
A lakodalom hiedelemvilágában a ház a mágikus cselekvések viszonylatában kettős szín-
ben mutatkozik. A pozitív vagy serkentő (produktív) cselekvések számára kedvező médium, 
míg a negatív (malefikus) cselekvések (rontások, megcsináltatások) a ház és udvar területéről 
mondhatni teljesen kiszorulnak. 

A pozitív vagy serkentő, negatív vagy rontó cselekvések erőssége tér- és eseményidő függ-
vényében hullámzik. Mellékelt grafikonunk ezt a jelenséget puszta ránézésre is észrevéteti. 

A serkentő cselekvések görbéje a vízszintes tengely fölött halad és csak a pozitív mágikus 
eljárásokat jelképezi; a rontó cselekvések görbéje pedig a tengely alatt vonul, az átkozódás és 
megcsináltatás jelenségeit ábrázolja összevontan. A grafikon azt érzékelteti, hogy ezek a prak-
tikák a házban, udvarban, templomban végzett szokásjelenetek esetében szinte teljesen lehe-
tetlenné válnak. A szokásvonulatnak ezek a színterei tehát sérthetetlenek, viszonylag szuve-
rének, az átmenet szempontjából ugyanakkor legfontosabbak. Ebből a helyzetből adódik az, 
hogy a negatív görbe a legmélyebb kilengést a lakodalmas menetnél, a legnagyobb házon 
kívüli, utcai szokásjelenetnél mutatja, mivel a legtöbb támadó lehetőséget, felületet kínálja a 
megrontás számára. 

Mint említettük, a ház és udvar nem egyedüli színtere a lakodalom lefolyásának. A temp-
lomról, mint az egyházi esküvő helye, szintén lemondunk, az utcáról is csak néhány jelenséget 
idézünk még, amelyekkel valamelyest árnyaltabb lesz a fenti kép, de amelyek egyértelműen 
érzékeltetik, hogy a lakodalom alkalmával a hétköznapokból ismert pragmatikus közlekedési 
pálya funkciója most hiedelemtartalmakkal gazdagszik. Csak jelezzük, nem értelmezzük! 

„Hazamenet lehetőleg egy kerülő utat tesznek. Nem arra mennek, hol jöttek, még ha a 
szomszédba (ti. a templom szomszédságába) vannak is. Nem szerencsés"; „Ahol elmentek, ott 
nem szabad visszamenni. Nem szerencsés. Ha még arra vezetne az útjok, egy kerülést csinál-
nak, ha nagyobb is, csak ne menjenek ott, hol jöttek. Most is tartanak benne valamit." "Ha 
esetleg oda viszik vissza (!), ahonnan elvitték, nem abba a szobába fogadják vissza, amelyik-
ből kivették." 

íme az emberi tér és az emberi sorsforduló - párválasztás, lakodalom - bonyolult rendsze-
rének vizsgálatára való próbálkozás, mely nem kimerítő, csupán a kutatási lehetőségek kime-
ríthetetlenségét jelzi. 

Balázs Lajos 

Kossuth Lajos a néphagyományban 

Kossuth Lajos hazai kultuszának csúcsa kétségtelenül a Kossuth-nóta, amelynek refrénje 
(Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!) ma is a Kossuth-rádió közismert szignálja. A Kos-
suth-nótával a néprajzkutatók közül Ortutay Gyula foglalkozott. Kimutatta, hogy szövegében 
és dallamában kumc kori elemek, a XVIII. századi verbuválásokat idéző részletek találhatók. 
Különböző szövegváltozatait az egész országból ismerjük. A Fejér megyei 1848-as hagyomá-
nyok gyűjtése közben a következő szövegváltozatra bukkantunk: 

Felsütött a nap sugára 
Kossuth Lajos homlokára. 
Örömünk lesz nemsokára 
Ferenc császár hosszújára. 
Éljen Kossuth! 

Fehérvárról jött a levél 
Kossuth Lajos örömére. 
A Kossuthnak örömére 
A németnek forr a mérge. 
Éljen a magyar! 
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Kossuth Lajos arcképe 1848-ból Emléklap 1918-ból 

A szövegben említett „fehérvári levél" nem más, mint Fejér megye hűségnyilatkozata Kos-
suth Lajos kormányzónak. A Függetlenségi Nyilatkozat kiadása után, 1849. május 21-én Fejér 
megye bizottmánya hűségnyilatkozatban a köztársaság melletti hűségéről biztosította a kor-
mányzót: ,,E' hon nagy átalakulás küszöbén áll. Ön Kormányzó! és a' forradalmi ministerelnök 
kijelentette: miképp a' köztársasági eszme testesítése törekvésének fő czélja. Fogadja e téren 
megyénk hódolatát, s azon ünnepélyes ajánlatot, hogy Spartai kart viszünk a' köztársaság 
kivívására, ha kell: Athénéi erényt Ígérünk annak okos élvezésére." Ez a hűségnyilatkozat már 
1849 nyarán bekerült a Kossuth-nóta bemutatott szövegvariánsába. A szabadságharc népköl-
tészetében tehát nem csupán a nagy csaták, a jelentős események és személyek, hanem a 
szabadságharc apróbb részletei is megőrződtek. 

A Kossuth-nóta természetesen a szabadságharc bukása után, az önkényuralom idején is 
felhangzott a nép ajkán: titokban otthon vagy a szőlőhegyi, pincebeli összejöveteleken éne-
kelték. A dal szövege ekkor már a bujdosó Kossuthról beszélt: 

Kossuth Lajos elbujdosott, 
bánatába könnye csurgott. 
Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos, 
visszavár sok régi harcos. 
Száműzték a nagyvilágba, 
a szabadságnak nincs hazája. 
De eljön még majd a mi napunk, 
fényes lesz a rozsdás kardunk. 
Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! 

(Sárbogárd) 

Hasonló dalszöveget találunk egy perkátai földműves I860 körül keletkezett kéziratos da-
loskönyvében. A dal szerint Kossuth Lajos visszatérve a koronával együtt a legendás Mátyás 
király igazságát is meghozza a magyar nép számára: 



Majd meg segít a magas ég 
Kosut Lajós vissza jön még 
vissza hozza a koronát 
Mátyás királ igasságát 
Kosut Lajós Kosut Lajos 
most az ország dolga bajos... 

Egy bicskei adatközlőnk így jellemezte Kossuthot: 
„Kossuth Lajos volt a szegények szószólója '48-ban. Én azt hallottam róla, hogy ügyvéd volt 

fiatalkorában, aztán amikor látta, hogy a szegényeknek milyen nehéz az életük, szót emelt 
mellettük. Az urak ellenezték a politikáját, de Kossuth nem hagyta magát, aztán háború lett 
belőle." 

Az 1848-as jobbágyfelszabadítás parasztságunk tudatában Kossuth tevékenységének ered-
ményeként valósult meg: „Negyvennyolcba, március 15-én dalolva mentek haza a földekről. 
Kossuth apánk eltörölte a robotot." (Csákvár) „Negyvennyócrul csak annyit tudok, hogy öreg-
apám mesélte, hogy március 15-én még senki nem tudott az eseményekrül. Mert ide csak 
később jutott el a robot megszűntének a híre. Mert faluról-falura járt a hír a nép között. Mert 
az idő megérett már arra, hogy megszűnjön a robot, csak valakinek ki köllött kiátani. Hát 
Kossuth kikijátotta." (Felesül) A néphagyomány szerint Kossuth fortéllyal, múlatás közben érte 
el kitűzött célját a királynál: „Kossuth Lajos ügyvéd volt. Aztán Magyarország kormányzója lett. 
Egy királyi lakomán vett részt egyszer. Jó kedve volt a királynak és Kossuth gyorsan kihasz-
nálta az alkalmas pillanatot. Borozás, nótázás közben aláíratott a királlyal egy levelet. Ebben 
volt a magyar szabadság megírva." (Mezős zentgyörgyJ 

Kossuth Lajos emlékét a székesfehérvári szóhagyomány is őrzi. Sógora, Meszlényi Rudolf 
Székesfehérváron, a Hosszú temetőben nyugszik. A fehérvári néphagyomány szerint sírfelira-
tát Kossuth Lajos fogalmazta: 

MESZLÉNYI RUDOLF 
meghalt 11-ik január 

1848 
életének 35-ik, boldog házasságának 

7-ik évében. 
Átalakításán fáradtál drága hazádnak, 

Átalakulni mért kelle magadnak előbb? 
A haza szabad lett, s Te, miként a lepke, röpültél 

A mennynek hírül vinni, hogy itt a tavasz. 
Meghaltál Te, hogy élj bennem. - én élve maradtam, 

Hogy kebeled nélkül élve is halott legyek. 

A világosi fegyverletétel után, az önkényuralom korában seregestől tódult Székesfehérvár 
népe ehhez a sírkőhöz, amelynek egyik oldalát könnyezni látta. 

A XIX. század második felében rajongva tisztelt politikus képét, a színes papírnyomato-
kat Fejér megye parasztházainak tisztaszobáiban is megtalálhattuk. Farkas Gábor törté-
nész írta a fehérvári Kossuth-kultuszról 1978-ban megjelent cikkében: „Kossuth Lajos ha-
lála azonban nem csökkenti varázsát. Alakja tovább nőtt, eszméit átvette a századforduló 
nemzedéke és az megtermékenyítette a XX. század haladó mozgalmait..." Ezzel kapcso-
latban Fejér megyéből csupán egyetlen - de jellemző - adatot említek. 1977-ben egy pá-
kozdi házban: A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MEGALAKULÁSÁNAK EMLÉKLAPJA 1918 
feliratú színes nyomatra bukkantunk. A képet az őszirózsás forradalom és a köztársaság 
kikiáltásának emlékére nyomtatták, valószínűleg vásárokon árusították. A színes nyoma-
ton előtérben a ledöntött Habsburg-császári trón, a félredobott császári korona, palást és 
a jellegzetes császári kalap látható egy tépett tollú kétfejű sas társaságában. E fölött Kos-
suth mosolygó fiatalkori képe van, amelyet „Éljen a magyar szabadság!" feliratú szalag fon 
át. Kossuth előtt a nemzetiszínű zászló lobog, amelyen a nagy francia forradalom „Szabad-
ság, Egyenlőség, Testvériség!" jelszavai olvashatók. A zászló jobb oldalán pántlikás kalap-
ját Kossuth felé lengető parasztlegény, kapájára támaszkodó idős parasztember, bal olda-
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Ián kezével Kossuth felé integető, bőrkötényes, kalapácsos munkás áll. A parasztemberek 
mögött szántóföldek és egy falu, a munkás mögött üzemek, füstölő gyárkémények látha-
tók. Ez a kép 1918 óta lóg a helyén. Figyelemre méltó, hogy 1918-ban is Kossuth Lajos 
került a politikai nyomat középpontjába, ami nem véletlen, hiszen Kossuth tervei, elgon-
dolásai közül számos az őszirózsás forradalom idején is időszerű volt, sőt napjainkban is 
az. 

Lukács László 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének emberjogi-kisebbségi 
bizottsága pályázatot hirdet a következő témakörökben: 

a) Cigányok a magyarokért, és 
b) Magyarok a cigányokért. 

Pályázni mindkét témában lehet visszaemlékezéssel vagy másoktól hallott esetek el-
beszélésével, esetleg dokumentumokkal, fotókkal kiegészített írásokkal. Műfaja lehet 
életrajz, önéletrajz, családtörténet, szociográfiai leírás, szociológiai tanulmány vagy sze-
mélyes hangú elbeszélés. Kizárólag megtörtént eseteket feldolgozó, tényeken alapuló 
írásokat várunk! 

A pályázat feltételei: állampolgárságra, nemzetiségre és életkorra való tekintet nélkül 
bárki pályázhat. A terjedelem legkevesebb 3 gépelt oldal, de kézzel írott pályaműveket 
is elfogadunk. Egy pályázó mindkét témakörben több munkával is jelentkezhet. 

Beküldési határidő: 1994. március 31 • 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, lakcímét, életkorát, foglalkozását és 
iskolai végzettségét. A pályaműveket szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli. 

Díjazás témakörönként: 1. díj: 25 ezer Ft 
2. díj: 15 ezer Ft 
3. díj: 8 ezer Ft 

ezenkívül értékes könyjutalmakat is kiosztanak. A legjobb írások megjelentetéséről a 
pályázat meghirdetői gondoskodnak. 

Eredményhirdetés: Az 1994. júniusi Szent László-napi ünnepségek keretében. 

Érdeklődni lehet: 1573-333/137, 138 m és 157-2124/137, 138 m. 
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