
Ünnepi köszöntőink, énekeink 
hiedelemanyaga az Ipoly mentén 

A népszokások költészetével s azok hiedelemhátterével a magyar folklórkutatók közül Dö-
mötör Tekla foglalkozott alaposabban.1 

Ünnepeink közül Luca napjához is számos varázserejűnek tartott mondóka, köszöntő fűző-
dött. Azok az ünnepek, amelyek körébe a Luca is tartozik, a fénynövekedés allegóriáján kívül 
„elsősorban a házasodás, születés, megújulás gondolatkörét ölelik fel, tehát a fény és az élőlé-
nyek születésének gondolatkörében mozognak".2 A magyar néphitben szereplő Luca valami-
féle anyaistennő lehetett, aki a női munkát ellenőrzi, a szaporodást pártfogolja. A démonikus 
nőalak jelenik meg az ipolypalástiak köszöntőjében is. Az az anyaistennő, akitől az ember és 
az állat szaporodása függ. A következő köszöntőt Dömötör Tekla is idézi egyhelyütt: „Lucát 
hoztak kéteknek, / Vas legyen fazékjok, / Cin legyen tányérjok, / Ólom legyen kanalok, / Bornyas legyen 
tehenjek, /Csíkozzon meg a lovok, /Fiázzon meg asszonnyok."3 

A Középső-lpoly menti Luca-napi köszöntőket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy ezek 
szintén többféle kívánságot, célzást tartalmazhatnak. A kelenyei köszöntőben az acél emlege-
tése („Acét hoztam kéteknek") akár a tűz, a fény jelképe is lehet, gondoljunk az acél és a kovakő 
csiszolta tűzre, s a szlovák szokásokkal mutat kapcsolatot. A cin, az ólom, a vas (mint a fenti 
köszöntőkben is láttuk) az erő jelképe; arra utal, hogy a gazdaasszony edényei ne törjenek, 
evőeszközei épségben maradjanak: „Cin legyen tájjuk, /Cin legyen kanájjok, villájok!"i 

A honti fiúk verse az Ipoly bal partján már a szerencsés párválasztást kívánó sorokat is ma-
gába foglalja: „A lánnak szép mátkát, /a leginnek azok szerint".5 

A betlehemesek szövegeiben elsősorban néhány szép jelképet találunk. Az ipolyfödémesiek 
egyik éneke így hangzott: „Gyerünk, mennyünk Betlehembe,/A kisdedhez örvendezve./Kivirágzott 
]erse ága, / jézus a virága."6 

Dömötör Tekla egy Dunántúlon gyűjtött dal hasonló szövegét tette közzé 1974-ben: „Gye-
rünk, menjünk Betlehembe, / A kisdedliez örömtelve. / Kivirágzott jesse ága, / Jézus a világra."7 A 
Jesse-féle mot ívum kapcsán Dömötör Tekla megjegyezte, hogy az a dalokban allegorikus érte-
lemben szerepel, s az európai népénekben az ilyen motívumok a népek „régi kozmogóniájába 
tartozó képzetek emlékét őrzik", mint amilyenek a világ közepén felnövő eget-földet össze-
kapcsoló kozmikus fák, életfák, sámánfák.8 

Az ostyahordó gyerekek versei egyrészt a születést hirdetik, másrészt jókívánságokat tartal-
maznak. A Teremtő fiának születése és halála itt az ostya színében összemosódik, az idő síkjai 
kiegyenlítődnek, s ismét a születés örömét, az újjáéledést élhetjük meg. Ezt a boldogságot az 
angyalok hirdetik: Mingy árt is fölkeltek az angyalok szavára, / Ugyanazon angyal szájjon le ide is ". 

Az égitestek mindent elárasztó fénye is az örömet, a csillogást szimbolizálja: „A ragyogó 
napnak csillagos sugára, / Víg örömmel jött fel a széles világra". „Nap, hold és a csillagok, /örömest je-
lentnek". 

Szép motívumokat őriz a kistúriak köszöntője, amely idézi a paradicsomi jelenetet, a jó 
győzedelmét a gonosz felett: „Kivirágzott immár Áronnak vesszeje,! Mellytól megtöretett álnok kí-
gyó feje, / Emberi nemzetnek dühös ellensége /Paradicsomkertbe' ki minket megejte".9 

1 Dömötör Tekla: Népszokások költészete. Bp., 1974. 
2 Dömötör 1974.132. old. 
3 Dömötör 1974.132. old. 
4 Csáky Károly: Hallottátok-e már hírét? Bratislava, 1987. 22-25. old. 
5 Manga János: Palócföld. Bp., 1979. 199. old. 
6 Csáky 1987. 34. old. 
7 Dömötör 1974. 133. old. 
8 Dömötör 1974. 133. old. 
9 Csáky 1987. 38-43. old. 
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Az ipolyvidéki, ipolynagyfalusi és bussai karácsonyi kántáló szövegeiben a kis Jézus arany-
almaként jelenik meg. A bőséget és a szaporodást szolgálja a bussai gazda karácsonyböjti kö-
szöntője, amit vacsora előtt mond el, miután behozza a szakajtóban a gabonát: „Aggyon az Isten 
jóestét minnyájuknak! /Aggyon bort, búzát, /A gazdának száz malacot, eggy ólat. /A gazdasszonnak 
száz ice kendert, eggy orsót, /Szénát, szalmát, szalonnát, / Szép kis tarka bocikát!" 

Érdemes figyelnünk az újévi köszöntőkben előforduló sok-sok jókívánságra. Ezek hűen tük-
rözik a nép vágyát; kifejezik a szegény ember óhaját, s mindazt, amit a parasztság az adott 
helyzetben a legszükségesebbnek tartott. A bőséget, az áldásos szaporodást kívánó sorok va-
lamennyi versbe belefoglaltattak. A mindennapi kenyér óhaja több versből is kicsendül. A 
kelenyeiekéből többek közt így: „Olcsó legyen a kenyér"; a nagycsalomijakéból meg ekképp: 
„Fehér kenyér dagaggyon / A nyárfa teknőbe". 

Megfogalmazódik az újévi versekben az állatok szaporodását célzó néhány jókívánság is. 
Többek közt így: „Tűccski-hajcski baromnak /Sokasoggyon lába!" (Kelenye); „Aggyon a jóisten / 
Bort, búzát a gazdának! / Tyúkot, lúdat / A gazdasszonynak!" (Ipolykeszi); vagy: „Tizenhárom 
kurtafarkú malacot!" (Nagycsalomja). 

Tartalmaznak az újévi versek gazdasági gyarapodást célzó jókívánságokat, akárcsak az 
egészség biztosítására, a betegség és a szerencsétlenség távoltartására irányulókat is.10 

Farsang a közelgő tavasz örömünnepe, a tél és a tavasz mágikus küzdelmeinek szimboli-
kus megjelenítése, melyhez gonoszűző és termékenységvarázsló cselekedetek, álarcos, ala-
koskodó szokások kapcsolódnak. Ezt tükrözik a koledáló énekek szövegei is. A palástiak ver-
sében a párosításra, a szerelmi kapcsolatokra utalnak az olyan motívumok, mint a megfogott 
halacska, a tyúk és a gerlice stb. De felbukkan a tűz is, akárcsak az intimebb kapcsolatra uta-
lás: „Kerekes Antal házánál / tőketüzet raktunk, /kerüjj tyúk, gerlice, / ketten nyomdogájjunk.!" Az 
utóbbi célzás a tesmagiak dalocskájában is félreérhetetlen: „Kerüjj kakak, kerüjj tyúk, / eggyütt 
nyomdogálunk".H A Nyitra megyeiek sárdózásában a meleg csalogatásáról („Sárdó gyüjjön, 
hozzon meleget!"), a termékenység óhajtásáról van szó: „Zab szemesedjen, /buza bokrosodjon",12 

A Gergely-járás énekeiből a rítus adománykérő és toborzó jellege tűnik ki, de ezek is utalnak 
az újjászületésre, a tavaszra: „Lám a madarak is zengedeznek, /a szép kikeletkor, /Gyönyörű tavasz-
kor/majd eljönnek,"13 

A virágvasárnapi kiszehajtáskor az énekek az évszakok változására, a tavasz, a meleg behívá-
sára, a tél, a fagy, a betegség, a böjt kizavarására egyaránt utalnak: „Haj ki, kisze, kiszőve,/Haj be 
sódar, gömböce". Vagy: „Kivittük a betegséget, / Behozzuk az egészséget". De előrevetítik a közelgő 
nyárköszöntő ünnepeket, s utalnak a szerelmi életre is: „Nyisd meg asszony kapudat, / hadd 
kerüjjem váradat". 

A pünkösdi királynéjáráskor énekelt dalok szövegeiről Ipolyi Arnold is értekezett. Megállapí-
totta, hogy ezekben a „legfeltűnőbb nyomok" a piros pünkösd epitonjára, a „szép piros hajnal 
köszöntési formulára emlékeztetnek".14 A ma gyűjthető dalokban a szerelmi élet motívumai 
is megjelennek: a rózsa például részben a tavaszi vegetáció jelképe, részben erotikus vagy val-
lási szimbólum. „Ma vagyon, ma vagyon /Piros pünkösd napja, /Holnap lesz, holnap lesz /A máso-
dik napja. /Jól megkössed, jól megkössed /A lovadnak szárát, / ne tipesse, ne tapossa /A pünkösdi ró-
zsát".15 A termékenységvarázslásra főleg a rítust követő párbeszédek szövegei utalnak, töb-
bek közt a pünkösdi tojásmotívummal. 

Érdemes odafigyelnünk egy Ipolyi Arnold által közölt régi Szent István napkor énekelt nép-
daltöredék utolsó szakaszára, amelyben bizonyára ősi európai örökségünk, valamelyik virág-
énekünk maradt fenn. Ezek elnépiesedett változatát még ma is felfedezhetjük gyűjtéseink so-
rán. Különösen a dalok azon fajtáit őrizték meg a népköltészeti alkotások, melyekben a szerel-

10 Csáky 1987.71-72. old. 
11 Csáky 1987. 84-85. old. 
12 Manga János: Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyhén. Bp., 1942.37. old. 
13Csáity 1987.105. old. 
14 Ipolyi Arnold: Magyar mitológia. Az ősi magyar hitvilág. Szerk.: Diószegi Vilmos. Bp., 1971. 141-265. 

old. 
15 Dömötör 1974.156. old. 
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mest virágneveken szólítgatják. Akkor énekelték ezt Kolonban is, amikor a szokás „házassá-
got jósló prognosztikon"-áról volt szó. Hasonló változatokkal újabban az ipolyvarbói meny-
asszony-búcsúztató egyik részében találkozunk: 

Az egyik virág 
még a búza szép virág, 
virágom, tőled 
én elmegyek, 
szép virág, tőled 
ugyan el sem válhatnék. 

Második virág 
még a szőllő szép virág, 
virágom, tőled 
én elmegyek, 
szép virág tőled 
ugyan el sem válhatnék.16 

Csáky Károly 

SELMECZI KOVÁCS ATTILA 
Nemzeti jelképek 

Magyar Népművészet sorozat, 26. kötet. Néprajzi Múzeum. 
Budapest, 2001.104 oldal, 75 színes képpel 

A XIX. század közepén kibontakozó új stílusú népművészet színesebbé váló díszítő-
motívumai között mind gyakrabban jelentek meg a nemzeti jelképek. Amint eleinte a ha-
zafias érzület megnyilvánulásaként, idővel inkább a nemzeti kultúra védjegye gyanánt, 
egyre gyakoribbá vált a nemzeti szimbólumok szerepeltetése a népművészeti tárgyakon. 
A múzeumi műtárgyak tanúsága szerint ez az ábrázolásmód meglehetősen nagy változa-
tosságot, időbeli és táji sajátosságot mutat. 

A Néprajzi Múzeum gyűjteményeiben őrzött sok ezer népművészeti tárgy egy részé-
nek díszítése különböző nemzeti jelképeket tartalmaz: az ország címerét, a szent koronát, 
a nemzeti színű zászlót, a hazafias feliratokat, a huszárt és a szabadságharc kiemelkedő 
személyiségeit. A nemzeti jelképek rendkívül változatos megformálása és tárgyi sokféle-
sége a magyar népművészet mindeddig kevésbé feltárt területét jelenti, melynek felméré-
se, tipológiai rendszerezése új megvilágításba helyezheti a paraszti polgárosodás folya-
matát. 

A kiadvány közvetlenül felhasználható a nemzettudat történeti alakulása és jelképtára 
megismertetésének céljával az iskolai oktatásban, a közművelődésben és a honismereti 
munkában. 

A reprezentatív kiadvány a magyar néprajztudomány egyik legnagyobb múltú 
könyvsorozatában jelenik meg, amelyet 1924-ben Györffy István és Bátky Zsigmond in-
dított el. 

A könyv formátuma A/4-es, terjedelme 104 oldal (ebből a bevezető tanulmány 40 ol-
dal 28 fekete-fehér szövegközi fotóval és rajzzal), a tárgybemutató rész 75 színes fotót tar-
talmaz. A kötet angol és német nyelvű ismertető kivonatot tartalmaz. 

A kiadvány a Magyar Millennium jegyében, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma támogatásával jelent meg. 

Ára: 2500 forint 

16 Csáky 1987.166. old. 
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