
szomszédság, török átok" — itt is irigységre, rosszindulatra, Kelemen szomszéd és a 
egyző úr praktikájára utal. Az őt körülvevő világból B. József - úgy tűnik - már meg-
anulta, esetenként a könyörgő megalázkodás, mások bemószerolása, a szemforgató 
igazságkeresés is hasznos eszköze lehet paraszti önsorsa további javításának. A 
,kézcsókkal bevezetett és a Jó Isten áldásával' végezett köszönete B. Józsefnek azt 
iz alispáni jóindulatot üdvözölte pőrében, amelyik az első fokon hozott főszolgabírói 
büntetést „40 korona pénzbüntetésre ítélem azzal, hogy a pénzbüntetést behajthatat-
lanság esetén egy napi elzárásra változtatandó 5 koronára szállítom le, az általa 
különben is szenvedett kárára tekintettel." Végül az alispáni ítélet hátlapján az attalai 
jegyző feljegyzéséből azt tudhatjuk meg, hogy Baranyó József természetesen ezt a 40 
koronát sem fizette be, csupán kiszabott büntetése behajthatatlanságával járó egy 
napi elzárásának 5 koronás ellenértékét rótta le a jegyzőség pénztárában. 

A kapospulai Baranyó József három generációs családi levéltárának „sui generis" 
parasztiratai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy öncsaládjukkal együtt a Kaposvölgy 
valamikori „földes gazda" nagycsaládja is a „történelmen kívüliség' évszázados állapo-
tából mára már a történelembe emeltessék. 

Simon Károly 

Üdvözlési formák 
két oláh cigány közösségben 

Hazánkban a cigányság legnagyobb kétnyelvű csoportja a cigányul és magyarul 
beszélő népesség. Az oláh cigány nyelvjárás két aldialektusát beszélők üdvözlési 
formáit szeretném ismertetni, mint az egyén és a közösség kapcsolatát és a csoport 
azonosságtudatát jelképező cselekedeteket. 

K csoportok társadalmi-történeti háttere, mai életkörülményei 

A cigányok évszázadokig azokhoz a rétegekhez tartoztak, amelyek az össztársa-
dalmi tevékenységhez periférikusán kapcsolódtak, a társadalmi munkamegosztás 
keretében csak kisegítő - általában szolgáltató vagy idényjellegű - tevékenységre 
volt lehetőségük. Az oláh cigányok némely csoportjainak (lovári) sikerült olyan fog-
lalkozásokra specializálódniuk, amelyek bizonyos tőkefelhalmozást tettek lehetővé. 
Ezek kereskedelmi tevékenységük miatt nagyobb központokban telepedtek le a má-
sodik világháborút megelőző időszakban. Napjainkban családonként elkülönülve, 
igen jó körülmények között élnek. A férfiak önálló iparosok vagy kereskedők, sok-
nak közülük — természetesen a fiataloknak - középfokú végzettségük van. Foglalko-
zásuk révén gyakran kerülnek kapcsolatba nem cigányokkal és ezt a kapcsolatot 
iltalában az egyenrangúság jellemzi. Az oláh cigányok másik csoportjának (másári) 
letelepedésére később, általában csoportosan és falvakban került sor. A vándoriparo-
sok munkája iránti igény csökkenése, majd a mezőgazdasági munkaalkalmak meg-
szűnése a férfiak ipari munkavállalását eredményezte. Az 1960-as évektől 
megkezdődött telepeik felszámolása, azonban zömmel ma is a falvak végén, elkülö-
nülten élnek. A falu lakosságával igen kevés a kapcsolatuk, annál szorosabb más 
elepüléseken élő rokonaikkal. A zárt közösségekben a gyermekek csak anyanyelvü-
ket sajátítják el, az iskolában ismerik meg a magyar nyelvet. 



A szocializáció szerepe az üdvözlési formák elsajátításában 
Az eltérő életkörülmények ellenére mindkét csoportban erős identitástudat tapasz 

talható, aminek kialakulása már gyermekkorban érezhető. A csoporthoz tartozás 
tudatosításának egyik módja a csoport hagyományos üdvözlési formáinál-
elsajáttíttatása a gyermekkel. Az asszony a házasságkötés után mindkét csoportban 2 
férfi családjába kerül, gyermekei ennek a családnak a viselkedési szokásait ismeril 
meg. Ahogy beszélni kezd a gyermek, a szülők elkezdik tanítani a köszönési for 
mákra. 6 éves korától elvárják, 10 éves korától megkövetelik tőle a helyzetnek megfe 
lelő üdvözlési formák alkalmazását. A közösségen belül a szülők kedvezőtler 
megítélését eredményezi, ha a gyermek nem az elvárásoknak megfelelően viselkedik 

A csoporton belüli státus 
A vizsgált cigány közösségek rokoni alapon szerveződtek, kapcsolataik is rokona-

ik más településeken élő csoportjaival a legszorosabbak. Mint minden csoportor 
belül, a rokonsági csoportban is minden csoporttag rendelkezik egy meghatározott 
státussal, ennek megfelelő magatartást, szerepet várnak el tőle, a csoport normáinak 
megfelelően. 

A köszönés rendjét a csoporton belül a csoportbeli státus határozza meg. Az a 
szabály, hogy a tekintélyesebb személyt megilleti a tiszteletadás a köszönéssel is. A 
gyermekek mindenkinek előre köszönnek, a nők pedig a férfiaknak és az idősebt 
nőknek. A meny és a vő előre köszön apósának és anyósának. 

Azonos korú férfiak esetében a tekintélyesebbet kell előre köszönteni. A férfiak 
tekintélyét több dolog is meghatározhatja: valmelyik híres, tekintélyes családból való 
származásuk, munkájuk, sikeres üzleteik, jó beszédkészségük, régebben verekedő 
hírük stb. Az egyén és a közösség tagjainak értékelése természetesen eltérhet a 
tekintélyesség megítélésében. Ha egy férfi úgy ítéli meg, hogy nem kapta meg a neki 
kijáró tiszteletet valakitől, a jövőben elkerüli a vele való találkozást. Ugyancsak 
kerülik a találkozást a haragosok, mivel így nem kell egymásnak köszönniük. 

Ha nők sértik meg a köszönésre vonatkozó normákat, a közösség véleménye a 
rokonsági fok függvényében változik. Ha a meny nem köszön apósának vagy 
anyósának, ezt férje tudomására hozzák, aki meg is verheti mulasztása miatt. Ha a 
nem köszönő asszony távolabbi rokon vagy ismerős, a férfi tréfásan figyelmezteti 
azzal, hogy előre köszön, vagy csak megjegyzi magának, hogy nem ismeri az illemet. 
Társaságban a férfi tekintélyének csorbítását jelenti, ha nem köszönnek neki, ezért 
rendreutasítja a mulasztó asszonyt. Az asszonyok csoporton belüli alárendelt helyze-
tét mutatja, hogy hagyományosan még házas férfiaknak is előre köszönnek. 

Mindkét csoportban kiemelkedő jelentősége van az ünnepi alkalmak kötött 
szövegű üdvözlő formáinak. Az érintett családok közti kapcsolat végleges megsza-
kítását is eredményezheti az ilyen alkalmakkor a hagyományostól eltérő üdvözlési 
forma. Az elmaradt tiszteletadás - különösen az egész közösség előtt - olyan sérelem, 
amely lehetetlenné teszi a sértő féllel való további kapcsolatot. 

Az üdvözlési alkalmak, formák és a 
hozzájuk kapcsolódó nemverbális viselkedés 

A különböző üdvözlési formák leírását az üdvözlési alkalmak köré csoportosítot-
tam. Minden esetben feltüntettem a különbségeket az üdvözlési formák alakjában, a 
hozzájuk kapcsolódó nemverbális viselkedésben illetve, az üdvözlési alkalmak leírá-
sában a két vizsgált csoportnál. Egy háztartásban élők találkozásakor a köszönésnek 
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lines meghatározott rendje, hasonló a nem cigányok körében tapasztaltakkal.1 Kivé-
el a meny és a vő, akikkel szemben szigorú követelmény apósuk és anyósuk kö-
szöntése. A napszakok szerinti köszönési formák a következők: 

Első köszönés: Bahhtali deteharai (L>- Szerencsés jó reggelt! - Drobo-j tu/tumé. 
;M) - Minden jót neked/nektek! 

Napközbeni köszönések, mindkét csoportnál: Laso-j tyo gyesz! Laso-j tumaro 
Zyes2Í — Jó napot neked/nektek! 

Esti köszönés: Del tu/tum o Del lasi ratytl (általános)- Adjon az Isten ne-
ced/nektek jó éjszakát! - Lasi ratyi te Del o Del! (L) - Adjon az Isten jó éjszakát! 

Mindkét csoportban azonos válaszok: Naiszf. - Köszönöm! Naisz tukeAumengé. -
Cöszönöm neked/nektek! 

Eltérő válaszok a két csoportban a napszakok szerinti köszönési formáknál: Te del 
-> Del! (L) - Adjon az Isten! Te del o Del vi tu/tumé. (M) - Adjon az Isten neked/nektek 
s! 

Egymással közelebbi kapcsolatban állók között általános köszönési formák mind-
cét csoportban, a napszaktól függetlenül: T avesz bahhtalo/bahhtalyi! - Legyél sze-
encsés! T aven bahhtale! - Legyetek szerencsések! Válasz: T avesz vi tu! - L é g y te is! 
Taven vi tume! - Legyetek ti is! 

Mindennapos találkozások esetében a köszönést nem kíséri mozdulat, az arc mi-
nikája fejezi ki az egymást üdvözlők közti kapcsolatot, érzelmeiket egymás iránt. Ha 
ilyanok találkoznak, akik rég nem látták egymást és közeli rokoni vagy baráti kap-
sola tban vannak, már messziről, karjuk felemelésével üdvözlik egymást, majd kéz-
ogással, rokonok esetén összecsókolózással fejezik ki érzelmeiket. Az eddig tárgyalt 
köszönési formák egyének közti kapcsolatot tükröznek a köszönő és a köszönést 
ogadó szempontjából. Másrészt ezek a köszönési formák a közösséghez tartozást is 
udatosítják azzal, hogy mindig a közösség nyelvén hangzanak el, és tapasztalatom 
zerint a közösséghez tartozónak vélt idegeneket is ugyanígy köszöntik. Az üdvözlési 
omiák másik csoportjába az érkezéshez és távozáshoz valamint az együttlét során az 
•nekléshez, táncoláshoz és ivási szokásokhoz fűződő köszöntések tartoznak. 

Az érkezéshez fűződő üdvözlési formák esetében különbséget kell tennünk a 
laponta előforduló találkozások (pl. a szomszéd meglátogatása) és a társas 
isszejövetelek között. Az előbbi esetben nincs kötelezően meghatározva az 
irkezőtől elvárt köszönési forma, ez általában a napszakhoz igazodik. Itt kell 
negemlíteni, hogy a falvakban élő másáriknál sértés, ha a házba lépő leveszi a 
:alapját. Nincs itt halott! - mondják neki. A lovárik már az általánosan gyakorolt 
zokáíst követik. Társas összejövetelekkor a közösség megköveteli a hagyományos 
:öszönési formák alkalmazását és megveti, elítéli azokat, akik nem alkalmazkodnak 
z előírt viselkedési szabályokhoz.Ez a reagálás azt mutatja, hogy ezek a köszönési 
Drmák a közösség számára szimbolikus jelentésűek. A két cigány csoport - mint 
:orábban már volt róla szó - csaknem zárt közösséget alkot, a munkán kívül az őket 
:örülvevő nem cigány közösséggel szinte semmiféle kapcsolatban n e m állnak. Ez 
rős kohéziós erő, amit erősít az is, hogy csak a cigány csoportok belső értékrendje -
mi jelentősen eltér a nem cigány környezetétől - erősíti tagjai önbecsülését. Ezek a 
Snyezők magyarázzák erős érzelmi kötődésüket közösségeikhez. A csoporthoz 
irtózás kinyilvánítását jelképezik a hagyományos, kötött szövegű köszönési formák 
>. A normák megszegését ezen a téren a csoportból való kiválási törekvésnek 
rtékelik, ebből ered az ilyen magatartás elítélése. 

1 Jávor Kata - Morvay Judit: Üdvözlés Néprajzi Lexikon 5. 1982. 437. old. 
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Örömteli családi ünnepeken vagy a gyakran spontán módon kialakult társaságok 
ban, az érkezők Devlesza arakhav tumen! (Istennel talállak benneteket!) köszönté 
sére a válasz: Del andasz tut! — illetve O Del andasz tut! ami magyarul az Ister 
hozott! köszönés megfelelője. Családi ünnepeken a rokonság nagyobb csoportokbar 
érkezik, elől a férfiak, utánuk az asszonyok és a gyerekek. Az érkező férfiak a ré | 
nem látott rokonokkal kezet fognak, megölelik, megcsókolják egymást. AJ 
asszonyok is összeölelkeznek, összecsókolóznak. Ha naponta találkoznak, a; 
üvözlésnek ezek az elemei elmaradnak. 

A fentiektől eltér a virrasztóba érkezők köszönése: Maj lasi ratyi te del amen < 
szunto Del!-Jobb estét adjon nekünk a szent Isten!; Devlesza arakhav tumen! O De 
te jertol amare mulesz! - Istennel talállak benneteket! Az Isten bocsásson meg Í 
halottunknak! 

A többiekkel szembeni kötelező udvariasság megkívánja, hogy az összegyűlteke 
csak rövid időre is elhagyó elköszönjön társaitól. Ilyenkor ezt mondják: Devleszi 
mukhav tumen! - Istennel hagylak benneteket!; Pacsesza mukhav tumen! - Békévé 
hagylak benneteket! 

A válasz már különböző: Devlesza! (lovári) - Istennel'! illetve Zsa Devlasza 
(másári) - Menj Istennel! 

A'társaságba visszatérő újra köszönti az egybegyűlteket az Istennel talállak benne 
teket formával, amire a válasz: Isten hozott! A társaságból való rövid távozás köszö 
nési formái csak a férfiak által gyakoroltak, a nők rövid távozásai észrevétlenek kel 
hogy maradjanak! 

A társaságból végleg távozók köszönése napközben: Asen Devlesza! - Maradjatok 
Istennel!; este: Del tum o Del lasi ratyi!- Adjon az Isten jó éjszakát! 

A válasz: Zsa/zsan Devlesza! - Menj/menjetek Istennel! 
A vendégek távozásakor a lováriknál az a szokás, hogy férfi vendég esetében csal 

a férfiak, férfiak és nők távozásakor pedig a háziak közösen kísérik ki őket. A falvak 
ban élő másáriknál csak a fiatalabb generációnál tapasztalható ez a viselkedés. 

Egymás köszöntésének egyéb alkalmai is vannak a közösség együttléte esetén í 
vizsgált csoportokban. Az együttlét öröme - amelyre M. Stewart is utalt2 - , i 
közösség és a közösségen belül egymás tisztelete fejeződik ki azokban a viselkedés 
formákban, amelyek az énekléshez, tánchoz valamint az ivási szokásokho; 
fűződnek. 

A lassú dalok megkezdése előtti engedelemkérés és a dal befejezésekor mondot 
jókívánságok mindkét oláh cigány csoportban ismertek. Bari Károly csácsbozsok 
lakodalmi gyűjtése alapján íita le ezt a szokást3 M. Stewart gyűjtötte az alábbi bekö 
szöntő szövegét: „Engedelmo mangav szavorezsenendar, sa jerton ma, te phenai 
tumenge jekh csácsi vorba! (Engedelmet kérek mindnyájatoktól, bocsássatok meg 
hogy elmondjak nektek egy igaz beszédet!) Amire a válasz: Kész! (ti. az engedelem)' 
A dal végén a Legyetek szerencsések! illetve válaszként a Légy te is! fordulatok a: 
általánosak. 

A lovárik szerint az „igaz beszéd" kifejezést az énekléssel kapcsolatban csak má: 
cigány csoportok használják, ő k a dal megkezdése előtt a következőket mondják 
Engedelmo mangav szavorezsenendar, sa jerton! (Engedelmet kérek mindnyája 
toktól, bocsássatok meg4 . A többiek erre így válaszolnak: Devlesza! (Istennel!). A 

2Stewart, Michael: Igaz beszéd - avagy miért énekelnek az oláh cigányok? Valóság 1987 
1. sz. 49-64. old. 1987. 57. 

3Bari Károly: Tűzpiros kígyócska 1985. 7. 
4Stewart, Michael: í.m. 55. old. 
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éneklő a dal befejezése után köszönti a közösséget: Del o Del pe szasztyimaszte 
szavorezsenenge! (Adja az Isten mindnyájatok egészségére!) 

Kovalcsik Katalin a szlovákiai oláh cigányok körében folytatott gyűjtésének dala-
nyagát a beköszöntőkkel és a dal végi jókívánságokkal együtt tette közzé.5 Az ottani 
lovárik a dal megkezdése előtt többnyire a Sa jerton, t engedinasz, te kerap tumari 
voja! (Bocsássatok meg, engedjétek meg, hogy a kedvetekre tegyek!) formát alkal-
mazzák. Az éneklés végén a társaság köszöntésének különböző változatai vannak: Pe 
sukare szasztimasz! (Jó egészségetekre!); Tumara sukara patyivake! (A szép tisztes-
ségetekre!) 

A dalt éneklő engedelemkérése és a többiek beleegyezése a dal elmondásába az 
éneklést közösségi eseménnyé teszi, amiben mindenki részt vesz. A közösség ellen 
vét, aki bármi módon (oda nem illő beszéd, ivás, mozgás, stb.) zavarja az éneket. 
Nem mond ennek ellent az, hogy az énekes által erőteljes gesztikulációval kísért 
előadásba a jelenlevők is bekapcsolódnak. Közbeszólásaik vonatkozhatnak az el-
mondot t történetre, de lehetnek az előadással kapcsolatos utasítások is (pld. Adj a 
dalnak életet!)6 

Az énekléshez fűződő szokásokhoz hasonló funkciójú a férfiak táncát megelőző 
beköszöntő, amit kalapjukat kissé megemelve tesznek nyomatékosabbá: Engedelmo 
mangav!(általános) - Engedjétek meg!; Sa jerton, khelav!(lovári) - Bocsássatok meg, 
táncolok! 

A hagyományos cigány közösségekben sosem táncolnak valamennyien, mégis az 
egész közösség részt vesz a táncban, körülállva a táncoló párt. A táncolók váltják 
egymást, a táncot befejező férfi megköszöni a figyelmet tánca iránt: Naisz tumenge! 
(Köszönöm nektek!) 

Az ivási szokásoknak is megvan a rituális rendje, aminek tartalmát szigorúan meg-
határozott viselkedési normák teszik ki. Kocsmában a társaság legfiatalabb tagjának 
kell először rendelnie, amit a többiek viszonoznak. Ebben az esetben az ijalt rendelő 
köszönti először a társaságot, háznál történő összejövetel esetén pedig a házigazda. 
Poharát felemelve mondja: Legyetek szerencsések! Aki legelőbb végzett az ivással 
bevárja a többieket, majd egészségükre kívánja az italt: Egészségetekre! Minden koc-
cintás előtt legalább két, a nemzetség és a család tagjaira is kiterjedő jókívánságnak 
kell elhangzania egy-egy résztvevőtől. A hangulat emelkedésével már összeölelke-
zéssel, egymás megcsókolásával is kifejezik egymás iránti szeretetüket. 

Az üdvözlés i formák változása 
A két oláh cigány csoport üdvözlési formáit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az 

üdvözlési formák rendszere azonos. Egyetlen eltérés van, ami a zártabb közösségek-
b e n élő másárik hagyományőrzését mutatja, ez az ének előtti engedelemkérésben az 
„igaz beszédre" való hivatkozás. A másárik lassú dalai, a keservesekhez hasonlóan, az 
egyén életéről, bánatáról szólnak. A lováriknál e dalok szövegének nagyobb mértékű 
rögzülése figyelhető meg. A felgyorsult életritmus a gyakran használt köszönések 
rövidülését (Asen Devlasza! helyett: Devleszaf), a személyhez szóló köszönési formák 
helyett az általános alakok (Lasi ratyi te del o Del!) használatát eredményezi. 

Az oláh cigányok beszédében a magyar és cigány nyelv használati köre, a kom-
munikációban betöltött szerepe alapvetően eltér egymástól. A cigány nyelv a csopor-
ton belüli intim, családias kommunikáció eszköze, a magyar nyelv ezen a körön kívül 
érvényesül. 

5Kovalcsik Katalin: Szlovákiai oláhcigány népdalok Bp. 1985. 
^ . o . 16. old. 
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Az oláh cigányok mobilitási lehetőségeinek szűk köre, a többségi társadalomban 
elfoglalható helyük alacsony presztízse, a saját közösségükhöz való kötődést erősítő 
tényezők, mivel számukra csak az e közösségen belüli státushoz kapcsolódó szerep 
ad önbecsülésre lehetőséget. Ez a magyarázata annak, hogy az oláh cigány csopor-
tokban az egyén szempontjából nagy jelentőségű a közösséghez való tartozás és ez 
viselkedésében - így a csoport összetartozástudatát kifejező üdvözlési formában is -
kifejezésre jut. 

A csoportokon belül ennek következtében nem változtak meg jelentős mértékben 
a hagyományos üdvözlési formák. A kis létszámú közösségek viselkedését a nem 
cigány környezet jelentősebb mértékben befolyásolta, ez különösen a nemverbális 
viselkedés terén mutatható ki: kalaplevétel a házban, a vendégek kikísérése stb. A 
viszonylag zártabb cigány közösségekre is hat - különösen a fiatalokra - a tömeg-
kommunikáció és az oktatás. Ezzel magyarázható, hogy bár a gyerekeknek régebben 
nem volt egymás köszöntésére üdvözlési formájuk, ma már egymás között mindkét 
vizsgált közösségben az általánosan használt köszönési formákat alkalmazzák. 

Bódi Zsuzsanna 

Gyümölcsaszalás kisari módra 
A Tisza tíz km. hosszan folyik Kisar határában a szatmári síkon. Ennek hullámteré-

ben az egyéni gazdálkodás idején évszázadok óta a „dzsungel gyümölcsöseiben" a 
„szeg"-ben nagy mennyiségű szilva, alma, körte, dió termett. Ezek értéke — ha vész 
nem érte - több volt, mint az 500 ha földről kapott terményeké, ősszel, szeptember-
től-novemberig se éjjele, se nappala, de még vasárnapja sem volt a családoknak a 
szüret miatt. A megtermett gyümölcsöt lehetőleg veszteségmentesen be kell takarí-
tani, „pénzt kellett belőle csinálni". 

Tudták is módját, mert évszázadokon át kitapasztalták mi a jó, mi a leggazdaságo-
sabb, hogyan lehet a munkaidejüket és erejüket pénzre váltani. Például: a szilvából 
nyersen értékesítettek legelőször — vagontételben. De jutott lekvárfőzésre, pálinkára 
és aszalásra is. Most csak az aszalásról szeretnék írni, hogy megőrizzük az aszalás 
tudományát. Ennek fortélyáról faggattam Szarka Zsigmond legidősebb kisari gazdát, 
aki e művelet legjobb ismerője a környéken. 

Az aszalás az aszaló-építéssel kezdődik. Akinek kevés szilvája termett, vagy nem 
volt elég munkaereje, az az udvar végében építette meg az aszalót. Előnye az volt, 
hogy helyben volt és munkája közben naponta rá-rá nézhetett. A gazdagabb és bő-
séges szilvaterméssel rendelkező gazda kint a határban, a szilvásokban építette meg a 
saját aszalóját. Az aszaló mérete mindig a terméshez igazodott. Egy átlagos aszaló 
mérete: 3 m széles, 4 m hosszú és 1,5 m magas vályogfalú, szalmás, vagy nádfedelű 
épület, amit teljes egészéban sajátkezűleg épített meg. A helyben felhúzott épületnek 
az volt az előnye, hogy a szállítás elmaradt, nem kellett 8-9 km-re szekérrel zötykölni. 
Azonkívül a tüzelő, a száraz gally, vagy fatövek ingyen, helyben voltak és hasznosul-
hattak. A kintalvás pedig romantikus volt a holdvilágos szép őszi éjszakában, de 
egyúttal időspóroló megoldás is volt. 

Zsiga bácsi sorjában kezdte gondolatait: „Az életem folyamán hét aszalót építettem 
a falu határában. Az aszaló ideális magassága a 150 cm, ami jól tartja az egyenletes 
meleget. Ami gyümölcsöt megtermett, azt a gondos gazda mind egy szemig hasznosí-
totta. Ennek egyik formája az aszalás volt. Az aszalás külön tudomány, melynek 
lényege, hogy az Isten adta érett gyümölcsben lehetőleg mindent eredeti ízében, 
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