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Egy régi céhszokás, a borral keresztelés 

Fejér megyében már több mint két évtizede gyűjtjük a népi írásbeliség dokumentumait . így 
került elő Naszádos Ferenc csákvári fazekasmester XIX. század közepén keletkezett 
feljegyzése házának építéséről, az ugyancsak csákvári Varga József méhészeti megfigyeléseit 
rögzítő füzet az 1910-es évekből, valamint Reisz József lajoskomáromi földműves gazdasági 
naplója a két világháború közötti évtizedekből. Mindezek értékes adatokat őriztek meg 
számunkra a népi építkezés, méhészkedés, földművelés és állattartás megismeréséhez. 

Jóval ritkábban kerül elénk olyan feljegyzés, amely a régi iparosok életére, munkájára vagy 
céhszokásaira vonatkozik. Ezért a népi írásbeliség emlékei közül most olyan kéziratos 
feljegyzést mutatok be, amely egy XIX. századi céhszokás gyakorlatát bizonyítja. 
Céhszokások előfordulását Fejér megyében és Székesfehérváron már eddig is ismertünk. 
Tudtuk például, hogy 1844 óta a fehérvári csizmadiáknak a városban céhházuk is volt, ahol 
gyűléseiket tartották. Új céhmester választásakor zenekísérettel, a népnek péksüteményt 
szórva vitték a céhládát az új céhmester házába. Farsang idején a város céhei zenés felvonulást 
tartottak, ahol egy-egy mesterség képviselői külön kocsikon jelentek meg. A felvonulást esti 
lakoma és tánc követte. Ám olyan részletes és pontos leírást egy céhszokásról sem ismertünk 
Fejér megyéből, mint Listár Ferenc polgárdi takács feljegyzése a takácsinasok fel-
szabadításáról. 

A takácsoknak mintakönyvük volt, amibe a bonyolultabb minták rajzait gyűjtötték. A Szent 
István Király Múzeum Néprajzi Adattárában egy könyvet őrzünk, amely a 
takácsmesterséggel kapcsolatban több szempontból is figyelemre méltó. A könyv Listár 
Ferenc polgárdi takácsmesteré volt a XIX. század közepén. Nyomtatott része egy 48 oldalas 
takács tankönyv: Útmutatás a takáts mesterségre. A takáts mesterségen levő ifjúság számára írta 
nemes Bereczky János, takáts mester, s' a' tek. Jász 's két Kun kerületben a takáts mesterségnek rendes 
tanítója Kis Kun Szabadszállásán. Pesten, 1829. A könyv kérdés-felet formájában a takács-
mesterség tudnivalóit tartalmazza. Második részében „mellyben a' takáts mesterségnek 
jelesebb, és titkosabb műveinek készítéssei foglaltatnak" megtalálható azoknak a 
motívumoknak a pontos és részletes leírása, amelyeket a régi Fejér megyei takácsmesterek is 
emlegettek: ,,A' magyar Sávolyosról, vagy kotzkás formáról. A' forgatásos veres formáról." A 
könyv nyomtatott részéhez egy utólag hozzákötött, kézzel írott rész kapcsolódik, amelyben 
vőfélyversek, dalok mellett témánk szempontjából a „Takáts mesterség meg tanuló ifjak vagy 
inasok fel mondó versei Szabaduláskor, a régi szokásban" című, sajnos befejezetlen, 
egyoldalas feljegyzés a legfontosabb. Ez a feljegyzés a Fejér megyei takácscéhekben gyakorolt, 
az inasok felszabadításához kapcsolódó szokás előfordulását bizonyítja. Azt, hogy a 
takácsinasok felszabadításához népszokás-szerű cselekmény, borral keresztelés kapcsolódott, az 
ácsteszéri takácslegény, Táncsics Mihály Életpályám című könyvéből tudtuk: „A felszabadulás 
is a Csesznekhez tartozó szombathelyi fiókcéhben történt, ami ebből állt: valami különös 
tárgyra fordíták figyelmemet a szoba fölepén, s véletlenül egy pohár borral gyakonöntöttek, a 
szabaduló levelet kezembe adták, aztán Paczek Antal uram erszényére ebéd következett. 
Evvel én céhbeli becsületes takácslegény lettem..." 

Listár Ferenc kéziratos feljegyzése alapján a polgárdi takácsinasok felszabadulásához 
kapcsolódó szokáscselekményt ismerhetjük meg: 

K(érdés): Nem volt e kendnek atya mester ajtaján való kilépés ártalmára. 

F(elelet): Igen nem volt. Ott kin sem Ötben sem. 

K: Hol tanulta kend a kend Betsületes mesterségét kinél avagy medig. 

18 



F: T.N.Sz.F.V. megyében a Sármelléki járásbeli Betsiiletes Öreg cébeti Polgárdi mezővárosban N.N. 
házánál. 

' K: Voltak-e kendnek Szabadulásakor t. kereszt atyai. 
A. Igen is Voltak. 
K: Kik voltak nevezett szerint. 
F: Akorbeli Dékány legény jó Barátom, Kovácsics Imre, és Il-dik Csizmadia János, III-dik Bakos 

Ferencz. 
K: Mit adot kend első ajándékot kereszt atyainak? 
F: Attam keresztelő bort egy pint bort a melyet a magam kétt karjával atya mester uram házánál 

bevittem és ott velők tisztességesen elis költöttem. Attam legény igazságot 8. kr. Koszorú váltságot 8. kr. 
író garast egy garast, Székbér egy kr. És a mi hozzá tartozandó, mind a B.N.N. Öreg Cébeti mind a B. 
Kis társaságban tehetségem szerint beszolgáltattam. 

K: Mire való a koszorú váltság. 
F: A koszorú Váltság arra való hogy engem az én kereszt atyáim felkoszorúztak, és oly szabadnak 

mondottak mind önön magokat. 
K: Mire való a legény igazság. 
F: A legény Igazság arra való, hogy én bujdozásomban vagy vándorlásomban... Itt félbeszakadt a 

feljegyzés, de ennyiből is látjuk a polgárdi takácsinas felszabadulásához kapcsolódó 
szokáscselekményt. A könyvhöz kézzel rajzolt takács mintakönyv kapcsolódik. Második rajza 
fölé ezt írta a mesterségére büszke takács: „Ész kel ide Nem erő 1844-dikbenn." A népi 
írásbeliség szempontjából nagy jelentőséggel bíró könyv jelenleg Fülén a Sárréti Tájház 
Szőttesek és hímzések Fejér megyéből című kiállításán látható. 

Lukács László 

A halálhoz kapcsolódó szokások 
az őcsényi beás cigányoknál 

Az 1940-es évek végén, ha valaki meghalt ott kinn a Paskumban, a Belső legelőn, „bejöttek 
a faluba, vettek koporsót, szemfödelet, lovaskocsival kihozták, felöltöztették a halottat, 
koporsóba tették, és elhelyezték a gunyhóban. Télen a konyhában voltak, de nyáron csináltak 
az udvaron a kemence mellett egy nagy tüzet, és ott voltunk. A halott benn volt, mi meg kinn. 
A gunyhóban égett a lámpa. Hogy ki öltöztette fel? Öltöztette az, aki nem félt tőle. Amíg 
meghozták a koporsót ott hagyták az ágyban. Kijött az orvos és mondta, hogy meghalt 
intézkedjenek. 

Két napig fönn kellett hogy legyen az a halott, mert akkor ez volt, mi pedig virrasztottunk 
két éjszaka. Nem volt halottasház. Nem volt ott kinn gyászruha, hogy gyászba teszem 
mindenemet, amilyen ruhája volt, abban volt. Elég baj volt nem? Mert akkor sem adták ingyen 
a koporsót! Pénz kellett rá, ha nem volt, összepótolták. Most nekem van, összeszedjük, ne oszt 
eridj vegyed, ha lesz visszaadod. 

Ilyenkor harag nem volt, hát persze, hogy ott volt mindenki a virrasztóba. Amikor már 
kezdett lemenni a nap összegyűltünk ott a gunyhónál és addig ott voltunk, amíg a kakas ne 
kukorékolt, már majdnem kelt a nap. Ha volt rá pénz, hoztak egy kis bort, reggelre pálinkát. 
Egész éjjel fönn voltunk, az emberek ittak egy-két pohárral, de ittak az asszonyok is. Úgy 
köszöntünk, hogy Jercsel drágul dom. (Bocsásson meg neki az Isten - és így is köszöntünk el." 

Ez a köszönési szokás ma is él, gyakoroljuk. 
Amikor a virrasztóban megkínálják az embert egy pohár borral, nem illik visszautasítani, 

mert a halott lelki üdvéért kell inni, a halottnak a megnyugvásáért kell elfogadni az italt. A 
halott tekintélyéért, ha csak egy kortyot is. Hagyni kell a pohár aljában, majd le kell önteni a 
földre. Ez a halott részére van. A teste a földbe kerül, ez a korty őneki van szánva. Ekkor 
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