
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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tanítói hivatásra tudatosan készül és idejét a zene tanulmányozásának szenteli, elsajátítva a 
hegedülést és a zongorázást, illetve orgonán és harmóniumon is megtanul játszani. 

Pécsre kerülve 1851-ben segédtanítóként tanít, s a következő évben Budán a 
Hangászegyesületi Zenedében kezdi meg tanulmányait, s ezzel egyidőben a Tanítóképzőn 
sikeres vizsgát tesz, tanítói képesítést szerez. A magyar fővárosban egyházi zenét és egyházi 
éneklést tanul, dicséretben részesült zeneszerzéséért. 

Székesfehérváron tanítóskodik, majd 1854-ben visszatér szülővárosába, Eszékre. Három 
éves pedagógus szolgálat után állásából elbocsátják, de a kapott végkielégítés összegét zenei 
továbbképzésre használja fel: Lipcsébe, Weimarba, majd Bécsbe utazva zenét tanul. 

Eszék ismét befogadja fiát - aki zongorát tanít - s a város német származású polgárságának 
az Esseker Liedertafel énekkarvezetőjét helyettesítve megalakítja a Horvát énekeket előadók körét, 
amelyből a későbbiekben a város énekkara nőtt ki, majd Kuhaé nevét vette fel. (Vélhetően 
ekkor horvátosítja nevét.) A klasszikus gimnázium tanáraként kisebb terjedelmű műveket 
komponál, egyúttal tamburazenekarokat vezet. 

Koch Fülöp pécsi kanonok nagybátyjának hagyatéka döntően meghatározza a fiatal 
zeneszerző, zenepedagógus további életútját, ugyanis 12 ezer forintot örökölt, ami abban az 
időben hallatlan nagy összegnek számított. Anyagilag immár függetlenné válva népdalok 
gyűjtésébe kezd, lejegyezve a melódiákat, egyben népi zeneeszközöket is gyűjtve. 

Munkásságának ezen éveiről a következőket írja: „tizenkét éven át, minden évben öt-hat 
hónapot nemcsak Szlavóniában gyűjtve, hanem Horvátországban is, faluról-falura járva, de 
Magyarországon, a szlovén országokban, a horvát tengerparton, Isztriában, Dalmáciában, a 
Dalmát-szigeteken, Montenegróban és az összes szlávság lakta délen közel 4 ezer ének 
melódiáját gyűjtöttem fel, no nem valamiféle gyakorlati célból, hanem hogy minél nagyobb 
anyag birtokosává válhassak a tudományos írásaim megírásához." Négykötetes népdal-
gyűjtésben Juzno-slovjenske narodne popievke címmel közel 1600 népdalt közöl, 1878 és 1881 
között. 

A siker nem marad el, 1864-ben kitüntetésben részesül, majd még abban az évben (1864) a 
zágrábi Narodni zemaljski glazbeni zavod (Országos Nemzeti Zeneintézet) tiszteletbeli tagjává 
nevezi ki. A zágrábi akadémia levelező tagjává fogadja; a magyar tudományos élet a 
millecentenáriumi ünnepségeken (1896) kimagasló munkásságát bronz érdeméremmel 
jutalmazza; a bécsi császár dicséretben részesíti; a montenegrói fejedelem Danilo-érdemmel 
tünteti ki. 

Kuhaő azonban sem Belgrád, sem Budapest ajánlatát nem fogadja el, ahol állás várja, 
ugyanis - vélhetően Strossmayer püspök javaslatára - 1871-ben Zágrábba költözik, ahol 
haláláig (1911) tartózkodik. 1878-ban saját költségén korszakalkotó munkásságba kezd, 
megjelentetve a Juznoslovjenske narodne popievke (Délszláv népénekek) terjedelmes négy 
kötetét. Halálát követően (1941) a zágrábi Jugoszláv Tudományos Akadémia megjelenteti az 
ötödik, de a már szerényebb kötetet, amelyben szépszámú nyugat-magyarországi horvát 
énekek is találhatók, különösen motívumaiban becsesek a „koledák", valamint a Cattaróban 
gyűjtött - szintén hasonló - karácsonyi- és újévi köszöntők. 

Kuhaő horvát népdalokat gyűjtött többek között a pécsi Szent Ágoston-téren, Siklóson, a 
somogyi Vízváron, de legtöbbet hazánk nyugati részein, az ottani horvátoktól, akik - az első 
világháború után Magyarország testéből leszakítva - napjainkban három országban élnek. 
Kuhaő 1878-ban a zágrábi európai színvonalú irodalmi lapban, a Vienac-ban írásban számol be 
a Magyarországi horvátok között (Medu ungarskim Hrvatima, 41-43. szám) címmel, amelyben 
ismerteti a magyarországi horvátok zenei hagyományát, zenei eszközeit. 

A kópházi - Sopron melletti - agilis tanító, Mihovil Nakoviő vélhetően Kuhaő ösztönzésére 
már egy évvel korábban horvát nyelvi (helyesírási) reformot hajt végre. A tankönyvíró, az 
énekkarvezető, a népdalgyűjtő Nakoviő a nyugat-magyarországi horvátok kimagasló 
egyénisége. 

Franjo Ksaver Kuhaő munkássága mindezek mellett csaknem 200 megjelent zeneművet 
tartalmaz. Tevékenységét saját értékelésével zárjuk „...szakmámban nemcsak a horvátokért 
(szerbekért, szlovénokért, bolgárokért), hanem a németekért, magyarokért és az olaszokért 
dolgoztam." 

Frankovics György 
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