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A Dráván túl, Eszék közelében, a régi Szerém megye területén, a horvát tengerben - mint a 
csángók Moldvában - él egy maroknyi magyar nép, amelyet Szent László királyunk telepített 
oda, de amelyről még annyit sem tudunk, mint a csángókról . Pedig színtiszta, büszke 
magyarok ők. Azt tartják magukról , hogy a honfoglaló hősök utódai. Mondogat ják is félig 
tretasan, félig kevély en: „ . . .Minket , egyöm, még Árpád apánk dobált ki a sarogjaból." 

Négy k i sközségben laknak: Kórógyon, Szentlászlón, Harasz t iban és Magyarrét faluban. 
Körü lö t tük mindenüt t szerbhorvát falvak, városok, idegenek közöt t , magukra hagyva élnek 
testvértelenül 700 év óta. Mind a négy község vidéke jellegzetes alföldi táj. N e m is olyan régen, 
néhány évtizeddel ezelőtt még járhatatlan nádasok, mocsarak tarkítot ták ezt a földet , s ebben 
az időben a nép földmívelésen és állattenyésztésen kívül főképpen halászattal foglalkozott . A 
legelők mélyén ma is ot t csillog egy-egy liba- meg kacsaúsztató tavacska, amely nyáron 
„leszippad", de esős időben tóvá dagadva idézgeti a mocsarak emlékét. Ma már a mocsarak 
helyét szántóföldek, rétek, szőlők foglalják el. A nép szorgalmasan műveli ősei örökét , fizeti az 
aránytalanul nagy községi és állami adókat, küzd , kínlódik, de nem hagyja magát! - „Pénzünk 
nincs, egyéb meg mi kel l . . ." - t réfálkoznak saját szegénységükön. Bizony a pénz ritka vendég 
náluk — niszen nagyon kis kisebbség ők —, de ez nem is olyan nagy baj, mert a ruházaton kívül 
o t thonról minden kikerül, amit szegényes é le tmódjuk kíván. Régen meg, amikor még ősi 
népviseletüket, a kebelet hord ták , a ruha anyaga sem került pénzbe, maguk szőtték a kebélhez 
meg a csárdás imöghöz, ga tyához való tartós fehér vásznat, és a tilangli (tüll) ujjak alá a tarka 
szüvött bélést. Az öregebb nemzedék nagy szeretettel beszél a régi viseletről. - „Szév viselőt 
vót - mond ta az egyik öreg szüle - , it fent (az uj jakon) tilangli, alatta szüvött bélés. Fejér vót, 
mint a hó, előt tünk sejöm takarító (kötény), koszoró a fe jünkbe , pántlika a de rekunkon , 
nyócággyöngy a nyakunkba . Fejér habgyöngy vót, vékony, töredéköny ( törékeny)" . . . A 
fiatalabb nemzedéknek azonban jobban tetszik a divatos, silány gyári holmi. A kebél már a 
kócsag (láda) mélyén pihen, csak egy-két öreg szüle viseli o lykor , mikor a szentegyházba 
( templomba) mén. Pedig a kebél egyike volt a legszebb magyar népviseletnek. Az alja hófehér, 
apró ráncokba szedett, úgynevezett regyös szoknya, amely alatt sok-sok keményítet t alsó 
ruhát viseltek. A hófehér , csuklóig érő tüllujjak alul csodálatosan szép lyukas hímzéssel 
díszített, húzot t fodorban végződtek. Alattuk f inom színeivel tarka csíkokból összeállított 
szüvött bélés. Színes selyemmellénykéjük fölé virágos se lyemkendőt borí tot tak: - „Elibük 
bükték ( tűzték) a sejöm takarí tót" , s az egész színes tarkaság valami keleti bájt kölcsönzöt t 
ennek a viseletnek, a hófehér hosszú szoknya pedig komoly méltóságot. Népi művészetünk 
igazi remekei voltak a hímzet t fodrok, s az asszonyok hímzet t kendői. Ä vékony fehér 
tül lkendő alatt ugyancsak fehér, kézzel csomózot t csipkemintájú főkötő t viseltek. Ma már 
ennek a csodálatos művészettel minden eszköz nélkül „horgol t" főkötőnek a készítési módjá t 
csak egy-két , 70 év körüli öreg szüle ismeri. 

Ősi dalaik közül sokat kiszorí tot tak a mai műmagyar „népdalok". Még megmaradt dalaik 
főképpen szerelmi népdalok, betyár- és pásztornóták. 

Régi lakodalmi, ünnepi népszokásaiknak is csak emléke él már egy-egy múltba néző öreg 
lassú, révedező elbeszélésében. Érdekes babonás cselekményeik és hiedelmeik azonban 
részben még ma is fellelhetők. Babonás cselekményekkel tart ják távol az ördögöt , rontót , 
kísérteteket, ezekkel űzik el a cakrakat (patkányokat) , gyógyítják a betegségeket, főképpen az 
igézetöt, fülfájást , lábfájást, náthát , sárgaságot és a hidegfogást. 

Nye lv já rásuk egyike a legérdekesebb magyar tá jnyelveknek. A szerbhorvát népek gyű-
rű je elzárta őke t minden más magyar tájnyelv hatásától, s így nyelvük önállóan fe j lődöt t és 
sok olyan régiséget megőrzö t t , ami a mai magyar nyelvhasználatból kiveszett. N é m e l y 
szavuk hallatára azt h ihe tnők , hogy kódexeink kora elevenedett meg. Pl. a német jövevény 
„sógor" szó kiszorí tot ta nye lvünkből az ősi eredetű rér szavunkat . Szlavóniában azonban a 

'A sajnálatos szerb-horvát háború ad szomorú időszerűséget ez írás újraközlésének. Annak 
idején a Magyar Cserkész 1940. június 15-i száma regös rovatába írta jeles nyelvész szerzője. A 
népdalban szereplő Tótország név Szlavónia régi neve. Az akkor még rendkívül hagyományőrző 
négy faluról azóta Penavin Olga újvidéki egyetemi tanár és munkatársai végeztek igen 
eredményes kutatást. Haraszti, Kórógy és Szentlászló népének nagy része Magyarországra 
menekült. Rétfalu már régebben beolvadt Eszékbe. (M. P.) 
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sógort ma is rérömnek, rérikémnek hívják. Amikor először hallottam beszédükben a 
megapol igét, azt hit tem, nem jól értettem. Hiszen a megcsókol jelentésű megapol igénk 
elavult, régen kiveszett a köznyelvi használatból, s itt most is teljes életerőben virul, ö s i 
szerkesztést ő rzö t t meg az éjfél helyett használt féléjjel kifejezés, melynek szó szerinti 
megfelelőjét a f innben is megtaláljuk. Kódexeink, régi nyelvemlékeink bizonyít ják, hogy 
ómagyar nyelvünkben igen nagy divatja volt a kicsinyítő képzők használatának. Mi már 
ma jóformán csak a gyermeknyelvben vagy kedveskedő kifejezésekben, becézésekben 
képezünk kicsinyített alakokat. A szlavóniai magyarok ma is olyan szeretettel használják 
a kicsinyítő képzőket , mint honfoglaló őseink. Es nemcsak élő, hanem elavult képzőkkel 
is kicsinyítenek. A z „Árpád" szavunk -d-je is ilyen elavult kicsinyítő képző, mely a 
szlavóniai magyarok nyelvében ma is él. Pl. „Má csak ev van, eja ke t tőd" (vagyis: már csak 
ez van, ez a kettőcske). Érdekes ízt ad nyelvüknek a kicsinyítő képzők gyakori használata. 
Pl. „ H o z bé viszkét ebbe a bögörcsébe" (vagyis: vizecskét a bögrécskébe). „Jaj de szépcse!" 
„De jó szélese fú j ik" . „A szömetkét beléköttem egy ruvikába" (vagyis a szemetet 
belekötöttem egy ruhába). „Ejnyeke, mint tisztikára megrothat" (vagyis: ejnye mind tisztára 
megrothadt). 

Évszázadokon át azt sem tudtuk, hogy élnek. Pedig megérdemelnék, hogy állandóan 
magukon érezzék aggódó, figyelő tekintetünket. Csodálatos, nogy így magukra nagyva meg 
tudtak maradni és nemzeti ön tuda tuknak volt annyi ereje, amennyi szép tiszta magyar 
nyelvük megőrzéséhez kell. De még most sem késő jóvátenni hibánkat, nemtörődömségün-
ket. H a egyebet nem tehetünk, legalább ismerjük és szeressük meg őket, kísérjük 
figyelemmel sorsuk minden változását, hogy jobban el tudják viselni kisebbségi életük sok 
nehéz megpróbáltatását . . . 

Deákné dr. Barth a Katalin 

Gyimesiek Csíksomlyón, a pünkösdi búcsún 
Gyimesvölgyét három nagyközség alkotja: a Tatros legfelső forrásánál Gyimesfelsőlok, 

alább Gyimesközéplok, maja ahol a Gyimesi-szoroson átlépünk Moldvába, ahol Bethlen 
Gábor 1626-ban várat épített, ott ér véget Gyimes, a harmadik, de legrégibb gyimesi 
település. A három Gyimesnek kb. 15 000 lakója van, nagy részben csángó-magyarok, akik a 
XVII. századtól fokozatosan telepítették be a Tatros és a Tatrosba belefolyó patakok mentét . 
Érdekes, t i tokzatos, romantikus világ ez a patakország. A patakok itt a tízesek, a falvak. így 
van Rána; Ciherek; Ugra, Görbe , Boros, Sötét, Kápolna; Antalok; Rajkók pataka, hogy csak 
egynéhányat említsünk meg. 

A gyimesiek nagy része tudja, honnan csángált ide, a jobbágyság, a katonaság, a szolgaság, 
a zsellérség, a bör tön és az adó elől. Itt az erdőkben vágásokat tisztítottak, taroltak le és így 
jöttek létre az első gazdaságok. Nyelvjárásuk legjobban a felcsíkiakéhoz hasonlít, innen 
jöttek a legtöbben, de találunk háromszéki, alcsíki, fogarasi, moldvai elemeket is, attól 
függően, ki honnan érkezett. 

A gyimesi csángók soha nem szakadtak el a csíkiaktól. Gazdaságilag csereberéltek, a 
gabonát, ipari termékeket valamikor Csíkból szerezték be, ők pedig tejtermékeket, bőr t , 
állatokat juttattak a csíkiaknak. 

A kapcsolat legszebb ünnepi megnyilatkozása a pünkösdi búcsú. Ameddig csak visszaem-
lékeznek, a gyimesiek három nagy keresz ta l jáva l -Gyimcsbükk, Gyimesközéplok, Gyimes-
felsőlok - indultak a több mint 40 km oda- és ugyanannyi visszaút megtételére. A nárom 
keresztalja 700-800 embert is jelenthetett. Igazi búcsút nyertek, hisz az egész utat gyalog 
tették meg, közben imádkoztak, énekelték a szebbnél szebb Mária-énekeket. 

„Róma után a legszentebb hely Csíksomlyó" - ezt vallotta minden gyimesi csángó, s élete 
legszebb álma legalább háromszor búcsút nyerni Csíksomlyón. 

A hosszú utat botosán és könnyebb, kényelmesebb cipőben tették meg. Vallomásaik szerint 
a búcsújárás először is lelki szükséglet: azért indultak, hogy a csodatevő Szűz Máriától üdvös-
séget nyerjenek. Gyimesben különleges kultusza van Szűz Máriának, a csodatevő Mária Édes-
anyának. Gondol junk csak a könyörgésekbe szabadon belefoglalt szövegekre: „drága jó Mária 
Édesanyám.. .", vagy „a Babba Mária" jelenlétére a gyermekek nevelésében: „Ne fütyörj este a 
házban, mert a Babba Mária sír", „Ne rosszalkodj, mert a Babba Mária haragszik!". 
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