
„Az a nép, mely nehéz időkben a szenvedés és a gyáva lemondás közt meri elvállalni a 
szenvedést: e lőbb-utóbb feszabadul a lemondás kényszere alól." 

„Minden magyar felelős minden magyarért ." 
Németh László úgy látta, hogy a SzaDÓ Dezső bűvkörébe került fiatalság, amely a későbbi 

középosztály részét alkotta, inkább a byroni romantika világában élte életét, gondolkodás és 
tanulás helyett a könnyebbik utat, az ábrándozást választotta. A nemzetiszínű lelkesedés, a 
felületes világszemlélet, a búsmagyarkodás táborába tartozóktól a kritikus Németh László 
számonkéri, nogy mit tettek életükben azért, hogy közelebb kerüljünk az általa és Széchenyi 
által elképzelt Magyarországhoz. Kegyetlen, de igaz számonkérés: 

„Szabó Dezsőnek mindig volt pártja a szívekben, de milyen kevéssé serkentődtek ezek a 
hiszékeny szívek arra, amire a legjobban kellett volna: Önművelésre?" 

Püski Sándor az elmúlt évben kiadta Szabó Dezső tanulmányainak átfogó gyűjteményét . 
Talán ő sem számított rá, hogy az olcsónak nem mondható Az egész látóhatár sikeres 
kiadványnak bizonyult ; a negyven évig elhallgattatott írót tehát számon tartja az ország. 
Azok, akik megkérdőjelezték időszerűségét, azoknak válasz ez a könyvsiker. 

Bevezetőben az 1930-as évek krisztinavárosi irodalmi levegőjét említettem. Most , hat 
évtizeddel később, a volt kávéház és a három nagy író volt lakása közvetlen közelében az 
irodalmat Püski Sándor könyvesháza sugározza. Hivatást teljesített egész életében, szükség 
van rá ma is. „Gutenberg, ez a Zauberlehrling feltalálta a könyvnyomtatást , s elszaporította a 
könyvet; most a könyv megfojt ja az i r o d a l m a t " - m o n d j a Németh László. Püski Sándor azért 
küzd, hogy a valódi irodalom életben maradjon. 

Dr. Kovács Zoltán 

Rituális tárgycsere 
a csíkszentdomokosi lakodalomban 

A brassói képtárban néhány évvel ezelőtt egy közepes méretű kép ragadta meg a 
figyelmemet. A festő nevére már nem emlékszem, a képaláírásra viszont igen: a hozomány 
(Zestrea) volt. Paraszti tisztaszobában, csergékkel, csipkés lepedőkkel és párnákkal geren-
dáig rakott menyasszonyi ágy, és előtte, háttal az ágynak, széken ülve, eres kezeit térdén 
nyugtatta az „életmű" alkotója: a görbe hátú édesanya. 

A még középkorú , de mégis anyókásan ülő asszony már a háta mögött tudta azt, amit 
megalkotott , szemet rontó, hátgerincet ferdítő tárgyait már nem tekintette magáénak, csupán 
önigazolásnak; mintha azt mondta volna: Itt van, vigyétek! Rakjátok a leányom, az új 
asszony tisztaszobájába! Az utánuk maradt üres helyet majd kitöltőm azokkal a darabokkal, 
amelyeket egykor az én szüleimtől kaptam, meg azokkal, melyeket időközben még 
szereztem. 

Csíkszentdomokosi lakodalmi szokáskutatásaim során sokszor eszembe jutott ez a kép. A 
hagyományos ot thoni élettér tárgyainak, kellékeinek különös sorsa sejlett fel bennem. A 
festmény a hozomány és az anya egyéni viszonyát sugallta, egy asszonyi élet során. A 
perefernum vagy pernevitel, ahogy itt nevezik, és amely a lakodalmat mindig megelőzi, ezt a 
viszonyt felbontja, a szó igazi értelmében szocializálja az elvitel és az azt követő néhány nap 
időtartamára. Utána pedig a tárgyak, a kelengyedarabok és ember kapcsolata ismét egyénivé, 
zártabbá válik, a nagyközösség érdeklődési köréből lassan kihull, családivá szűkül. 

Más szóval, a tárgyakkal is valami hasonló folyamat zajlik, mint a menyasszonnyal. A 
leánynak, a lakodalom során megváltozik társadalmi környezete és helyzete: elválik 
szüleitől, asszony lesz belőle, miközben az átmenet egész Sor rítusának vetik alá népes 
közönség jelenlétében, mely épp ezáltal szerez tudomást az egyén élete változásáról, és ismeri 
el az átmenetet. 

Ha arányaiban nem is mérhető a menyasszony elviteléhez, de a hozomány „átmenetele" 
mindenképpen fontos közösségi mozzanata a lakodalmi színjátéknak; mondhatnám úgy is, 
hogy ebben a jelenetben maguk a tárgyak játszák el azt a szerepet egy kisebb közösség előtt 
és közreműködésével, ami aztán a leánnyal ismétlődik meg a nagyobb nyilvánosság 
részvételével. Ugyanis a perefernum körül találkozik elsőbben, képviseleti alapon, a két 
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rokonság, s e tárgyak társaságában és általuk meghatározot tan átminősül a két fősze-
replő és a két család magatartása, egymáshoz való viszonyulása is. A menyasszony 
hozományának ilyen fajta numanizálódása, szocializálódása szolgáltat ürügyet a lakoda-
lom kezdetben komoly , mél tóságot megkívánó, aztán mókázásba átmenő, fe lo ldódó 
játékára. 

A továbbiakban, eltekintve a perefernumlevelek és -vitel művelődés- és civilizációtörténeti 
vonatkozásaitól, azt a jelenetsort írjuk le, amely a hozomány rituális kiadását, elvitelét, 
helycseréjét és az ezzel járó funkcióváltozást ielenti. 

Csíkszentdomokoson az u tóbbi 15-20 év alatt a p e r e f e r n u m v i t e l , mint esemény, különvált 
a lakodalomtól; az irogatás, a pernevitel egymás után következő momen tumok lettek, és vagy 
csütörtökön vagy szombaton ejtik meg, aéli egy órai kezdettel. 

A szokás lefolyásán a legényes és leányos ház gazdája, a gazdánék, vőlegény, menyasz-
szony, a menyasszony testvérei és szülei vesznek részt tevékenyen. Az ezt megelőző 
időszakban ott voltak a tanúk, jegyző és két értékelő (becslő) asszony is. 

„Az értékelő asszonyok lebecsülték, hogy egyik-másik tárgy mennyit ér, és sorba 
feldiktálták. Történt , hogy összevesztek, mert a becslésben nézetkülönbségek merültek fel. 
Általában a leány résziről felbecsülték a portékát, a legény résziről leértékelték." 

„A vőlegény s menyasszony karosszékben ültek, s hallgattak, nem szóltak belé a menetbe 
egyáltalán. Ma is csak úgy nézik, nem szólhatnak belé semmibe." 

Abban az időben, amikor hé t főn tartották a lakodalmat (az 1960-as évekig), a vendégség 
reggel kezdett gyülekezni, és ekkor jöttek a leányos házhoz a perefernumért is. A pernét , 
akárcsak a menyasszonyt , a legényes ház gazdája kérte ki a leányos gazdától: 

„Jó emlékezetbe lehetnek kegyelmetek, hogy az ez előtt való napokban megtalálta és 
eljegyezte a mi kedves f iúnk N N a kegyelmetek érdemes leányát N N - t . A kézfogás, a 
gyűrűváltás, s ugyanúgy egyéb ceremóniák ezen személyek közöt t megtörténtek, s úgy a 
nitlésre való felkérés is, szokásaink szerint. És most az örömszülők, de főképpen a vőlegény 
uram énáltalam alázatosan tisztelteti és azt kívánják, hogy ezen nevezett személy minden 
megnevezendő perneferom vagyonát szolgáltassák ki nyoszolyóasszonyoméknak, hogy 
őkegyelmük is költöztethessék vőlegény uramnak csendes szállására, ahol éljenek Isten 
dicséretére, és minden rokonoknak örömére." 

A leányos gazda így válaszolt: „Menyasszonyunk még nics! Kora reggel elment eprészni, 
estére ha hazakerül. Á perne, az megvan, ha ki tudnak egyezni." 

A vetett ágyat öregasszony őrizte ruhagyertyával. A vőlegény a felkérőlegények kíséreté-
ben ment be a pernés szobába és mind a hárman megcsókolták a ruhagyertyás asszonyt. Az 
így megszerzett és meggyújtot t ruhagyertyával álltak ki az ajtóba, és aatak jelt a vivőknek a 
perefernum felszabadítására. 

Amikor a menyasszony pernéjét vitték ki a kapun, énekelték: 

Édesanyám férjhez adott 
Jaj nekem, jaj! 
Tizenhárom párnát adott, 

Jaj-ja-ja-jaj! 
Ha még egyet adott vóna, 
Jaj nekem jaj, 
De szép ágyat vettem vóna, 
Aj-ja-ja-jaj! 

A fenti rekonstruált szokással szemben az irogatás és perefernumvitel mai szokásait már 
személyes megfigyelés alapján írom le. 

Az irogatás helye: a perefernummal berendezett tisztaszoba, melyből ez alkalommal 
minden más holmit kiraknak. A már említett napok valamelyikén, déli egy órára megérkez-
nek a gazdák és gazdánék. Helyet foglalnak az asztalnál, előkészítik az írópapírt, indigót, 
íróeszközt. Az írást az a gazda végzi, amelyik önként erre vállalkozik. 

Az asztaltól távolabb leül a menyasszony és vőlegény, a háziak pedig pálinkát és 
kürtöskalácsot hoznak be. A poharat a leányos gazda köszöni el: „Adja az Isten, hogy soha 
meg ne bániátok!" Ezzel kezdetét veszi az irogatás. 

Ä tárgyakat az örömanya vagy a menyasszony leánytestvérei nevezik meg, bemondják a 
mennyiséget, a két gazdáné pedig mindent megszámol, ellenőriz. Az inventáriumot a gazdák 

48 



és a vőlegény írják alá. Új ra pálinkát töltenek, felállnak, és a leányos gazda hivatalosan és 
ünnepélyesen átadja a vőlegénynek a perefernumlevél másodpéldányát, mondván: „Adja az 
Isten, ne kerüljön sor arra, hogy nézegessétek! Isten adjon egészséget az elhasználásához, 
váljék ronggyá, amit kaptatok." Erre poharat ürítenek. 

Újra töltenek és a leányos gazda így válaszol: „Mü azt kívánjuk, hogy azt, amit most itt 
esszeírtunk, szaggassák el egészséggel, s a papírt egye meg a fene a láda renekibe, hogy arra 
szükség ne legyen sohase. Az Isten fizesse meg, amit adtak!" Újra töltenek, és mostantól már 
jótanácsokat adnak a fiataloknak. A hangulat tréfálkozóvá válik. 

Délután két órára, fél háromra megérkeznek a szekeresek, feleségükkel. Ö k a pernejormos 
asszonyok. Hagyományos viseletbe öl töznek, a férfiak ritkábban. A férfiak kalapjára 
megkülönböztető jelként előbb a kalapot körbefutó , majd hátul két ágban vállig érő piros 
pántlikát tesznek. 

A szekereket úgy állítják be az udvarba, hogy a „legelső kelengyés, a második a bútoros, 
harmadik a mindenes legyen". 

A leányos gazda asztalhoz hívja a vivőket. Ezzel a pillanattal a hangulat egyre emelkedik, 
színjáték kezdődik bent az asztalnál, és kint az udvaron, de nem egymástól függetlenül, hisz 
a két színtér összekapcsolódásából jön ki a játék „konfliktusa". 

Behordják az étkeket az asztalra, az első pálinkás poha ra t pedig a leányos gazda kö-
szönti el: „Tisztelt vendégek! Részemről örvendek, hogy megértük, hogy székely 
szokásunk szerint megsegítettük ezeket a fiatalokat. Isten engedje meg, hogy használják 
egészséggel, amit kaptak, s csak mosásra vegyék elé. Met ha mossák használják es. Az 
asszonynak csak a seprű legyen a veszekedő társa. Az asszony ne haragítsa meg a férfit, s a 
férfi az asszonyt!" 

Egyik szekeres: „Ha meg annyi, csak három napnál tovább ne tartson. Asztán úgy lesz, 
mintna új párok lennének." 

Gazda: „Aztán köszönjük szépen, hogy elviszik a perefernumot, csak vissza ne hojzák!" 
És így folytatódik az ezzel kapcsolatos megjegyzések, csipkelődések sorozata. 
Másik szekeres: (bizonyos idő után) „Sokat írtak-e essze? Met mü úgy vagyunk ötöjzve, 

hogy sokat nem emelünk." Gazda: „Ejisze mü rakjuk fel? Megetetünk, megitatunk, s még 
rakjuk es fel? Kinek kell, hordja el, mü esszeírtuk!" 

Míg az ebéd és a játék itt bent folyik, az udvarban a jövő-menő menyecskék „enni adnak" 
a lovaknak, teheneknek: összegyűrt újságpapírt , gyaluforgácsot, üvegbe vagy borkánba 
vizet tesznek az állatok elé, a lórúdra pedig „étlapot" húznak (gyakran a D o l g o z ó N ő 
lapjaiból). 

Egyik menyecske: (kintről be) „Nyugodtan egyenek, met a lovak es jól esznek! Étlapot es 
kaptak!" (Kacagás) 

Másik menyecske: (kintről be) „Miféle lovakkal, marhákkal jöttek? N e m esznek, csak 
izikelnek!" 

Harmadik menyecske: (kintről be) „Nem kellett vóna, enni adjanak a lovaknak, hogy 
tuggyanak itt enni!" 

Egyik lovas: „Há má egy hete, hogy nem at tunk ennik!" (Kacagás) 
Harmadik menyecske: „Ha (zö(l)d szemüvegjik lenne, ejisze jobban ennének!?" 
Erre, bár a játékot mindenki tudja, ki-ki az altóhoz, ablakhoz megy és kinéz. A látványon 

nagyot kacagnak, kommentál ják, majd visszaülnek és folytatják az ebédet. 
A leányos gazda közben biztatja őket: „Hamar egyenek, mert kell menjenek!" 
Mikor az ebéd véget ér és megindulnának a pernéért a tisztaszobába, a leányos ház 

asszonyai védőfalat állnak a menyasszony ágya előtt, középen a leányos gazdánéval. 
- Az ágyat ingyen nem adjuk, fizetség kell! — mondják. Újra játék kezdődik. Alkudoznak, 

végül csókban egyeznek ki. Elöl a vőlegény, utána a legényes gazda végigcsókolja az ágyat 
véaő asszonyokat. 

- Na , most a többi ember - kiáltja a gazdáné met ennyiért nem adjuk! 
Megindulnak a szekeresek is, úgy tesznek, mintha meg akarnák csókolni hol az egyiket, 

hol a másikat, de visszakapják a fejüket, míg a gazdánéig nem érnek. O n n a n visszafelé 
mindenkit megcsókolnak. 

Közben mókás öregasszonyok is odagyúródnak a csókra. 
- Magát a szomszédban csókoljuk meg, mikor nem lássák! - m o n d j á k - s nagyot kacagnak. 
így felszabadul a perefernum, kezdődik a kihordása. A háziak nem segítenek sem 

kihordani, §em felrakni a szekérre. Tiltja a hagyomány. A szekeresek, tehát a legényes ház 
emberei meg a szomszédból jött segítségek hordják ki a darabokat. 
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Elsőnek a házat (kanapét) hozzák ki, majd rétegesen és lépcsőzetesen rakják rá a lepedőket, 
takarókat, párnákat és végül a játékbabát, nem ritkán a menyasszony felnagyított színes 
portréját is. A rakás tökéletességére és főleg a lepedők, takarók egymásra helyezésére külön 
asszony vigyáz fel, „hogy lehessen látni, miből mi van". 

„Régen es, most es a szomszédasszony s még a rokonokból es megolvastak mindent, s azt 
es megnézték, hogy melyenyek. Aztán elbeszélik, hogy mit kapott ez s az. így mindenki 
törekszik, hogy nehogy az övé alábbvaló legyen." 

A játék a kirakás alatt sem szünetel(t): „Erősen kellett ügyeljenek, met mindent szedtek 
essze, amit a szülők nem es akartak adni a leánynak. Jó nagyot r ikolytot tunk, s ez alatt lopták 
a tyúkot . Nem hallatszott, hogy kodácsolt ." A tyúklopás szokása most is megvan (egyik 
alkalommal épp az éjjeliszekrényben rejtették el), viszont mind nagyobb teret nyertek a 
régen is gyakorolt késleltető játékok, tréfák: kiveszik a kerékszeget, leoldják a lovakról a 
húzókat , eldugják az ostort , összebogozzák a gyeplőszárat stb. 

A perefernum felrakása után a vőlegény es gazda egy liter pálinkát, a gazdáné pedig kalácsot 
kínál el minden ottlevőnek, a kukucslóknak is, akik Közben már megszámolták, megvizsgál-
ták a felrakottakat. 

A szekeresek feleségestől felülnek a szekérre: a legelsőn két pernés asszony szokott állni, 
hogy erősebben ujjogtassanak. Az indulás pillanatában rossz fazekat, ócskaságokat (konzer-
ves dobozt , mosópasztás flakont stb.) akasztanak a szekérre, bizonyságul, hogy a rászedés-
ben úgyis a leányos ház került ki győztesen. 

Útközben végig ujjogtatnak, „nogy mutassák a hozományt , hogy mi mindent kapott a 
menyasszony." 

A legényes háznál a tiszta szobába hordják be a perefernumot. Az ágyat a szomszédasszo-
nyok vetik meg, nem azok, akik vitték. Ö k csak lerakják. 

A menyasszony ágyát a megvetés után „megjácodják: menyecskéket hengergetnek belé, 
szertelenkednek benne, úgy es vót, hogy letörték". 

A játék ezzel még nem ért véget. „Az ágyat mikor bérendezik, úgy csinálják, hogy mikor 
beléfeküsznek (ti. az új házasok), omol jon essze."; „Régebb vagy külüt vagy csengőt köttek 
az ágy alá, vagy cukorkásdobozt tettek a szalmazsákba, hogy hallják mennek-e a fiatalok 
Gyergyóba!" 

Életünk során, kétségtelen, sokféle tárgyunk cserél gazdát és helyet. De a leány 
férjhezmenetelét kísérő tárgyvilág antropomorfizál t helycseréjéhez talán egyik sem mérhető. 
Az ú j családi ot thon megalapozását célzó kelengye együttes rituális elvitele egyfelől az ember 
és tárgyainak bensőséges viszonyát, életünk egy részének célját, másfelől e cel megvalósításá-
ban az egyéni érdem és teljesítmény társadalmi megmérettetését példázza. 

Az anya védelmében álló, használati tilalomnak alávetett hozomány felszabadul, csipke-
rózsika álmából felébred, funkcionálissá válik. 

Balázs Lajos 
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