
dé ken é vente háromszor, ,,A lányok ilyenkor leeresz-
tett haijal jöttek s koszorú zott volt a fejük. A fjú k kö-
zelr l tartottak felettük szemlé t,, ," Sok verekedé s mi-
att azlán betiltották 1720-ban. A másik megszokott é s
elterjedt ]eán}"/áSár a SZent-György napi volt: cselé d_
vásár a piacon.

A kötet stí lusa Világos, pontosságra törekv , Csak
leí 1 nem kommentál. AZ átvett í ráSok többnyire SZí ne-
sebbek, í rói töIekvé sekre is mutatnak. Van egy hagyo-
mányt mondó mese is a kosáradásról. Né hány ki-
emelked en alapos, ré szletes rajz közül az egyik a ma-
tyókról szól, eredetüket, nyeJvüket is vizsgá]ja, Ugyan-
csak figyelemre mé ltó a Göcsejr l, valamint a
SZatmárról í rott, meg a Bonyhád vidé ké r l szóló ré sz,

P,z ország né pessé gé nek minden nemzetisé gé r l
szó esik, bánáti bolgárokról, sokácokról, szerbekr l,
oláh, sváb, né met, zsidó hagyományokról é s ünne-
pekr l egyaránt,

Nyelvé t az egyszer sé g jeliemzi, mé gis é lvezetes,
í zes, ma már sok elfelejtett, vagy alig ismelt szavakkal:
buborka (uborka), haiukat hátraecsé llik (-fé sülik),
iszákonyosak (ré szegesek), keservesek (gyászolók),
Sürga (fürge), gyülöng (gyülekezik), dalió (dáridó],
'zgáncs llakodalmi lreí acs iná ld1,

Mennyi koszorú  minden ünnepen| É s mennyi
mé Zesboí  fogyottI

Mé g né hány apróságról: kiderül, hogy a közsé gi
kassza akkoriban is gyakran üres Volt! Hogy a to]Vaiok
bünteté sé ben igen találé konyak voltak, Egyik ilyen
vo|t, hogy ,,vagy azonnal, vagy a reá következ  vasár-
napon, az egé sz faluban hátrakötött ké zzel körülhor-
doztatott a tolvai utcáról utcára, nyakába )é vé n füg,
gesztve a lopott tárgy; né mely utcák szegleté n le is
fektettetett, s né hányszor jót hú ztak Iajta a mogyoró-
fapálcával , ,, a kárt is köteles Volt megté rí teni." Meg-
szí vlelend  pé lda,,.

A vjdámabb befejezé shez mé g: a rácoknál az eske-
té s befejezé sekor a v legé ny a menyasszony lábára lé ,
pett, annak jelé ül, hogy ezután ura é s gazdája, Ven-
dé gsé g után ,,kis fejbever cske is szokott töIté nni, mj
né lküi a falusi vendé gsé g jó vendé gsé gnek nem
tartatik," Ez a hagyomány modern formájában elé g
tartóSnak biZonyultl

sinka Erzsé bet


