
Kukerek - álarcos iáték
a bolgár népi hagyományokban

Közép és Nyugat Európában elterjedt - ősi mitológiai
alapokból táplálkozó - szokás, hogy álarcos mulatsá-
gokat, ünnepségeket tartanak a tél végén, a tavasz
elején, általában februárban, A hagyományos bolgár
kultúrában ezek a huher-játókoÉ, vagy ahogy másként
emlegetik Bulgáriában a dzsumalok.

A maszhokat nős ós nőtlen férfiak öItik magukra , aki k sok-
fé]e alakot vesznek fel, de mindig van közöttük egy vő-
legény és menyasszony-páros. A fiatalabb, széparcú
férfiak gyakran öltenek magukra nű álarcot, a helyi ha-
gyományos női ruhákat viselik - hosszú ruha, kötény
és derékkötő - s a fejüket is női kendővel takar|ák be,
A mennyasszonyon kívül a csoport női csapatában
mindig akad nagyanyó, cigány- és török asszony, A
menyasszony és a nagyanyó gyakran egy fabábot hor-
doz kezében, a kisbabát, de az is előfordul, hogy eIrej-
tenek el ruháiukban egy macskát, amely a játékban a
szüIető baba szerepét iátssza- A női szerepet játszók
mellett haladnak általában párjaik, a vő, a vőlegény, a
nagyapa, az öregember és mások- A játék menetében
fő feladatuk párjuk védelmezése a férfiak támadásai-
tól és tréfás gúnyolódásától, tdőnként a szereplők
széna-púpokat hordoznak a hátukon - innen ered a
dzsumal elnevezés, ami a tevére utal - s van, amikor
szénával teli kosarakat, amelyekkel a támadók ütései
ellen védekeznek.

A csapat legnagyobb és alapvető csoportia a kifor-
dított bundába öltözött, szénne] feketére mázolt arcrl
araboké, akik derekukon övet hordanak kolompokkal
és csengőkkel te]eaggatva. Kötelező felszerelési tár,
gyuk a fegyver - a fából készült szablya vagy kés, illet,
ve a seprő, amivel a Sütőt sepregetik, A fegyverek he-
gyét vörösre festik így ezek fallikus imitációként is
szolgálnak. Feladatuk, lrogy félelmet keltsenek a né-
zőkben- A csapattal megy áJtalában egy szörny is, két
szőnyegbe burkolózó férfi, Általában tevét, lovat vagy
szamarat formáznak, feltétlenül van szarvuk-

A kukeri iátékok első szakasza a falu körbeiárása. A
szereplők minden házat meglátogatnak, A |átékban kü-
lönféle fallikus szimbólumokkal teli ieleneteket mutat-
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nak be, megtámadiák, a földre teperik a menyasszon}t,
világos és kifejező mozdulatokkal a nemi aktust imitál-
ják. A vőlegény i€yekszik védelmezni a menyasszon}t, s
amikor ez nem sikerül neki, akkor halottként a foldre
zuhan. A menyasszony siratia a vőlegényét és kéri a
doktort, ilietve a medvét, hogy élesszék fel őt. Ezzel egy
időben el|átssza a baba (a macska) szüIetését is.

Az álarcos felvonulásban a bundába öltözött férfiak
szablyá|ukkal suhintanak azokra a nőkre, akik útjukba
akadnak, a néphit szerint ezzel gyermekhez segítik
őket. A felvonulást zene kíséri és az álarcos alakok
magas ugrásokkal színesített tánclépésekkel haladnak
út]ukon, ami a vetések növekedését utánoZVa ösztönzi
azt, biztosítva a gazdag termést, A házigazdák aiándé-
kokkal fogadiák a kukereket, főként tojást, ]isztet, ku-
koricát és gyapjút adnak nekik,

A felvonulás Csúcspontja a szintás és a vetés imitá.ióia a
főtéren. A menyasszony egy faeke elé fogja a vőlegényt,
s így háromszor körbejárják a teret. Eközben búzasze-
meket szórnak szét, a vetést utánozva, A harmadik kör
végén a vőlegény halottan a fóidre rogy- A menyasszony
és a felvonulás többi szereplője azonban a segítségére
siet és addig sírnak mellette, illetve bökdösik a testét,
amíg fel nem éled, Amikor a feltámadt a vőlegény talp-
ra áll, menyasszonya megszüli a gyermeket, a szoknyáia
a]ól kihúzza a fabábut, vagy a macskát, Így 1átékos for-
mában keltik életre a vegetáció és termékenység, életét
vesztő és feltámadó istenének mítoszát

Érdekes tény, hogy ezek a hagyományos karneváli
játékok nem őrzik meg elemeiket a tavaszi álarcos bá-
lokon, amelyeket a bolgár modern kultúra külső hatá-
sokra létreiött elemeiként tartanak számon. Így a ha-
gyományos népi kultúra íészét képező kukeri játékok a
kulturális örökség részéivé váltak, s ez a szokás egyre
inkább csak a tudományos érdeklődés tárgya.
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