
KÖNYVESPOLC 
A lakodalom és a temetkezés 
legújabb táji monográfiái 

Egymást követő években 1994, 1995-ben jelent 
meg a Csíkszeredában élő irodalomtanár és nép-
rajzkutató Balázs Lajosnak két néprajzi tárgyú 
munkája. A szerző mindkét művében egy-egy em-
beri életfordulóhoz kapcsolódó szokáskört mutat 
be. 

Minden ember életét sarkalatosan meghatá-
rozza a születés - házasodás - elhalálozás hár-
massága. „Az emberi élet eme három nagy szük-
sége" közül a megjelent kötetek a két utóbbit, a la-
kodalom és temetés szokását mutatják be. 

A kutatást mindvégig az az elv vezérelte, hogy 
„nemzetiségünk szokáshagyományainak szinté-
ziséhez a minél alaposabb helyi szokáskutatáson át 
vezethet az út." így lesz Balázs Lajos kutatásának 
színtere egy székely falu, „Csík megye leghegye-
sebb vidékének" települése, Márton Áron püspök 
szülőfaluja: Csíkszentdomokos. 

A kutatás alaposságáról maga a munkamódszer 
is vall. A szokás általánosításának megkerülésére, 
időbeli árnyaltságának bemutatására azt a mód-
szert alkalmazza a szerző, hogy a kutatás idején 
több korosztálytól gyűjti adatait, a legidősebbtől a 
legfiatalabbig, így a szokást időbeli változásában 
mutatja, és így felmutathatja azokat a különb-
ségeket is, amelyek esetleg a századelőn jellem-
zőek voltak, de ma már nem, vagy fordítva. E mód-
szer alkalmazásakor a szerző Kós Károly intelmét 
teljesíti, mely szerint a terepen regisztrált népi 
műveltség minden rétegét, összetevőjét, ezek 
alakulását, a hagyományok változásait egyaránt 
vizsgálni kell. Közvetlenül a szokást gyakorlók ál-
tal egyenes beszédmódban történik a szokás el-
mondása, amelyet aztán a szerző értelmez, rend-
szerez. 

Fontos kiemelni, hogy a szerző az említett 
térségben mintegy két évtizeden át rendszeres 
gyűjtőmunkát végzett. Ez a szinte együttélés 
szintű részvétel a falu életében tehette lenetővé a 
vizsgált szokáskörök rítusainak pontos megis-
merését és leírását. 

Mindkét kötet szerkezete, felépítése az Arnold 
van Gennep-i rendszert követi. A szerző úgy véli, 
hogy mind a lakodalom, mind az elmúlás és temet-
kezés szokásköre a van Gennep által definiált át-
meneti rítusnak tekinthetők, hiszen - van Gennep 
fogalmaival élve - az egyik „normális ál lapotból ' 
egy másik „normális állapotba" vezetnek. Balázs 
Lajos munkáinak külön érdeme, hogy a van Gen-
nep-i rendszert elsőként követi magyar viszonylat-
ban. Ezzel ő valósította meg nálunk az elméleti 
folklorisztikai szakmunkákban korszakalkotóként 
elismert van Gennep rendszerelméletének gyakor-
latba ültetését. 

A két kötet az egymással való többfajta kap-
csolódás és a szoros tematikai összetartozás el-
lenére is különálló műnek tekinthető, önmagukban 
is teljesek. 

Balázs Lajos lakodalmas könyvét, „nemcsak a 
romániai magyar, hanem az egész néprajzkutatás 
leggazdagabb, legterjedelmesebb lakoaalmi mono-
gráfiájának" minősíti Faragó József, a kötet egyik 
lektora. 

Az egyéni életfordulóhoz kötődő három 
meghatározó szokás a születés - házasodás - el-
halálozás hármasságának a párválasztás, a háza-
sodás talán a legfontosabbika. Amíg a születést és 
a halált természetesnek, rajtunk kívülinek tekint-
jük, addig a házasodás ezzel szemben magába fog-
lalja a választás lehetőségét is, ha éppen a kö-
zösségi szokás meg nem hiúsítja. Ennek sajátos 
esete a szülők általi párválasztás, amely társadalmi 
és vagyoni presztízsen nyugszik. 

Talán mindennek hátterén nem nehéz belátni 
egy ilyen jelentős szokás számbavételének fon-
tosságát. Á számbevétel teljes értékűsége alól 
Balázs Lajos mintha felmentené magát a m ű 
bevezetőjében, amikor azt írja, hogy „most, hogy 
összeállított a munka, amivel csak megálltam, mert 
befejezni sohasem lehet..." 

A lakodalom szokásköre úgy illeszkedik a Gen-
nep-i rendszerbe, hogy egyfajta státuszváltást 
valósít meg az egyén életében. A megelőző „nor-
mális állapotból", a leány/legény életből átvezet-
nek az újabb „normális állapotba", a házastársi 
életbe. Ezt az átvezetést valósítják meg az 
elválasztó - eltávolító - beépítő rítusok, amelyek az 
ismerkedéstől a lakodalom utolsó mozzanatáig 
mutatják be a szokáskört. A hagyományos háza-
sodás szokásrendje mellett létező lakodalom 
nélküli házasságot egy külön fejezetben veszi 
számba. Itt találkozunk a szokás egy helyi vál-
tozatával, a leányszöktetéssel. Ennek uralkodó oka 
régen a vagyoni helyzet és érzelem konfliktusa 
volt, de lehetett a legények közötti rivalizálás is. 
Manapság többnyire a terhesség a szöktetést 
kikényszerítő tényező. A leányszöktetés okain 
kívül leírja ennek alkalmait, módozatait és szank-
cióit. Bárhonnan - háztól, guzsalyasból - , bár-
hogyan - valósan vagy színlelve - történjen is a 
szöktetés, a szöktetők első dolga, hogy bekontyol-
tassák s menyecskévé tegyék az ellopott leányt. A 
kontyolás mozzanata tehát társadalmi státusz-
váltást jelző funkciót hordoz e szokáson belül. 

A szerző külön fejezeteket szentel a párválasztás 
és lakodalom hiedelemvilágára, a lakodalom 
résztvevőire, szereplőire, eszközeire és a kötet 
utolsó jelentős terjedelmű fejezetében a lakodalmi 
költészetre. 

Kimaradt a lakodalom szokásköréhez kap-
csolódó gyűjtésből a Csíkszentdomokoshoz fű-
ződő néptánc és népzene számbavétele. Ezt a ku-
tató a bevezetőben előre bocsátja, és az egy-
személyes vállalkozással és önnön szakértel-
mének hiányával indokolja. 

A kötetet teljessé képanyaga, a 47 darabból álló 
fekete-fehér fényképkollekció teszi, melynek egy-
egy darabján a lakodalom szokásvilága örö-
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kítődött meg, vagy az azóta már porrá vált adat-
közlők arca elevenedik fel. 

A Székely Halottaskönyv megírásakor sem vál-
lalt kevesebbet a szerző, mint az előzőben. 
Szándékát ő maga így fogalmazta meg: „legjobb 
szándékom szerint megpróbálom feltárni az adott 
témában a lehető legteljesebb képet, bár tisztában 
vagyok a kutatás teljes befejezésének lehetetlen-
ségével." 

Az elhalálozás és temetkezés szokása is az átme-
neti rítusok csoportjába tartozik. Miután a születés 
látszólagos természetességével életre hivatunk, sa-
ját szándékunktól függetlenül, a halál ennek az 
életnek a lezárulását, az evilágból a másvilágba 
való átmenetet jelenti. Nem csoda, hogy az em-
beréletnek ehhez a momentumához annyi rejtély, 
annyi „majdnem-titok népszokás" és hiedelem 
kapcsolódik. 

Az elválasztó rítusok csoportjába is számos 
hiedelem tartozik: túlvilági jelek, állatok jelzései, a 
halottak „hívása", „várása", álmok jelzései. Az 
elválasztó rítusok a halál beálltával zárulnak. Az 
eltávolító rítusok ettől kezdődően a temetés moz-
zanatáig tartó lépéseket ölelik fel. A be-
avató/beépí tő rítusok csoportjába az alamizs-
naadás, a gyász, a gyászolás szokása, a sírhely 
megválasztása, az elhantolás topográfiája, a temető 
látogatása és az elhunyt emlékének ápolása, a ha-
lottak iránti tisztelet tartoznak. 

Külön fejezetben szól a szerző a nem ter-
mészetes halálról, az öngyilkos halálról és temetés-
ről. 

Legvégül egy külön fejezetet szentel az elmúlás 
és a temetés hiedelemvilágára, amelybe csak olyan 
hiedelmeket sorol, amelyek „elsődlegesen lélek-
centrikusak", azaz a falu lélekkel kapcsolatos 
világképéről adnak számot. A hiedelmek, ezek az 
elvont szellemi-lelki jelenségek amúgy jelen van-
nak a teljes szokáskörben, de szorosan beletar-
toznak a rítusok tartalmába. 

Ezt a munkát is gazdag fekete-fehér fényképan-
yag zárja, amelyek a szokáskör egy-egy jelenetét 
elevenítik meg." 

Csíki ]úlia 

B. KOVÁCS ISTVÁN: 
Gömörország 

A szerző a történeti Gömör-Kishont megye jó is-
merője. Végzettségét tekintve régész és néprajzku-
tató, hosszú éveken keresztül muzeológusként 
tevékenykedett, sőt a rimaszombati székhelyű pa-
tinás Gömöri Múzeum élén is állott. Az igazgatói 

1 Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom. 
Bukarest, Kriterion Könyvkiadó. 1994. 431 
old. 

2 Balázs Lajos: Menj ki én lelkem a testből... 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda, 
1995. 285 old. 

székből való kényszerű távozása óta már a máso-
dik könyve jelenik meg. 

Mint a bevezetőben olvasható, könyvével arra 
kívánja biztatni az olvasót, hogy fogadja el az 
egykori megyét a maga egészében és sok-
színűségében. Mert ez a könyv nem a kirekesztés, 
hanem a befogadás könyve akar lenni. Éppen ezért 
sem etnikai, sem felekezeti, sem pedig politikai 
határok nem szabdalhatják darabokra az egységes 
egészet. 

A megye születésével kapcsolatosan új és sokak 
számára meglepő állítással áll elő. Az eddig valós-
nak elfogadott állítással szemben, miszerint 
Gömör a honfoglalást követően az István király 
korában létesült vármegyék egyike, a szerző azt 
állítja - s állítását számos oldalról megvilágítva 
tényekkel, adatokkal is alátámasztja - , hogy 
Gömör vármegyét ennél jóval később szervezték 
meg, területén eredetileg Borsod és Hont megyék 
osztoztak. 

A megye fénykorát a XIV-XVI. században élte. A 
XIV. században kialakult a számos kiváltsággal 
rendelkező nemesi rend, a városi polgárság, 
valamint az adózás terheit leginkább viselő job-
bágyparaszti réteg. Megszilárdult a megyei 
szervezet. A megye legnagyobb birtokosai - Cset-
nekiek, Bebekek, Széchyek, Derencsényiek, Kap-
laiak, Ilsvaiak, Szécsényiek - megyebeli uradal-
maik központjai részére városi kiváltságokat 
szereztek (Rimaszombat, Rozsnyó, Csetnek, Pel-
sőc, Dobsina, Jolsva, Tiszolc). Az ő érdemük a 
földalatti kincsekben bővelkedő, gyéren lakott 
vagy lakatlan erdős-hegyes térség szervezett for-
mában történő benépesítése bányászatban jártas 
szepesi szászokkal. A XV. század elején jelentek 
meg a krasznahorkai uradalom erdeiben az 
akkortájt még rutén etnikumú vlach juhászok első 
csoportjai. 

A gömöri városok mindegyike földesúri 
joghatóság alá tartozó, kerítetlen, ún. mezőváros 
volt. A városokban fellendült az ipar és a ke-
reskedelem, megalakultak az első céhek. 

A gazdasági-társadalmi, művészeti fejlődés az 
oszmán-török hódoltság következtében a XVI. 
század közepén bő két évszázadra megszakadt. 
Részben az állandó harcokból kifolyólag, másrészt 
a gyakori pestisjárványok nyomán a lakosság 
száma alaposan megfogyatkozott, jobb esetben az 
emberek elmenekültek. 

E korszak a reformáció és ellenreformáció kora. 
A protestantizmus viszonylag korán meghonoso-
dott mind Gömörben, mind Kishontban. Jelentős 
szerepe volt ebben a városlakó német polgárság-
nak, amely elsőként fogadta be az ősök földjéről 
érkező ú j eszméket. 

Ugyancsak erre a korszakra tehető az ún. ar-
málista nemesi társadalom kialakulása, mely a 
gömöri magyar lakosság jelentékeny hányadát 
képezte. Egy részük életmódját tekintve alig 
különbözött a jobbágyságtól. 

Fontos etnikai folyamatok is zajlottak a XVI-
XVIII. században. A középkori német polgárság és 
a rutén vlach pásztorok nyelvükben fokozatosan 
asszimilálódtak a többségi magyarsággal, vala-
mint a szlováksággal. 

A vándorló cigányság is megjelent a megyében. 
A XVIII. századtól a hatóságok egyre jobban szor-
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galmazták letelepedésüket. A század második 
felében elsősorban kovácsmesterségből, zenélésből 
és pásztorkodásból tartották fenn magukat és 
családjukat, de arra vonatkozó adatok is vannak, 
hogy sokan közülük koldulásból éltek. 

Ugyancsak a XVIII. század elején találkozunk az 
első híradásokkal a megyebeli zsidókról. Többnyi-
re az uradalmak területén éltek és pálinkafőzéssel, 
valamint kereskedéssel foglalkoztak. 

A Rákóczi-féle szabadságharc leverése után a 
megyebeli uradalmakon jelentős arányú szervezett 
telepítés kezdődött. Többségében a túlnépesedett 
szlovák falvakból érkeztek telepesek az elnéptele-
nedett magyar részekre. A telepítések révén meg-
bomlott egy-egy kistáj korábbi etnikai és felekezeti 
egysége. 

A XVIII. század utolsó harmadától a XIX. század 
feléig terjedő időszak a megye második fény-
korának nevezhető. Rendkívüli jelentőségű a 
megye fejlődése szempontjából az erre a korszakra 
eső iparosítás (elsősorban a vasipar fejlődése), de 
emellett a különböző jellegű háziipari termelés is 
óriási szereppel bírt. A kor uralkodó művészeti 
stílusa a klasszicizmus, ami Gömör és Kishont 
településein szinte kivétel nélkül mindenütt nyo-
mot hagyott, mennyiségét tekintve - de 
minőségében is - rendkívüli jelentőségű értékeket 
teremtett a régióban. (Erről Gömör vármegye 
klasszicista építészete címmel Erdélyi Géza 
tollából jelent meg ugyanitt ismertetett, figyelemre 
méltó könyv.) Erre az időszakra esik Gömör és Kis-
hont egyesítése is (1802). Feltétlenül figyelmet 
érdemel a felvilágosodás jegyében zajló szellemi 
pezsgés. 

Külön fejezetben írja le a szerző az 1849-es 
szabadságharc utáni időszak eseményeit, kitérve 
az iparban folyó tőkeösszevonásra, a zsidóság 
tömeges bevándorlására, valamint e népesség 
szerepére a megye városaiban a polgári értékrend 
meghonosítását tekintve. Ugyancsak erre az 
időszakra tehető a megye etnikai szempontból 
történő kettészakadása, a korábban betelepült 
német polgárság által a magyarság, illetve a 
szlovákság táborának erősítése. Érdekes meg-
világításban láttatja a szlovák nemzeti ébredés 
nagy alakjainak - Daxner, Bakulíny és Francisci -
tevékenységét, illetve magát az embert. 

A történeti leírás egészen a megye meg-
szűnéséig, 1923-ig tart, illetve 1950-ig, a Magyar-
országon maradt települések Borsod-Abaúj-Zem-
plén megyébe történő beolvadásának évéig. 

A könyv felépítését tekintve több részből áll. Az 
általános bevezetőben a szerző összefoglalja a 
megye történetét a honfoglalástól egészen a megye 
megszűnéséig. Ezt követi az egész könyv gerincét 
kitevő időrendi áttekintés, ahol évszámok szerint 
írja le az eseményeket. Itt az első évszám 1192-1195, 
az utolsó pedig 1923. Ezt a fejezetet számos fekete-
fehér fotó és illusztráció teszi még érdekesebbé és 
élvezetesebbé. Ezután következik a csaknem 90 
darabot számláló színes képmelléklet, majd 
Gömör-Kishont megye településeinek felsorolása 
járások szerint, az 1913. évi hivatalos hely-
ségnévjegyzék alapján, utalva a ma hivatalos 
megnevezésre is. A könyv értékét nagymértékben 
növeli a végén található név- és tárgymutató, mely 

tartalmazza a szövegben előforduló összes hely- és 
személynevet. 

Mivel ez a könyv elsősorban az érdeklődő 
nagyközönség számára készült, a szövegben ninc-
senek utalások a forrásokra, ezért a különböző 
témák iránt mélyebben érdeklődő olvasó bi-
zonyára örömmel nyugtázza a név- és tárgymu-
tatót követő válogatott helytörténeti irodalmat és a 
szövegközi ábrák jegyzéket. 

Külön említést és feltétlenül pozitív méltatást 
érdemel a kiadvány külalakja, a kemény fedelű, 
színes borítóval és a belső lapok kéthasábos 
tördelésével. Végezetül az sem utolsó szempont, 
hogy a Gömörország könyvárusi forgalomban mind 
Magyarországon, mind Szlovákiában kapható. 
(KaUigram, Pozsony, 1997.) 

Bodnár Mónika 

ANTAL IMRE: 
Gyimesi krónika 

A szerző Orbán Balázs gondolatát viszi tovább, 
miszerint annak idején a szabadabb, függetlenebb 
lét vonzotta Gyimesvölgyébe a szegényebb 
néprétegeket. Antal Imre felfigyelt az Erdély és 
Moldva határán a XVII. század végén, valamint a 
XVIII. században észlelhető népmozgásra, ide-oda 
való költözködésre, vándorlásra. Az említett 
időszak első felében moldvai menekültek, vándor-
lók, „kóborok", ha Csíkban zsellérnek, jobbágynak 
kötötték magukat, fenntartották azt a jogukat, 
hogy adott esetben eredeti hazájukba „szabadoson 
visszatérhessenek". 

Gyimesvölgye legelső állandó lakója, akiről 
tudunk, és akiről Antal Imre is tud, Rab Ambrus 
János. O az 1700. év körüli időktől fogva lakott a 
Tatros melletti „Silye-hegy oldalában' , a későbbi 
Gyimesközéplokon. Ambrus históriáját 1973 tava-
szán jegyeztem le a sötétpataki, akkor 71 éves 
László Károlytól, a Rab nemzetség utolsó férfi-
tagjától. Ambrus Jánost, „a kicsi Ambrus t" 1694-
ben Csíkszentmihályon tették rabbá és vitték fog-
ságba a tatárok. A monda szerint egy tatár leány 
segítségével sikerült megszöknie, és visszatérve a 
Tatros völgyében telepedett meg. Mindezeket A 
Hét (Bukarest) című hetilap 1977. augusztus 5-i 
számában írtam meg. Szőcs Vince cikke, amire a 
szerző hivatkozik, 1978 elején jelent meg, a forrásra 
való hivatkozás nélkül. XVIII-XIX. századi írásos 
emlékek megerősítették a néphagyomány által is 
őrzött történések lényegét. 

A könyv szerzője hosszas és kitartó levéltári és 
könyvtári búvárkodással, az írott források 
felderítésével, valamint a kérdéskörre vonatkozó 
kutatások eredményeinek számba vételével arra a 
következtetésre ju to t t , hogy „Gyimes csángó-ma-
gyar lakossága Csík, Gyergyó, Udvarhely, Három-
szék és Moldva vidékéről került ide. " És ez nagy-
jából és általánosságban így is van. Bár ma már 
valamivel több konkrét adattal rendelkezünk, mint 
annak idején. Elmondhatjuk, hogy közvetlen vérségi, 
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etnikai kapcsolat van a gyimesi csángók és a moldvai 
csángó-magyarok között. 

A Gyimesi krónika írója nyomon követi a Felső-
Tatros völgyében a települések kialakulása, tere-
bélyesedése folyamatát. Olyan nyelvészek, mint 
Erdélyi Lajos, Horger Antal és mások vizs-
gálódásai alapján azt az eléggé kézenfekvő követ-
keztetést vonja le, hogy a gyimesiek által beszélt 
magyar nyelv a felcsíki székely nyelvjáráshoz, an-
nak is a Csíkborzsovában, Csíkszentmihályon, 
Csíkszentmiklóson és Csíkszépvizen beszélt rész-
legéhez áll a legközelebb, de emellett sajátos 
vonásoknak, jellegzetességeknek is a hordozója. 
Úgy gondolom, hogy a mai nyelvjáráskutatók 
valamivel árnyaltabb képet tudnának megrajzolni 
a gyimesi csángók nyelvjárásáról. 

A könyv írója, aki több történeti tanulmány, 
könyv szerzője is, felfigyelt arra a jelenségre, hogy 
a XX. században innen nagyméretű az elvándorlás, 
amely a csíki falvakba, Háromszékre, valamint a 
távolabbi Bánságba és Biliar megye felé irányult. 

Sajnos téves statisztikai adat is bekerült az 
elemzett könyvbe. Eszerint 1780-ban Gyimesbük-
kön csupán a római katolikusok száma elérte a 990 
főt. Tudjuk viszont, hogy ők 1799-ben összesen 
mintegy 550-en voltak. De rendelkezésünkre álla-
nak az első országos népszámlálás adatai is 1784-
1787-ből. Akkor az összlakosságszám alig haladta 
meg az 500 főt. Ez alkalommal a katonarendűeket 
nem tüntették fel, de számuk kicsi, a völgyben leg-
feljebb néhány család lehetett. 

Nem fogadható el valós ténynek az a tétel, 
amely szerint bujdosásukkal magyarázzák vise-
letüket, sem az, hogy első lakói a katonai szolgálat 
elől menekülő emberek lettek volna. A menekültek 
jelenléte a térségben nem vitatható, de ezek a le-
gritkább esetben lehettek a katonai szolgálat elől 
megbúvó csíkiak, akik a felfedezés veszélye nélkül 
ott sokáig úgy sem rejtőzködhettek volna. Kizárt-
nak te-kinthető az a lehetőség is, hogy az 1722-ben 
tulaj-donosokként emlegetett „privata personák", 
gyi-mesiek lettek vobia. 

A könyv három fejezetéből az első kettő jobban, 
sőt jól sikerült. A harmadik, a jelenkorról szóló, 
viták forrása lett. De darázsfészekbe nyúl az, aki a 
jelenkort tanulmányozza, elemzi. A Gyimesi kró-
nika a szaktudomány módszerének és eszközeinek 
az alkalmazásával íródott könyv, amelyre már 
régóta igény volt. (Bp. 1992.) 

Szó'cs jános 

LISZKA JÓZSEF 
„Szent képek tisztelete" 

Nagyszerű és szép könyvet jelentetett meg 
Liszka József szlovákiai néprajzkutató, amely az 
újdonság erejével is hat. Ugyanis könyve az első 
összefoglaló híradás a szülőföldjén, a szlovákiai 
Kisalföldön a népi vallásosság körében végzett ku-
tatásokról. Természetesen nem Liszka e téma 
egyetlen vizsgálója abban a térségben, s a szerző 
meg is nevezi honi társait a kutatásban: a jóval 

előtte járt Thain Jánost, majd a kortársak közül 
Csáky Károlyt, Marczell Bélát, Dániel Erzsébetet. 

Liszka József könyvében a népi vallásosság kife-
jezés alatt „a hivatalos, jelen esetben római ka-
tolikus vallás népi gyakorlatát" érti, s annak „el-
sősorban a szakrális kisemlékekben megtestesülő 
formáit" kutatja. Már bevezető soraiban fontos ter-
minológiai kérdést vet fel a tudományszak 
megnevezéséről: vallási néprajz, vallásos néprajz 
vagy szakrális néprajz? - kérdezi, míg könyve al-
címében a népi vallásosság definíció szerepel, hason-
lóan a mi vajdasági gyakorlatunkhoz. Tájékoz-
tatóul jegyzi meg, hogy náluk „a szlovák néprajz-
tudománynak gyakorlatilag a mai napig egy telje-
sen elhanyagolt területéről van szó". Ehhez csak 
azt tehetjük hozzá, hogy a jugoszláviai helyzet is 
hasonló, szinte azonos, és már-már nekünk, vaj-
dasági magyar folkloristáknak kell megtalálnunk a 
szerb terminus technicust: narodna religioznost, 
narodni sakralizam? Bár DuSan Banic könyvének 
címe: Narodna religija u 100 pojmova (Beograd, 
1991), csakhogy ő inkább a népi hiedelemvilág dol-
gaival foglalkozik, a jeles napok szokásait rögzíti. 

Középkori mágikus szokáscselekmény emlékeit 
vizsgálni ma is létező román-kori templomi por-
tálékon rendkívül izgalmas lehet, amit mi, vaj-
daságiak, sajnos nem tehetünk meg otthon, hiszen 
szinte csak török utáni építészeti örökségünk van. 
A templomajtót övező falakból gyűjtött „jótékony" 
kőpor a szentelmények sokaságában ritka jelenség, 
de Liszka példás kutatókedve felfedte ennek korai 
magyar említését, valamint európai (német, olasz, 
lengyel) párhuzamait is. 

Szintén szakterminológiai fogantatású dolgo-
zata A képoszloptól a kápolnáig, melyben megkísérli 
megadni a sokunk által vizsgált, szabadban álló 
szakrális kisemlékek (sakrale Kleüidenkmäler) 
tipológiáját és helyes megnevezését, természetesen 
felvonultatva az eddigi magyar (és más nyelvű) 
kísérleteket. 

Liszka kategóriáival jócskán egyetérve meg-
kérdezem, hogy a szűken értelmezett képoszlopok 
között vajon hova sorolná a Nyugat-Bácskában 
(Kupuszina, Doroszló stb.) honos, a ház tégla-
kerítésébe épített fülkéket (képpel vagy szoborral, 
s a fülke alatt dedikációval), melyek nem oszlopok, 
s a helyi szóhasználat szerint, akárcsak Limbacher 
Gábor írja: kápolna, sőt káplonka a nevük (bár 
ugyanígy nevezik a szabadon épített oltárkép-
oszlopokat is). Liszka illusztrációinak zömét ez 
esetben a Wolfgang Bernhauer által egy linzi szak-
folyóiratban közreadott minták adják, s ezek 
például a mi dél-alföldi vidékünkön jobbára is-
meretlenek. Pedig, ha általánosan elfogadható ter-
minológiai jegyzéket akarunk készíteni, akkor az 
az egész magyar nyelvterületen legyen érvényes! 
Ez a magam hozzászólása a vitára bocsátott 
javaslathoz. Persze, honnan tudhatná a rév-
komáromi (köbölkúti?) kutató, hogy a Bácskában 
mi minden található, ha erről eddig nem írtak. S ez, 
bizony fordítva is érvényes. Majd ha nekünk is lesz 
egy magyar Das Kleindenkmal című és profilú szak-
periodikánk, akkor bizonyára meg is állapodunk a 
fenti kérdésben. Csakhogy lesz-e? És hány ország-
ból toborozza munkatársait? Megannyi kérdés, 
sok-sok feladat, meg a mindig sürgető idő. 
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A Kürt község területén található szakrális 
szabadtéri emlékeket veszi számba a szerző másik 
dolgozatában: a Szent Antal-képoszlopot; Ne-
pomuki Szent János szobrát; az eredetileg egy 
faragott oszlopon elhelyezett, de mára csak egy élő 
fára erősített farámás Tövises Krisztus-olajnyoma-
tot; a szintén fára akasztott Mária-házat; a sok út 
menti keresztet; az adományokból épített Mária-
kápolnát, a dombtetőre épült Szentháromság-
kápolnát; „amely a helyi hagyomány szerint emberi 
csontokra van építve (tudniillik a népnyelv úgy véli, 
hogy a török időkben itt kaszabolta le a pogány a 
falu népét, s itt vannak a régi kürtiek eltemetve)", 
valójában pedig egy Árpád-kori templom te-
metőjéről lehet szó. Mindezeknek a faluközösség 
életében betöltött szerepét is vizsgálja a kutató. 

Négy védőszent (Vendel, Orbán, Donát és 
Kristóf) kisalföldi kultuszát bemutató tanulmá-
nyainak eredményeit a köztéri szobrok elterjedése, 
állíttatásuk indokai és ideje tükrében összegzi, sok 
illusztrációs anyag segítségével, melyeknek fon-
tosságát külön hangsúlyozza a szerző. Jogosan, 
hiszen a fotók nélküli értekezés vizuális élményt is 
nyújtható (mű)emlékekről nem lehet teljes. Kár 
viszont, hogy e szép könyvben a festett, helyben 
használt és kedvelt színekkel „ékesített" szobrok-
ról nem hozhatott színes dokumentumokat, mint 
például a címoldalon. (Ilyen igény esetében bi-
zonyára meg sem jelenhetett volna a könyv a költ-
séges nyomdai kiadások miatt.) 

A pásztorok és jószágtartó gazdák védő-
szentjéről (Szent Vendel) ötvenhárom leírást ad 
(hatalmas anyag!); a szőlőtermelők védőszentjének 
(Szent Orbán) emlékeit szőlőskertekben, boros-
pincék közelében találta meg, melyeket, ha rossz 
volt a termés, esetleg meg is büntethettek. A kul-
tusz gyökereit keresve megállapítja, hogy azok 
„feltehetően a Kis-Kárpátok, a Nyitra-vidék 
(Hauerland), illetve a honti német telepesek 
körében keresendők"; Szent Donát pedig a jégeső, 
a zivatar, a villámcsapás ellen védő szent, akinek a 
vizsgált területen „mind ez ideig egyetlen em-
lékére sikerült csak rábukkanni, mégpedig Pere-
den". Adalékként e szent tiszteletéhez hozzátehet-
jük, hogy a nyugat-bácskai Prigrevica-Szentiván, 
egykori német falu templomában (mára a szom-
szédos kupuszinai templomba menekített) volt 
egy szép, tiroli típusú Szent Donát-szobor, jobb 
kezében a villámcsapást jelképező lánggal. Szent 
Kristófot a vándorok, útonjárók, napjainkban 
pedig az autósok tisztelik védőszentjükként. Az 
egykori felfogás szerint „aki Kristóf képét 
meglátja, az azon a napon nem halhat meg", innen 
eredt népszerűsége az utazás veszélyeinek kitett 
emberek körében. Ábrázolásai a magyar nyelv-
területen mégis ritkák. Ujabban az autósok 
kulcstartóján (mifelénk a műszerfalon) tűnik fel 
alakja. 

Különös templombeli emlékei a népi áhítatnak 
az öltöztetős Mária-szobrok, melyekből a ko-
máromi Szent András templomban találhatót írja 
le Liszka. Napjainkban többen is foglalkoznak e 
szoborfajtával, s mi is láttunk a bánsági Török-
topolya és a bácskai Nemesmilitics templomában 
ilyet. 

Liszka József könyvében a szabadtéri szakrális 
emlékek dokumentálása és megőrzése kapcsán 
leszögezi, hogy „széles társadalmi és kutatói bá-

zisra épülő adatfeltáró munkát kellene elvégezni", 
ezekkel kapcsolatos levéltári kutatásokat folytatni, 
hogy hiteles képünk legyen vallásos és népi 
kultúránk ezen érdekes és értékes emlékeiről, me-
lyeket természetesen a műemlékvédelem szakértői 
istápolhatnának: dokumentálva, helyreállítva, 
védve. 

A könyvet a témával kapcsolatos gazdag iroda-
lomjegyzék teszi hasznosabbá. (Lilium Aurum, 
Dunaszerdahely, 1995.) 

Silling István 

TANKÓ GYULA: 
Gyimesi szokásvilág 

A Gyimesi szokásvilágban Tankó Gyula a 
táncélethez, a párkereséshez, a lakodalomhoz, az 
emberi elmúláshoz, a különböző vallásos ünnep-
körökhöz kapcsolódó hagyományokat , szoká-
sokat, valamint a Szent László király nevéhez 
kötődő legendákat és a helyi hiedelemvilágot teszi 
vizsgálódása tárgyává. 

Az egyik legsajátosabb, és mint ilyen kü-
lönösként kezelt szokás a gyimesi guzsalyas, guzsa-
lyasság. Ez, a leginkább a Székelyföldön használt 
kifejezés a fonóval azonos jelentésű guzsalyas 
szóból jelentéshasadással keletkezett. Az általa 
fedett szokást némelyek próbaházasságként, 
mások szeretőtartásként, udvarlásként, leányhoz 
való járásként értelmezik. Gyimesvölgyében ud-
varlást, leányhoz való járást, legény és leány 
éjszakai együttlétét, egyiitthálását jelentette, és 
jelenti. Téves, pontatlan megállapítás a Vámszer 
Gézáé, amikor a szokást próbaházasságnak nevezi 
és azt állítja, hogy a legény, a fiatalember akkor 
veszi el a leányt, ha rajta a terhesség jelei mu-
tatkoznak. (A szokással korábban Orbán Balázs, 
újabban Antal Imre, most pedig Tankó Gyula fog-
lalkozik behatóbban). A szokás miatt a gyimesi 
csángókat nem egyszer gúnyolták ki, érte őket 
sértés. A néprajzkutatás, a magyar néprajzi iroda-
lom azonban nem elszigetelt és egyedi esetként 
tartja számon a gyimesi guzsalyast. Tradícióként 
ismert volt a magyarság körében a Bakony egyes 
falvaiban, Ormánságban, a Fekete-Körös völ-
gyében, Kalotaszegen, Mezőségen, de az erdélyi 
szászok körében is, valamint az erdélyi románok 
egyes hegyvidéki csoportjai között (a Felső-Maros 
völgyében, de talán máshol is!). 

(Lásd még a MNL. II., az OMTSZT szintén II. 
kötetét, Nagy Olga és Vasas Samu írásait, könyveit 
is.) De nem volt ismeretlen Udvarszékhelyen sem, 
bizonyság rá Kriza János híres népköltészeti 
gyűjteménye, a Vadrózsák. Tiltott vagy többé-
kevésbé megtűrt szokásként tartották számon 
Háromszéken, Kászonban, Csíkban és Gyergyó-
ban. Gaál Tamás esperes a két világháboní közötti 
időben a következőképpen írt erről a gyergyóal-
falvi szokásról: „Ha a szülők a leányukat odaszánták 
valamelyik legénynek annak ágyat vetettek, s a legény 
reggel ment el. Ha az eljegyzés megtörtént a legjobb 
házaknál szabad volt a vásár a fiatalok között." Az lát-
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szik tehát a legvalószínűbbnek, hogy mind maga a 
szokás, mind az elnevezés a gyimesi csángók és 
románok között székely eredetű. 

A húsvéti tojásírás a gyimesi csángók között igen 
régi tradíció, ma is élő szépteremtő gyakorlata. 
Nem csupán a szakemberek, hanem szélesebb kör-
ben is viszonylag korán felfigyeltek a szokásra. 
Kovács Dénest követően, aki évtizedekkel ezelőtt 
kis könyvet adott ki erről, most a gyimesközéploki 
Tankó Gyula vezeti be a hímes tojás készítésének, a 
tojásírásnak a rejtelmeibe az érdeklődőt. Jó lett 
volna a teljes formakincs bemutatását rajzzal is il-
lusztrálni, kiegészíteni. 

A karácsonyi ünnepkör kántáló szokásában a szerző 
a különböző történeti idők, különböző művelődési 
rétegeinek egymásra rakodását, összefonódását 
észleli. Izgalmas kérdésnek ígérkezik a regölésből 
megőrzött szövegrészek, motívumok, zene, vala-
mint a betlehemezésből átvett elemek szét-
választásának a kérdése. A betlehemezés Csíkban 
nemigen lehet korábbi a XVIII. század második 
felénél. És abban a században következett be a 
regölés visszaesése, elsorvadása és eltűnése. Gyi-
mesi viszonylatban nem kizárt, hogy a nyomtatás-
ban is megjelent regős szövegek elevenedtek meg 
újból a tanítók és mások működése nyomán. Gyi-
mesbükk és Hidegség esetében a téli ünnepkör 
népi szokásai moldvai román, esetleg moldvai 
csángó hatást mutatnak. 

Az egerszéki Tankó Károly saját ifjúkorát fel-
elevenítve mondta, hogy „a csángó fiatalok, úgy tud-
tak táncolni, mint a lobogó tűz". Az ifjúság ki-
használta a sok táncalkalmat, sőt pásztorkodás 
közben az állatok mellett is az egyik 
unaloműző foglalatossága éppen a tánc volt. 

A helyi táncrepertórium sokszínűsége, gazdag-
sága araiak bizonyítéka, hogy lakói egykor több 
néprajzi zónából érkeztek a Tatros erdélyi völ-
gyébe. A szerző által itt közölt mintegy 100 csu-
jogató, táncszó, gyimesiesen ujjogtató egy része 
most látott először nyomdafestéket. 

A gyimesi csángó népdalok régies, varázslatos 
dallamaikkal sok csodálót vonzottak a Keleti-Kár-
pátok tájaira. A Tankó Gyula közölte egyik népdal 
szövege találó megfogalmazása a lejáratás, rágal-
mazás hatékonyságának: 

Egy ösvényén jártam hézád, 
Azt es elkertelte anyád. 
Se nem kővel, se nem fával, 
Csak a nagy széjjes szájával. 

Az első világháború idején a Kazahsztánba 
„szakadt" felsőloki Balla János az 1960-as években 
levelében írta: szeretné, hogy még egyszer csángó 
muzsikát hallgasson, utána nyugodtan halna meg! 
Azóta ő is az örök vadászmezőket járja. 

Tankó Gyula értékes adatok sorával bővítette, 
gazdagította a Gyimesvölgyéről szóló néprajzi iro-
dalmat. Ami az előszót illeti, az nem mindenben 
vált a kötet előnyére. Nem egy pontatlanság és vi-
tatható adat került bele. (Székelydvarhely, 1996.) 

Szó'cs János 

A moldvai magyarság bibliográfiája 

Egy-egy tudományterület érettségét az is jelzi, 
hogy az összegyűjtött nagymennyiségű, egy ku-
tató számára nem vagy nehezen áttekinthető, 
könyvet, tanulmányt, cikket, adatközlést biblio-
gráfiába kell összefoglalni, mert csak ez biztosítja a 
továbbfejlődést. A nagy múltra visszatekintő 
moldvai kutatás is elérkezett ahhoz a ponthoz, 
amikor erre feltétlen szükség mutatkozott. 

Halász Péter a füzet bevezetőjében így indokolja: 
„Amikor azután 1993-ban, a Néprajzi Látóhatár 
csángó száma részére áttekintettem a moldvai 
magyarok néprajzi kutatásával kapcsolatos ered-
ményeket és feladatokat, rákényszerültem a ren-
delkezésemre álló szakirodalom módszeres át-
tekintésére, eközben újabb és újabb közlésekre 
találtam. Ekkor határoztam el, hogy az összegyűlt 
könyvészeti anyagot a témával foglalkozók ren-
delkezésére bocsátom." A mintegy ezerötszáz 
tételt tartalmazó összeállítás lehetővé teszi egy 
nagy összefoglalás, részletmonográfiák elkészíté-
sének kitűzését. 

Az összeállítás magába foglalja az eddigi biblio-
gráfiák eredményeit, történeti értékű közléseket, 
de nagy érdeme, hogy a legújabb irodalmat és ab-
ban még az újságcikkeket is igyekszik szerbe-
számba venni, olyanokat, melyek meglétéről még 
az avatott kutatóknak se nagyon lehet fogalmuk. 
Nemcsak a magyar, hanem a román irodalmat is 
közli, ami sok vitatott kérdést vet és vethet fel a 
jövőben is, de remélhetőleg ezen a területen is 
közeledni fog egymáshoz a különböző felfogás. 
Minden könyvészeti összeállítás eleve nem lehet 
teljes; ez a megállapítás különösen érvényes az első 
kísérletre. A nehézségeket maga Halász Péter is 
érzi, annál inkább dicsérendő, hogy sokat le tudott 
küzdeni. 

Sajnos ma még nincs olyan tudományos in-
tézmény, mely a moldvai magyarok múltjával, 
néprajzával, jövőjével foglalkoznék. Ezt vállalta fel 
a Lakatos Demeter Egyesület, mely már eddig is 
jelentős eredményeket mutathat fel. Ez a tár-
sadalmi egyesület nagy erőfeszítéseket tesz ugyan, 
és a lehetőségeihez képest nagyon eredményesen 
működik, de egy rendszeres költségvetéssel dol-
gozó intézetet mégsem helyettesíthet. 

A moldvai magyarság bibliográfiája nélkül a 
jövőben nem lehet olyan kérdéshez nyúlni, mely 
ezzel a Kárpátokon-túli magyarsággal foglalko-
zik. Az összeállító felveti, hogy az elkövetkező 
időben minden bizonnyal még számos adalékkal 
egészül majd ki, különösen ha a néprajzi adattárak 
gazdag anyagát is feldolgozzák. Halász Péter befe-
jező mondatában ezeket írja: „Abban a reményben 
bocsátom útjára, hogy remélhetően minél többen 
segítenek anyagának teljesebbé tételére, s talán 
hamarosan akad, vagy akadnak olyanok, akik vál-
lalkoznak a csángó irodalom szakszerű, minden 
igényt kielégítő könyvészeti feldolgozásának 
kiegészítésére." Remélem, hogy így lesz, de ezt az 
összeállítást, mely az alapokat lerakta, addig is 
köszönettel forgatjuk. (Csángó Füzetek 1. Kiadja a 
Lakatos Demeter Egyesület. Bp. 1996.) 

Balassa Iván 
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Emléktábla Miskolcon 

Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara székházának be-
járatánál emléktáblát helyeztek el dr. Szentpáli 
István tiszteletére, aki kétszer is volt a város polgár-
mestere. dr. Szentpáli Istvánt elsőként 1902-ben a 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként válasz-
tották polgármesterré. Ezt követően, 1912-ben 
országgyűlési képviselő lett. 1917-1922 között is-
mét polgármesterként tevékenykedett. Szentpáli 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a városfejlesztés 
terén. 

Kerékgyártó Mihály 

Kisalföldi görbe oldalú szekér. Hédervár, 1975. (Timaffy László felvétele) 
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