
Ugrálás a szép kenderért
Szlov ák tdnc rnulats ág o k

A farsangi táncmulatságok a hazai szlovák népesség
egy Ielentős részénél mágikus részfeladatot is kaptak,
mégpedig ezeken kellett lebonyoJítani a ituális tánco-
kat a maqas, szép kenderért. A vízkereszttől kezdve több
jeles naphoz kapcsolódó hiedelemeljárásoknak ez az
utolsó megnyilvánulása, mely feltehetően abból fa-
kad, hogy a fonás a farsang végig lezárul.

Napjainkban a róluk szóló emlékismerettel a nógrá-
di, a Galga menti, a dunántúli és a bihari hegyekbeli
szlovákoknál taIálkozunk, Az alföldi szlovákok körében
csak halvány szórványos emlékként tűnnek fel, A ld4-
rádi és a Galga menti szlovákoknál mind a három napon
vagy pedig egy kiieiölt utolsó farsangi napon táncol-
tak a ió kenderért, Acsdri a vasárnapi táncmulatságon
tették: Tancuit'e, íebi zme mal'i dlhie konope| (Táncoljatok,
hogy hosszú kenderúnk legyen!)- intették a táncoso-
kat- Bánkon a tánc közben nagyokat ugráltak ugyan-
ezért a célért, Csőváron - szintén vasárnap - az egész
család elment a bálba, hogy nagy kenderük nőiön.
Püspdkhatvanban mind a három napon azért táncoltak
az asszonyok, hogy magas kenderük legyen (abi mal'i
visokie konpoe). Teréngqen pedig a legények a gyűitő kör-
úton táncoltatták meg minden háznál a gazdasszonyt,
miközben ezt kiabálták: ,§ak vám narastu honope na
visoÉo|" (Hadd nőjön meg a kenderük magasra!)

A dunántúli sziovákok nemcsak a kenderért. hanem
más haszonnövényért és bő terméSért iS táncoltak_
Mindig a keddi napot választották, Pilisszentkereszten
kedden délután táncoltak a jó termésért, ldősebb
asszonyok kiáltották ki mindig, hogy milyen célból
táncoliák a következő táncot, Először a gabonáért
ropták, után a vöröshagymáért, a mákért stb, E tánco-
kon a nők választották ki a partnerüket, Azoknak a fér-
fiaknak, akiket nem kértek fel, ki kellett menniük, ne-
hogy az ott való állásukkal gátolják a ió termés eljöve-
telét. Pilisszdntón mind a három napon táncoltak vala-
milyen nöVényért, AZ e]ső napon a bő búzatermésért,
a másodikon a gazdag rozsterméséért, a harmadikon,
kedden pedig a kenderért, Ekkor énekelték:

Sel'í vrabec na éope, ül a veréb a színen,
trqe z ri(ú konope, töri a fenekével a kendert,

Sáisápon, Tard,osbánqán, Yértesszöllősön a férfiak és az
asszonyok egyaránt szintén kedden táncoltak és ug-
ráltak, hogy magas és hosszú kenderül nő|ön. Sósftúrorr

kedden déltől a zene az asszonyoknak szólt, hogy el-
táncolják a kendertáncot ína kOnOpOví taúec}. P\z asszo,
nyok szép ruhákba öItöztek, de a lányok is menyecske-
főkötőt vettek fel, hogy részt vehessenek ebben a
táncban, mert a legények csak asszonyokat kérhettek
fel- Leginkább polkát iártak ekkor, mert ennél lehetett
ugrálni, s úgy hitték, hogy amilyen magasra ugornak,
olyan nagyra nő a kenderüI is.
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Piliscséren a mulatozó ifjú házaspárokat figyelmez,
tették, hogy a farsang utóján nem szabad dolgozni,
mert aki ekkor munkát végez, aratáskor beteg lesz (do

na Faianqi robí, ten je v íatvách úezd,ravfl - Ezzel is ösztökél-
ték arra őket, hogy vegyenek részt a táncban, mely
mágikus hatásánál fogva nem csupán a telmést bizto-
sítja, hanem a földműves ember egészségét is, A ba-
konyi Szápáron ugyancsak nagyokat ugráltak tánc köz-
ben, hogy magas kenderük Jegyen: do velkú skoií, velké
bud'e mat'honopi (aki nagyot ugrik, nagy lesz a kendere),
lásdln miként lános napján, farsangkor is körüitáncol,
ták a szilvafát, hogy jó szilvatermést érjenek el, azt
tartották, hogy amelyik asszony nem táncol farsang-
ko1 annak nem nő meg a kendere,

Az alföldi szJovák helységek közúl Dunaegyházán ma-
radt meg a farsangi tánc közbeni ugrálás emléke, A
század közepén a szerémségi és a bánáti szlovákok köré,
ben is élt még a hagyomány- Padinán az anyák biztat-
ták a farsangvasárnapi táncía induló lányaikat: ezen a
napon a táncot is a nagy kender táncának nevezték.

A bihari Bod,onoson kedden élféJkor amikor a mulat-
ság,,l:ezárása" céllából a bíró és a kisbíró megjelent a
táncmulatságon, két idős asszony jött be, hogy ken-
dert vessen {konope priil'i zasiaí). Mindkettő az egyik ke-
zében vízzel teli vödröt tartott, a másikban szalmacsu-
tak volt. A csutakot ebbe a vízbe mártották, s jobbra-
balra úgy fröcsköltek vele, mintha a kendert vetnék, A
férfiakat le iS öntötték, miközben ezt a VaráZsszöVeget
iSmételgették:

Sfleme konopke , Vetjük a kendert,
nak narasnu, iek iedl'bt hadd nőjön, mint a fenyőfa.

Sólyomkővárott a farsangi tánc befeieztével hasonló
módon ,,vetették" a kendert. Egy féIfi hozott magáVal
egy Vödör Vizet, s belemártva a szalmacsutakot, akl<or
fröcskölte, amikor legjobban táncoltak, s közben
ugyanazt a szöVeget kiáltozta.

Miként a korábbi jeles napokon, szánkóztak is a
hosszú kenderért. Dunaegqházán farsangvasárnapon
fogták be a legények a lovakat, kétoidalt csengőket
szereltek fel ráiuk, a szánkóra igyekeztek minél több
lányt és fiút felültetni, s a falu utcáin fel-alá szágul-
doztak, Bánhidán is ugyanezen a napon szánkóztak vé-
gig a falun a legények és a lányok, Galgagutdn a hosszú
kenderért a szánkózáson kíVül iókat csúszkáltak is a
jégen.

Egyes nógrádi, Galga menti községekben a farsangi
táncmulatságot megelőzve vagy pedig táncvigalom
köZött a falu fiataljai vagy csak a lányok, daloló sétákat
tettek. Er dó'[?ürtön a vízkereszttől kezdődően estelente
a falun végighaladva magyar és szlovák nótákat éne,
keltek,

Krupa András


