
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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mondjuk azt, Primászköl drágul dom (a lelke a mennyországba kerüljön, a lelke megnyugvást 
találjon.) Nem illik az egész pohár tartalmát a földre önteni. Ahányszor isznak, minden 
alkalommal ezt teszik a régi öregek. 

A virrasztáson való részvétel nem illem, hanem kötelezettség. Aki nem tesz ennek eleget, 
kibeszélik a távolléte okát. 

Napfelkelte előtt illetlenség hazamenni. A kakas kukorékolásával egy új nap kezdődik, a 
nap megjelenésével egy másik nap virrad, a halottnak ez a napja végetért. Mindeddig bolyong 
a halott lelke. Ezzel hozzák összefüggésbe a lámpaégetést, gyertyagyújtást. Egész éjszaka 
égnie kellett, most égetik a villanyt, hogy világosság legyen, mert a szellemek, a visszajáró 
lelkek a világossághoz nem mennek. Ha mégis, akkor széllel jönnek, elfújják a lámpát, 
gyertyát, és teljes egészében megjelennek a halottak. 

„Ha a szellem be akar jönni [1959-ben halt meg az adatközlőm apja], az ajtót nyitogatta a 
halott apa szelleme. Úgy védekeztek ellene, hogy egy rongyba sót kötöttek és a kilincsre 
akasztották. Nemcsak virrasztáskor tette ezt, hanem a haláltól számított 6 hétig minden este 
besötétedéskor már ráakasztotta a kilincsre. Megjelölve hogy tette rá, ha elmozdul tudja, hogy 
megjelent a halott szelleme. Virradatkor vették le. Mindez az 1980-as évek elején élő 
hagyomány volt még." 

Úgy védekeznek még, hogy ne járhasson vissza a halott lelke, hogy temetéskor a sírra a 
lapát nyelével háromszor keresztet ütnek, lényegében lezárják a sírt, megszentelik. Ez is élő 
hagyomány. 

A virrasztóban Paskumban is, és napjainkban is, bevett szokás, hogy korosztályonként és 
nemenként külön csoportokban ülnek a résztvevők. Több virrasztáson magam is láthattam, 
hogy még véletlenül sem ülnek a férfiak a nőkkel együtt, főleg jóidő esetén nem, mert akkor 
ma is az udvaron tartózkodnak. 

Ma már nem olyan szigorúak a szabályok, mint 50 évvel ezelőtt. Nem kell virradatig 
maradni. Ha mégis valakinek el kell menni, mert reggel munkába megy, mindenképpen éjfélre 
odahaza kell lennie, mielőtt elindulnak a lelkek. 

A közeli hozzátartozók, családtagok reggelig virrasztanak még ma is. Végigbeszélgetik az 
éjszakát. Elmondják a halottról milyen volt életében, elmondják a jót is, rosszat is. 
Megbeszélik, hogy mit főznek a temetés napján, ki az aki elvállalja a főzést. Itt ajánlkoztak a 
sírásásra a férfiak, tudniillik ezt nem kellett kérni, felajánlották maguktól. Nem segítség, 
hanem komoly, felelősségteljes munka. Testvér, közeli hozzátartozó sírásó nem lehet, ez 
íratlan szabály. A halott férfi legközelebbi hozzátartozójának kötelessége ezt intézni, a nők 
nem avatkoznak bele. Sírásó fiatal férfi nem lehet, nem is választanak maguk közé. Inkább az 
idősebb korosztályt, úgy 35 évtől, de túl öreget sem. Lehetőleg olyat, aki már volt sírásó, 
ismeri a temetkezés körüli szertartást. A sírásás szinte tudományág volt a cigányoknál. 
Ismerték egymás munkáját. Szakszerű, pontos, kimunkált, fontos a sír mérete, hogy az sarkos 
legyen, sima, szinte fényesre simították az oldalát. 1,80 cm a mélysége, nem több. Ezzel is 
megadták a rangot, a tiszteletet a halottnak, kimutatták mennyire értékelte a közösség azt, akit 
odatemettek. Fiatal leány, legény esetén, panda alá temették, a sír oldalába készítettek a 
koporsó számára helyet, hogy ne nyomja a föld a túlvilágon a halottat. Cölöpöket ástak le, azt 
ledeszkázták és erre került a föld. Ha tehetősebb család temetett, mindezt téglából rakták ki, 
bevakolták, kimeszelték, tetejére tölgy- vagy akácfából készült deszkát tettek. 

Ha földbe temettek, a sírásóknak kötelességük volt úgy temetni, hogy ne zuhogjon a 
koporsó! Amikor kezdték a sírt ásni, azt a földet külön tették. Az utolsó három ásónyom földet 
elkülönítették, apróra elmorzsolták, hogy amikor leteszik a koporsót, ebből a finom földből 
eresztették rá lapáttal óvatosan először a koporsó széleihez engedték a fölből. Tapintatlanság, 
durvaság volt, ha valamely sírásó belemerítette a lapátot a földbe, rádobta a koporsóra, az 
pedig zuhogott. Őt többet nem hívták még akkor sem, ha nem volt ki a négy fő. 

Ma már elterjedt a faluban, hogy nem a közösségből kerülnek ki a sírásók, hanem a 
temetkezési vállalatra bízzák a temetés lebonyolítását. De a család férfi tagja, aki bonyolítja 
mindezt, ellátja a sírásókat útmutatóval. 

Ki főzhet a temetés napján? Itt is íratlan szabály, hogy közeli hozzátartozó, kisgyerekes 
anya, aki pelenkát mos, nem főzhet. Adtak és ma is adnak ezekre a dolgokra, élő hagyomány. 
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Komaasszony főzhet, olyan asszony legfőképp, akinek van már egy bizonyos szintű 
elismertsége, hogy sok emberre el tudja készíteni az ételt. Mert nemcsak a szűk családnak, 
sírásóknak, hanem a vidékről jött hozzátartozók részére főznek. 

Adatközlőim egybehangzóan állítják és ma is ez a gyakorlat, hogy háromféle ételt 
készítenek. Az esetek többségében halat tésztával, meg túrós tésztát. Ezen kívül van aki babot 
tésztával, meg csibepörköltet. Adatközlőim így mesélnek erről: „amikor a halottat kivitték a 
temetésre lovaskocsival Pascumból, amikor elindult a kocsi - egy vödör vizet borítottak 
utána, a vödröt ott kellett hagyni. Eltemették, jöttek haza. Csináltak egy nagy tábortüzet, vizet 
tettek egy teknőbe, törülköző kendőt mellé. Fogtak egy parazsat, hátradobta a többieknek és 
azok is megfogták, megmosták a kezüket és kész. Utána vagy a gunyhóban ettek, vagy kinn." 

Ugyanez az esemény 1981-ben feltűnik a faluban is. „Temetés után - kukoricakapálás idején 
- tüzet raktak az udvarban. Amikor megjöttek kikaptak egy parazsat a tűzből, megfújták, 
beledobták a bádoglavórba a vízbe, ebben mosták meg a kezüket, hogy védjék a halottat a 
rossz szellemektől, hogy ők maguk is megtisztuljanak." 

Ezután ettek. Először a halott részére mertek az ételből, csak utána ehet a többi. A halottnak 
is terítenek. A tányérban kell hagyni néhány kanál ételt a halott részére. Külön elássák az előre 
kimert ételt, külön a tányérokban és az asztalon megmaradtat. A halott etetése fontos. 
Nemcsak a temetés napján főznek, hanem a halál után 6 héttel ún. halotti tort rendeznek, ahol 
újra megfőzik a halott számára kedves ételt, ugyanúgy elássák. Olyan helyre ássák el, ahol 
nincs közel szemétdomb, állat nem kaparhatja ki. Közben ezt mondják „akik ettek jól laktak, 
egyenek azok is, akik nem ettek!" 

Mit tesznek a halott mellé a koporsóba? Dohányt, pipát, gyufát, kalapját. Egy üveg bort, ha 
azt szerette, vagy pálinkát. Cipőt nem húznak a lábára, de mellé teszik. Volt aki a temetés 
közben pénzt szórt a sírba. 

A temetőben meghatározott helyre temették a cigányokat. Több sorból állnak a sírok, de a 
gyakorlat azt mutatja, hogy az utolsó két sorban találhatók egymás mellett a cigányok. Az 
igaz, hogy a faluban elszórtan élnek, de a temető önmagáért beszél. 

A halott itatása név- és születésnapján ma is általános gyakorlat. Először iszik egyet az 
üvegből az aki viszi az italt, a többit a kereszt elé a sírra önti. Halottak napján több síron láttam 
elégett cigarettát, én magam is teszek egy meggyújtott, de el nem szívott cigarettát annak a 
rokonnak a sírjára, akiről tudom, hogy életében dohányzott, piros almát, fenyőfaág 
gyertyával, szaloncukorral megtalálható a síron karácsony idején. A halott etetése a halál 
évfordulójakor még most is élő hagyomány, itt csak a szűk családi kör vesz részt, de ügyelnek arra, 
hogy idegen is üljön az asztalnál. Ekkor is elássák az ételt. 

A gyász színe a faluba beköltözés után feketére változott, a nők egy évig gyászolnak. 
A halál körüli hiedelmek, babonák, szokások most is élnek a népem körében. Mivel korban 

már én is elértem azt az idős kort, ha meghal egy beás, szólnak, hogy menjen virrasztóba, 
módomban áll személyesen is megélni és lejegyezni a történéseket is. 

Kalányosné László Julianna 

A népdalgyűjtő, zeneszerző 
Franjo Ksaver Kuhac 

A horvát zenei élettől elválaszthatatlan az eszéki születésű Franjo Ksaver Kuhaő zenei 
munkássága, aki korának jeles népdalgyűjtőjeként magas kitüntetésekben részesült, zenei 
munkássága örökre Eszékhez és Zágrábhoz köti, ám iskoláit tekintve Budán szerzi meg a 
zenetanári diplomáját. 

Koch József és Piller Teréz gyermekeként látja meg a napvilágot Szlavónia fővárosában, 
Eszéken, 1834. november 20-án. Iskoláit szülővárosában, a ferencesek gimnáziumában végzi. 
Magánúton gitározni, hegedülni és harmonikázni tanul. Miholjácon Beck József tanítótól a 
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