
SZÕCS János

RRéé ggii ccssíí kkii rree ggöö ssöökk

(Ki vo nat)
A re gö lés ke resz tény ség elõt ti, po gány
ko ri, ter mé keny sé get va rá zso ló rí tus. Ke -
let-Eu ró pá ban má ig is mert nép szo kás. A
csí ki re gö lés rõl ed dig nem volt tu do má -
sunk. A szer zõ le vél tá ri ku ta tá sai és
köny vé sze ti vizs gá ló dá sai so rán buk kant
ed dig is me ret len, a csí ki re gö lést bi zo -
nyí tó írá sok ra. A for rá sok bi zony sá ga
sze rint a 17. szá zad ban és a kö vet ke zõ
év szá zad ele jén Alcsíkon, mint a ka rá -
csony ün ne pé hez, ko ráb ban pe dig a té li
nap for du ló hoz kö tõ dõ rí tus, köz is mert
szo kás volt, de le het, hogy egész Csík ban
az. A re gö lést va ló szí nû, hogy a 18. szá -
zad so rán a bet le he me zés vál tot ta fel.

II.. 
A re gö lés az egyik leg na gyobb múl tú

ma gyar nép szo kás. Po gány ko ri ter mé keny ség -
va rázs ló rí tus, amely leg in kább a té li nap for du ló -
hoz kap cso ló dott, de a ke resz tény ség el ter je dé se
után ka rá csony má sod nap já hoz, Szent Ist ván vér -
ta nú ün ne pé hez, sõt, úgy tû nik, ma gá nak Szent
Ist ván ki rály nak a nap já hoz is kö tõ dõ nép ha gyo -
mány lett. A kö zép kor ban szé les kör ben is mert
szo kás volt.

“A re gö lés a tél kö zé pi sze ren cse kí vá nó
kö szön tés Ke let-Eu ró pá ban – min de nütt is mert
szo ká sá nak ma gyar vál to za ta” ír ja DÖ MÖ TÖR
Tek la a népszokásról.1

A re gö sök ház ról-ház ra já ró, kö szön tõt,
éne ket mon dó sze mé lyek vol tak, Éne ke ik ben,
mon dó ká ik ban a mu lat ta tás nak fon tos sze rep ju -
tott. Hi va tá sos ének mon dók ként a kö zép kor ban

ki rá lyok, fõ urak mu lat sá ga in a re gö sök is fel tûn -
nek. 1552-ben, el íté lõ en ugyan, HELTAI Gás pár
is em lí ti a re gö lést. “A mi Urunk Jé zus Krisz tus -
nak szü le té sé nek nap ja után kö vet ke zik az ör -
dög nek nagy ün ne pe, a re gé lõ hét... A sok duska
ital nak, a sok re gé lés nek  nin csen sem mi vége”.2

A rree ggeess,, rree ggööss,, va la mint a rreeggeell,, rree ggööll
szó csa lád vi ta tott ere de tû. Az egyik fel fo gás úgy
tart ja, hogy ezek hang után zó szók ként ke let kez -
tek, és a rree kkeegg szó ro kon sá gá ba tar toz nak. E sza -
vak ere de ti leg a re gö sök han gos ko dá sá ra, za jon -
gá sá ra, nyers elõ adás mód já ra utal hat tak.

Má sok úgy vé lik, hogy a ma gyar nyelv -
ben a rreegg alap szó an nak a finn ugor ko ri, vagy
urá li õsi örök sé get ké pe zõ szó tõ nek a szár ma zé -
ka, amely a rréé vvüüll szó nak is az alap ja volt. A szó e
ma gya rá zat sze rint ös  sze függ a sá mán (va rázs ló),
a ma gyar tál tos ex tá zi sát, át szel le mü lé sét jel zõ
szó val. Sõt, olyan vé le mény is van, hogy a re gös
a ma gyar sá mánt je lö lõ egyik ki fe je zés lett
volna.3

A nép szo kást a múlt szá zad ban a Du nán -
tú lon és a Szé kely föl dön, pon to sab ban Udvar -
hely szék egyes fal va i ban még is mer ték, gya ko -
rol ták. A du nán tú li re gö sök, gyer me kek, le gé -
nyek legalább négy fõs cso por tok ba szer ve zõd ve,
nagy zajt csap va jár ták a fa lut, ráz ták a fé lel me te -
sen hang zó lán cos bot ja i kat. Egyéb hang sze re ik:
a kö csög du da, fu ru lya, a regössíp vol tak. Míg az
udvarhelyszékiek 15-20 fõs csa pat ban in kább a
fi a tal há za so kat kö szön töt ték, ad dig a du nán tú li
re gö sök fõ ként a lá nyos há za kat látogatták.4

A re gös ének leg fon to sabb ré sze a ter-
mékenységvarázslás, amel  lyel a gaz dá nak és ház -
nép ének bõ sé get, jó ter mést, ter mé keny sé get kí -
ván nak. Ezt az ének ben egy pá ro sí tó rész kö ve ti.
Eb ben ös  sze re göl nek egy le gényt és egy le ányt. 

Regöjjünk, regöjjünk a há zi gaz dá nak
Hat szép ök röt,
Hat szép ök röt.
——-
Ad jon az Úristen
En nek a gaz dá nak
Egy kis ólat, egy nagy disz nót,
Alá meg száz ma la cot.
——-
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Hej, már kit ad junk?
A Jusz tin nak ad juk,
HOR VÁT An nát ad juk!
Haj, regö rej tem,
Regö rej tem!
A be ve ze tõ ben a sze rep lõk elõ ad ják,

hogy hos  szú út ról jön nek, nem rab lók, ha nem Is -
ten kö ve tei, Szent Ist ván ki rály szol gái. (Éne ke -
ik ben Szent Ist ván már tír és Szent Ist ván ki rály
alak ja összemosódik!).A re gös ének ben he lyet
kap, kap hat a csodafiúszarvasról szó ló rész:

Hom lo ko mon va gyon
Föl ke lõ fé nyes nap:
Ol da la mon va gyon
Ár dé li szép hold:
Jobb ve sé men van nak
Az égi csil la gok
Ez a kép a csodafiúszarvasról pogányko-

ri mo tí vum. A szar vas köz tu dot tan az eur ázsiai
né pek jó ré szé nél a csil la gos ég jel ké pe volt.

A gon do la ti egy sé ge ket, vers sza ko kat a
“Hej, regö rej tem”, vagy a “Haj, regõ raj ta” ref -
rén zár ja.

A ku ta tók a va rázs igé nek tar tott mon da -
tot úgy ér tel me zik, hogy an nak je len té se ere de ti -
leg: “Va ráz  zsal va rá zso lom” vagy “ré vü lés sel ré -
vü lök”, “ré vü lés sel rej te zem”. A sá mán (tál tos),
ami kor át szel le mült, ex tá zis ba esett, ak kor éne -
kel te, ki a bál ta vol na a va rázs igét.

A két vi lág há bo rú kö zött a ka rá cso nyi
ün nep kör szo kás vi lá gá ban a Lá pos men ti Do -
mo ko son SZA BÓ T. At ti la a re gö lés “csö ke vé -
nyes ma rad vá nya i ra” buk kant. Ugyan csak a re -
gö lés szo ká sá nak a ha gya té ká ból va ló nak tû nik
az alsórákosi le gény se reg né ven is mert ha gyo -
mány, va la mint a havadi haj na lo zás is. Meg ál la -
pí tást nyert az is, hogy a hétfalusi csán gók köz -
is mert fér fi tán ca, a borica, a ro mán cãluºar kö -
ze li ro ko na, szin tén a té li nap for du lói ter mé -
keny ség va rázs lás õsi rí tu sá nak volt, le he tett so -
ká ig a ré sze. Ha son ló an a re gö lés rí tu sá ból  örö -
köl het ték a lövétei bet le he me sek sa já tos pász -
tor tán cu kat.

Mold vai, rész ben ro mán ere det re vall a
gyimesbükkiek és hi deg sé gi ek óévi “har sog ta tá -
sa”, kö szön tõ je.

Az udvarhelyszéki Kénost le szá mít va a
Szé kely föl dön és szom széd sá gá ban tu laj don kép -
pen a re gö lés ha gyo má nya, a re gös ének el tûnt,
ki halt vagy át ala kult. He lyét ta lán a 17. szá zad
kö ze pén – vé gén (?), vagy még in kább a 18. szá -
zad fo lya mán a bet le he me zés vet te át. A kör nyé -
ken fel tûnt leg ré gibb bet le he mes ének, 1750-
1751-bõl, a hétfalusi csán gó vi dék rõl va ló. A csí -
ki bet le he me zés szo ká sá ról ké sõn, csak a 19. szá -
zad ele jé rõl sze rez het tünk tu do mást.

Szé kely föl dön az egyet len re gös ének,
amely hoz zánk tér ben a leg kö ze leb bi is, a kénosi.

Porka ha vak hul la doz nak: de hó reme róma.
Nyúlak, ró kák jáczadoznak. de hó reme róma.
——-
Bényomozók a fa lu ba: de hó reme róma.
SÁN DOR Ferencz ud va rá ba: de hó reme róma.
——-
Ott találánk rakot há zat: de hó reme róma.
Ab ba látánk vatött ágyat: de hó reme róma.
——-
Ab ba fek szik jám bor gaz da: de hó reme róma.
Be lõl fek szik gyen ge hõgye: de hó reme róma.
——-
Köz bõl fek szik páris gyer mek: de hó reme róma.
Ser ken ge ti ap ját, any ját: de hó reme róma.
——-
Kejj fel apám, kejj fel anyám: de hó reme róma.
Mett meg jöt tek a re ge sek: de hó reme róma.
——-
Ré gi tör vény, nagy rõtt ökör: de hó reme róma.
An nak fe le re ge se ké: de hó reme róma.
——-
Szar va te li sült pe rec cel: de hó reme róma.
An nak fe le re gö sö ké: de hó reme róma.
——-
Fü le te li ap ró pénz zel: de hó reme róma.
A ma rad jon a gaz dá nak: de hó reme róma.
——-
Kõdökibe kö böl kom ló: de hó reme róma.
A ma rad jon az asszonnak: de hó reme róma.
——-
Fa ra te li magyaróval: de hó reme róma.
A ma rad jon gyer me kek nek: de hó reme róma.
——-
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Bé eresz tesz, jám bor gaz da? de hó reme róma.
Ha nem eresz tesz, se bán juk: de hó reme róma.
——-
Ki kö töz zük az aj tó dat: de hó reme róma.
Benn pisilel, benn kakálól: de hó reme róma.

Kor sza kos nép köl té sze ti gyûj te mé nyünk  -
ben a Vad ró zsák ban KRI ZA Já nos ki sebb ta nul -
mány ban fog lal ko zik a kénosi re gö sök éne ké vel.
Õ tud ta, hogy ré gen, a kö zép kor ban a re gö lés el -
ter jedt szo kás volt. Idé zi HELTAI Gás párt. De
is mer te a Za la me gyé ben fenn ma radt re gös éne -
ke ket is. Kénos ak ko ri pap já tól, JA KAB Sán dor -
tól fel vi lá go sí tást kért a re gö lés he lyi ha gyo má -
nyá ról. Azon ban a te le pü lés idõs em be rei ál tal
adott szö veg ma gya rá za tot leg alább rész ben két -
ke dés sel kell fo gad nunk. Úgy ér zem, hogy az
ének 9. sza ka szá tól kezd ve az éne ke sek tu laj don -
kép pen a há zi ak kal mó káz nak, vagy ke mé nyeb -
ben fo gal maz va, gú nyo lód nak. Kü lön ben az
utol só két vers szak ese té ben a gú nyo ló dás, sõt a
“fe nye ge tés” nyil ván va ló.

A kénosi regöscsapatok ál tal a “ré gi tör -
vény” sze rint a “nagy rõt ökör rõl” elõ a dott dol -
gok, mo tí vu mok nem tel je sen vi lá go sak. Amit az
öre gek el mond tak a “nagy rõt ökör rõl”, az le het,
leg alább rész ben, be le ma gya rá zás is. Olyan szo -
kás ról van szó, amely az idõk fo lya mán mó do -
sul ha tott.

A kénosi re gös éne ken vé gig vo nu ló “de
hó reme róma” ref rén pe dig ta lá lós kér dés ma radt
mind má ig, nem csak a nagy kö zön ség, ha nem a
szak em be rek szá má ra is.

Bár a ma gyar nép rajz ku ta tás so kat vizs -
gál ta a re gö lés, a re gös ének kér dé sét, el dön te ni
mind má ig nem si ke rült, hogy lé te zett-e vagy
nem a hon fog la lás elõtt olyan ének a cso da szar -
vas ról (vagy egyéb rõl!), ame lyet a té li nap for du -
lón ad tak elõ. Az sincs ki zár va, hogy a ma gyar -
ság nál a mai ha zá já ba va ló köl tö zés után, az itt
élõ, és a szom szé dos né pek ha tá sá ra ala kult ki ez
a má gi kus rítus.6

A re gös ének ro kon sá gá nak kér dé se a
ma gyar nép ze ne erõ sen vi ta tott dol ga. A ku ta tók
sze rint eur ázsiai gyer mek dal ok, rá ol va só éne kek,
mon dó kák, a ma gyar ral ro kon észa ki né pek ze -

né je, a ha son ló tár gyú bal ká ni dal la mok, kö zép -
ko ri egy há zi ze ne, va la mint eu ró pai tánc dal la -
mok tar toz nak a töb bé-ke vés bé szám ba jö he tõ,
szét ága zó rokonságba.7

IIII.. 
A Csík sze re dai Ál la mi Le vél tár ban Csík -

szék 17. szá za di tör vény ke zé si anya gá ban 4 pe -
res irat a ré gi csí ki re gö sök rõl tar tal maz fi gyel -
met ér dem lõ ada to kat.

aa. 
A leg ré gibb csíkszentgyörgyi, és az

1636. már ci us 16.-i dá tu mot vi se li. A jegy zõ -
könyv (protokollum) a csíkszentgyörgyi SI MON
Já nos el len szó ló ta nú val lo má so kat tar tal maz za,
ame lye ket az ugyan oda va ló MÁR TON Ist ván
ké ré sé re rög zí tet tek. A 17. szá za di szö ve gek köz -
lé se kor pon tot, ves  szõt, ket tõs pon tot az ér te lem
kér te ese tek ben tet tünk, Né hány rö vi dí tést ki egé -
szí tet tünk, né hány szót pó tol tunk. Ez eset ben ke -
rek vagy szög le tes zárójelt hasz ná lunk. A re gö -
lés re vo nat ko zó ré sze ket szö veg hû en igye ke zünk
idéz ni. (Az idé zett ré szek ben a csa lád ne vek
majuszkulás ki eme lé sét kö tet szer kesz té si szem -
pont ok in do kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj.)

“3. (ta nú): ZZAATTHHAA JJáá nnooss,, de ead(em),
pixidar(ius). J(uratus) F(assus) ... Tu dom aztis,
hogy FILEOP Thamast megh wereit, Z.
Georgieo(n), megijs Fizete. Aztjs latam ez kkaarraacc--
zzoonnbbaa, ezel, /hogy/ az TOM POS Andras kwttiat
beteölte Faval, teobekkel egiut.

5. (ta nú): TTAANNCCZZIIOOSS ppaall, de ead(em),
pixidar(ius):... Tu dom azt, hogy SI MON Janosek
hozank ieöttek volt KKaarraacczziinn eeyynn, hogy be nem
ereztök, az Ku tunk ba fat hant volt, mi tör vény hez
aka rok hini, ne künk megh Fizete, hogy ne perel-
liük, ket na pi kazalassal wegeze el.

6. (ta nú): ZZAATTHHAA GGeeoorrggyy, de ead(em),
pixidar(ius): Tu dom azt, hogy rreeggeellüü((nn))kk uuaallaa SSII --
MMOONN JJaannoossssaall, hogy ZAZ Georgyni, hogy be
iutank egy raztoriat Fel veön, es az Feoldheöz
ugy ütte, hogy el romlek, az kútbays uagy ketzer
wete Fat, azt megys Fizete”.8

SI MON Já nos, ZATHA György és
ZATHA Já nos Csíkszentgyörgyön 1634 és 1635
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ka rá cso nyán regöstársak vol tak, le het tek. SI -
MON Já nos az 1634-be li “vi selt dol gai” okán
TÁNCZOS Páléknak, hogy hi bá ját “le ró ja”, és
hogy a bün te tést el ke rül je, 1635 nya rán ka szál ha -
tott.

bb..
A ko ra be li csí ki re gö lés rõl a leg töb bet,

de így sem ele get, a csíkcsatószegiek ré vén tu -
dunk meg. A csatószegi LA KA TOS Je re mi ás ké -
ré sé re PETKI Ist ván csí ki fõ ka pi tány vizs gá la tot
ren delt el. A szentmártoni POTYÓ Ist ván de ák
és az ugyan csak szentmártoni BA LÁZS Be ne dek
ál tal meg ej tett ki hall ga tás anya gá ból ki emel jük a
min ket ér dek lõ, tár gyunk hoz tar to zó szö veg ré -
sze ket. Az el mon dot tak 1640. év ka rá cso nyá nak
éj je lén tör tén tek.

“1. Testis: EERRÕÕSS BBee nnee ddeekk,, alfalui prim-
ip(i)l(u)s. Annor(um) 16. Jur(atus) Fass(us) est:
fatet(ur) hoc modo: Lattam az SIMO peter
oduaran, hogy be mmeeggiiüünnkk uuaallaa rreeggeellnnii, LA KA -
TOS Jeremias is uttanunk ieõ vala, mon da DE -
ME TER Jannos (!) Jeremiasnak: ne iöi utta-
nunk, azon DE ME TER Jannos üttni keszde
Jeremiast. Jeremias mon da: eenn kkee rreesszztt eenneekkeett
mmoonn ddookk......

2. Testis: MMiikkllooss ppeetteerr de Cziato Szegh:
Annor(um) 20... az CZIATO Miklos hazaban lat-
tam, hogj DE ME TER Jannos igen vttehatba az
palcziaual (!) Jeremiast, az palcziaiat le bocziata,
s mon da: ki vtti Jeremiast, mertt ö en baratom, az
öczieis, matte, az DE ME TER Andras fia, igen
vtte Jeremiast, oztan hatrab alla, az FVSTÖS An -
na fiais vtte, az is hatrab alla, az KORODI
gergeli fiais, pall igen vtte, azis hatrab alla, az
pacziajat az ho na ala fo ga, hogj ne lassak,
Jeremias mel le alla, hogj ne lassa Jeremias, kik
ve rik, en azkorJeremiasnak semi vettsegjtt ne(m)
latta(m).

3. Testis: MMEENNYYHHAARRTTTT ppaall, de
ead(em), pedes pixidar(ius). Annor(um) 25...
KKaarraacczziioonn eess ttiinn eenn hhoo zzaamm JJeeööwweenneekk az FVSTÖS
An na Fiay: Ferenzc (!) s Miklos, töbekkel egytt
(!) mondak, hogj Jeremiast igen megh vertek:...

4. Testis: Simo peter: de ead(em), no bi -
lis. Annor(um) 45. ... hallotam, hogj kerkedett

ve le FVSTÖS Ferenzy, hogj Jeremiast ketzer
igen vtte...

5. Testis: MATTIAS Görgy (!), Alfalui,
FO DOR Görgy Szolgaia. Annor(um) 18...
Karaczion es tin ualank az CZIATO Miklos haz-
anal, oda Jeöue Jeremiasis, az aztalnal ül uala.
Ve te ke dik uala FVSTÖS Miklos Jeremiassal,
FVSTÖS Ferenzc az tvznel vl uala, fel kelle (!)
oda mene, Jeremiast igen vtte...

6. Testis: EERRÖÖSS JJaannnnooss (!). Alfalui no bi -
lis. Annor(um) 22... ut pre ce dens ac (et?) plus:
FVSTÖS Miklost en fo gam megh, hogj
Jeremiast ne banczia...

7. Testis: EERRÖÖSS FFeerreennzzcc ffiiaa JJaannnnooss.
Annor(um) 16... az CZIATO Miklos hazaban mi -
kor tuszakodnak uala Jeremias (és) DARUAS
Istuan...

8. Testis: PPAA TTAA KKII TThhaammaass, DE ME TER
Andras hazaban lako. Annor(um) 16... ut pre ce -
dens...

9. Testis: NNAAGGYY IIssttuuaann, PETER miklos
Szolgaia. Annor(um) 25... RReegglluunnkk uuaallaa
kkaarraacczziioonn eess ttiinn az CZIATO Miklos hazanal, lat-
tam, hogy FVSTÖS Ferenzc Jeremiast egy bal-
taual igen vtte, az öczieis Miklos igen vtte, DE -
ME TER Jannosis igen vtte. Veteknelkült...

10. Testis: JJÁÁKKOO IIssttuuaann, szentsimoni, az
Nem ze tes FAR KAS Ferenzc Vram iobagia.
Annor(um) 40...

11. Testis: OHLA Istuan(n)e, An na,
Cziato Szeghi. Annor(um) 45... KKaarraacczziioonn es tin
az Szeretre menek CZIATO miklosni, lattam
hogj Jeremias (és) DARUAS Istuan tuszakod-
nak...

12. Testis: DDAARRUUAASS PPeetteerr, Cziato
Szegy no bi lis. Annor(um) 36... AAzz eenn hhaazzaammnnaall
hallam, hogj ke re ke dik uala FVSTÖS ferenzc,
hogy Jeremiast kettSzer ualoba megh vtte, har-
madzor ugj vtte boltaual, hogy az köd mö ni be be -
le ra ga dott uolt az bal ta: azt hallia, hogy
Szabliaual iar uttanunk (!) de ha uttanunk Jeö az
Szabliat el ve szem töle, az niakatt (!) el rouom
uele, az Szabliatt kette tö röm, uagion vram, jöiön
ki, pelerien (!) megh erte.

13.Testis: DDAARR VVAASS PPeetteerrnnee,, KKaa ttaa lliinn,,
Annor(um) 27...
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14. Testis: MMAADDAARR AAnnddrraassnnee,, OOrrsszzoolliiaa
(!) de ead(em) darabant sze me li. Annor(um) 20...

15. Testis: ERÖS Bartalis, Alfalui no -
bi lis. Annor(um) 20... KKaarraacczziioonn eess ttiinn rreegglluunnkk
uuaallaa CZIATO Miklos hazanal, Jeremias oda
Jwe megied magaual, ökis rreeggeetttt mmoonnnnaakk uuaallaa,
mon da nak köszvllvunk, de nem tu dom ki:
ritoke, az uagi regett mon da tok, mon da
Jeremias: hazud az, az ki azt mondgja, hogj
mv rriiuunnkk, mert mv rreeggeetttt mmoonn dduunnkk,, mon da
FVSTÖS ferenzc: ne haszuztasd az öcziemett,
mertt megh hazuttatad KORODI Gergeljttis,
azt eltvrem, mon da Jeremias: teszis hazuczc
(!) azon fel kelle FVSTÖS ferenzc: hazuczc
temagad, beczie (!) kurua fia, oda mene az
asz tal hoz, egj boltaual igen vtte Jeremiast,
mon da Jeremias DARUAS Istuannak: roszc
(!) em ber uagi, hogi nem tamaczc (!) mel let -
tem, mertt atyamfia uolnal, mon da DARUAS
Istuan: mel let ted tamadnek, ha Veteknelkült
bantana ualaki, de mind te uagj az oka, azon
egjbe kapanak, üs tök be menenek...

16. Testis: PPEETTEERR AAnnddrraass Cziato Sze gi
no bi lis. Annor(um) 16... KKaarraacczziioonn eessttyynn rreeggllüünnkk
uuaallaa. CZIATO Miklosni menenk. Jeremias oda
Jeöue töbekkel, az asz tal hoz vlle, s mon da: ha -
zud nak azban, az kik azt mondgjak, mon da
FVSTÖS ferenzc: ne haszudtazc (?) az
eöczemett, azon fel kelle FVSTÖS ferenzc (!) az
boltaual hoza vtte...”9

LA KA TOS Je re mi ás nak az a mon da ta,
hogy “én ke reszt éne ket mon dok”, to váb bá az el -
hang zott kér dés, hogy “rí tok-e avagy re get mon -
da tok” eset leg va la mi lyen újí tást, a re gös ének
“meg sze lí dí té sét”, ke resz té nyibb szö veg gel va ló
fel ru há zá sát is je lent he ti. A fel fo gás be li, “stí lus -
be li” kü lönb ség is konf lik tus for rás le he tett.

For rá sunk név sze rint em lít 16 re göst.
Kö zü lük né gyen a LA KA TOS Je re mi ás cso port -
já ba tar toz tak. A töb bi ek egy vagy két csa pa tot
al kot tak.

A re gö lõk kö zül he ten a ló fõk, ket ten a
gya lo go sok ka te gó ri á já ba tar toz nak. Ket tõ job -
bágy (eset leg zsel lér?), 1 zsel lér. A két szol ga
ese té ben tár sa dal mi cso port juk, amely be tar toz -
nak, nem is mert. Két le gény rõl még en  nyit sem

tu dunk, õk va ló szí nû, hogy ka to nai ren dû ek. A
re gö lés nem osz tot ta meg tár sa dal mi cso por tok,
ré te gek sze rint a fa lu fi a tal ja it.

A meg lé võ ada tok ból ar ra le het kö vet -
kez tet ni, hogy a re gö sök majd nem min den kit
meg lá to gat tak, nem csu pán a fi a tal há za so kat. A
több ször is em lí tett CSATÓ Mik lós nak 1643-ban
egy fel nõtt és több kis ko rú fia, DAR VAS Pé ter
gya log ka to ná nak ugyan ak kor egy fel nõtt és egy
kis fia volt. Nem ál la pít ha tó meg, hogy MA DÁR
And rás új há zas-e vagy nem. 1643-ban fo ga dott
fia van. SIMÓ Pé ter ló fõ nek 1643-ban a két fia
még kiskorú.10

A négy leg fi a ta labb re gös (ERÕS Be ne -
dek, ERÕS Já nos, PÉ TER And rás, PA TA KI
And rás) 16, a leg idõ sebb, NAGY Ist ván 25 éves.

MIK LÓS Pé ter nek, a má so dik szá mú ta -
nú nak a val lo má sá ra kell ki tér nünk, Dur va tré fa
for má ját öl tõ ala kos ko dá suk leg fõbb inditéka ta -
lán a ver seny társ regöscsapat fél re ál lí tá sa le he -
tett.

A LA KA TOS Je re mi ás meg ve ret te té sé -
vel vég zõ dõ ve tél ke dés bõl nem zár ha tó ki az ital
sze re pe sem. Bár er re nem igen tör té nik vi lá gos
uta lás.

cc.. 
A to váb bi ak ban a kozmási BA LÁZS Pé -

ter nek MÁR TON Já nos el le ni pa na szát idéz zük.
Alcsík tör vény szé kén a bánkfalvi GÁ BOR Ist -
ván ter jesz tet te elõ: “(-)... nem tudatik miokbol
ugimint (...) 1641 karaczion ejjn töb tarsaimmal
edgiüt men tem volt hoz zad rreegglleennii, és en kin
marada(m) az ereszedbe(n) az kkaallaacczziiaall, te,
I(nctus) oda Jeöwen en ge met sine ulla Justa
ratione megh fogal és 24 fo rint kezessegen boczi-
atottal osztan el...”

MÁR TON Já nos a pró ká to ra, bánkfalvi
ISVÁN Pé ter se gít sé gé vel így vá la szol: “...en
hoz zam Jöttenek uolt emberseges em be rek
rreegglleennii, mi kor azok ot mu lat tak uolna
embersegese(n) hazamba(n), megh azok onna(n)
el ne(m) menve(n) teöb emberseges em be rek is
erkesztenek, s azokis ugian rreegglleeöökk uuoollttaa((nn))aakk,
igi mi kor azok haza(m)ba be Jöttenek uolna
emberseges(n), az tobbi el Indulta(n)ak, es azok -
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kal, én Gaz da leve(n), kimenue(n), lattunk egi
em bert ot, az eöröksegeme(n) allani az ajto elõtt,
azokis kerdettek, s magamis ker tem, ki vagi, de
te ahoz egiet se(m) Szollottal, an nak utanna
oszta(n) megh fordulua(n), hogi az em be re ket el
kesertem, megh akar tam latni: ki legi, miert
ne(m) tudhatta(m) mi szandekba(n) uagi, te
pedigh ezt czielekedzetted, s ez zel bünöse tet ted
magadot: ne(m) hogi szot attal uolna, ha nem be
mentel az ere szem be, s en ge met, Gazdat, ki
koczioltal, es Igi oszta(n) mas ajtomon be
kerülue(n), azmint be me het tem ugi uittelek be
az haza(m)ba hogi megherczje(m), mi az oka
czielekedeted(n)ek, montam oszta(n): miert
czielekszed ezt, mert en ezert tegedet megh tar -
toz tat lak. Igy oszta(n) az töb bi Iffiak, az kik ot
uoltak, Szollani kez de nek, hogi kezese(n) el
bocziaszalak, es ugi bocziatalak el...”

A tör vény szé ken BA LÁZS Pé ter ta núi
“referalliak hogy eö rree ggeess ttaarrssookk volt..., Kü(n)
maradot volt az kalaczial”. Va gyis a fel pe res a
re gö lés so rán ös  sze gyûj tött aján dék kal, “a ka -
láccsal” kinn maradt.11

dd.. 
A ne gye dik protokollum da tá lá sa ne he -

zebb. A tör vény szé ken 1655. no vem ber 12.-i dá -
tu mot ír tak rá. Az év szám nem egé szen vi lá gos.
A pa pi ros ron gált:

“1. (...?) TTAAMMAASS Szent symoni Nobillis,
Annor(um) 16. (...?) na pi an PAIOR Janosnenit
ualank mulatasban, egh atalag (...)...tunk uala
eginehanian, hogi azt megh iha tok, fel alank,
hogi (...)iunk, az mihalj And rás fia is ot le ven,
DOCZI Janos mon da ne ki: Thamas vram
boczustas el bennunket, nagiob uagi nalunknal,
há zas em ber is uagi, biczustas Szepen, mert ha
Szepen nem buczustacz, en hat ba utlak, de cziak
tré fa kepen mon da. DUDAR Thamas megh
haraguek raita, ki mene az ajton, mu an nak utan-
na sokaig mulatánk ot, el annira, hogi DUDAR
Thamas hasza mehetet uolna, le is fekhetet uolna,
on nan mü, hogi el menenk, BENKES ferenczni
mmeenneennkk rreegglleennii, de eo nem bocziata be, on nan
hogi ki iouenk az ka pun, hat DUDAR Thamas,
ESTERGAR ferencz az Ka pu elot alnak, ket ten

ket palcziaual, DOCZI Janosnak egik Kesiben (!)
az SSzziipp uala, masikba az palczaia. DOCZI
Janoshosz hosza utenek mind a ket ten, hogi lata
DOCZI Já nos, hogi la akariak uthni, az SSyyppiiaatt az
kert touibe hanita, eois ma ga oltalmaban utni
keszde hoszaiak...”

2. CCZZEEKKEE IIssttuuaann, de ead(em). No bi lis.
Annor(um) 18... (-) ... ut primus testis.

3. HHOOLLLLOO ppeetteerr, de ead(em), primipil-
lus. Annor(um) 18...

4. PPAAIIOORR JJaannoossnnee,, mmaarrggiitt, de ead(em).
Nem ze tes Vduarheljszeki, Bogoszi (!) FAR KAS
ferencz Vram jobagia. Annor(um) 40... Az én
haszamnal mmuullaattaannaakk SSzzeenntt IIssttuuaann nnaa ppii aann az VE -
RES mihalj jobagi: DOCZI Janos es BENKES
Janos tob emberseges Iffiakal egiut (egut?).
DUDAR Thamas is ot uala kosz tok (kosztek?),
eo on nan az en haszamtol el mene, megh a tobi
az utan kesen (keszen?) menenek el, DOCZI
Janos buczustata el...12

Szûk sza vú for rá sunk alap ján az 1655.
év be li Szent Ist ván ki rály nap já ra va ló szí nû sít -
het jük a Csíkszentsimonon tör tén te ket. A pro-
tokollum té ve dés bõl az 1675-ös ira tok kö zött ta -
lál ha tó, mert az 1655-ös év szá mot 1675-nek néz -
ték.

A ta nú val lo má so kat a csíkszentkirályi
BORS Luk ács és a csíkszentgyörgyi CSÍSZÉR
Fe renc je len lét ében rög zí tet ték, de nem da tál ták.
A protokollum hát lap já ra az alcsíki tör vény szé -
ken az 1655. no vem ber 12.-i dá tu mot ír ták. Eb -
bõl ar ra kö vet kez te tünk, hogy a ta nú ság te võk
nem ka rá csony má sod nap ját, Szent Ist ván vér ta -
nú ün ne pét, ha nem Szent Ist ván ki rály nap ját em -
lí tet ték.

Azt fel té te lez zük te hát, hogy au gusz tus
20., Szent Ist ván ki rály nap ja is regösnapnak szá -
mí tott, ugyan is ha a ka rá csony kor tör tén te kért
ke rül tek vol na a sze rep lõk Alcsíkszék bí rái elé,
ak kor nem 1655 no vem be ré ben, ha nem már ko -
ráb ban sor ke rült vol na ügyük tár gya lá sá ra.

Fi gyel met ér de mel az az adat is, hogy az
egyik re gö lõ nek, DÓCZI Já nos nak hang sze re,
síp ja volt.

A re gö sök erõ sza kos sá ga, dur va tré fái
mi att nem egy szer elõ for dult, hogy nem fo gad ták
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õket. De gá tat szab hat tak az egyes csa lá dok
anya gi le he tõ sé gei is. Nem en ged het ték meg ma -
guk nak a re gö lõk fo ga dá sát, meg ven dé ge lé sét.

Az ének mon dók szi laj sá gát, szer te len ke -
dé sét ki vált hat ta a re gö lés so rán el fo gyasz tott
ital.

Az elõ so rolt le vél tá ri em lé kek, va la mint
az újab ban nyom da fes té ket lá tott, alább idé zen dõ
írott for rás alap ján ál lít ha tó, hogy a 17. szá zad -
ban, a 18. szá zad ele jén, vagy an nak az el sõ fe lé -
ben is Alcsíkon a re gö lés ál ta lá no san is mert nép -
szo kás volt, sõt jog gal fel té te lez he tõ, hogy az
egész Csík ban az.

SÁVAI Já nos az 1997-ben ki adott mun -
ká já ban a csíkszentkirályi Me gye bí rói könyv bõl
idéz: “Mint hogy aazz RReeggllééss,, AApp rróó SSzzeenntteekkeezzééss ééss
VVii zzee VVee ttõõ (!) hheettffõõnn va ló Vi ze ve tés mi att lát ta tik
kö vet kez ni IIss tteenn eell lleenn ééss ffee llee bbaa rráá ttii eell lleenn va ló sok
ren det len ség, vvééggeezzee aa tteellllyyeess mmee ggyyee,, hogy en -
nek utá na az a KKaarr ááccssoonn iinnnneeppiibbeenn ed dig usualt
RReeggllééss,, AApp rróó SSzzeenn tteekk nap ján va ló if jak nak és
má sok nak egy be gyü le ke zett al kal ma tos ság gal
va ló há za lás, VVii zzee VVee ttõõ (!) hheettffõõnn va ló ha son ló,
ren det len hháá zzaa llááss,, ré sze ges ke dés tiltassék” ha tá -
ro zott a csíkszentkirályi tel jes me gye gyû lés,
vagy egy há zi tel jes fa lu gyû lés 1716. ja nu ár 15-
én, aki pe dig vé te ne el le ne azt szi go rú an bün tes -
sék meg. SÁVAI Já nos köny ve újabb, meg le põ
ada to kat tar tal maz más nép szo kás ok mel lett a
csí ki re gö lés to vább élé sé rõl. Eb ben az eset ben
nem egy kü lö nös, kö zös ség el le nes tet tet bün tet -
nek meg Csíkszentkirályon, ha nem a köz ség tel -
jes fér fi gyü le ke ze te tilt ja meg a nép szo kás ok
gya kor lá sát  – és pe dig a ka rá csony ün ne pén szo -
ká sos re gö lést, de cem ber 28-án az ugyan csak a
ka rá cso nyi ün nep kör höz tar to zó aprószen-
tekelést, há za ló ves  szõ zést, va la mint a hús vét
hét fõ jén gya ko rolt víz be ve tést. Ugyan is a cso -
por to san há za ló fi úk az ital ha tá sá ra “po gány mó -
don” nem egy íz ben vad, dur va “tré fát” ûz tek,
szi laj, sõt bar bár meg nyil vá nu lá sa ik vol tak. Emi -
att üzen he tett ha dat, egye bek kö zött, az ilyen
nép szo kás ok nak az egy ház és a tár sa da lom jó ré -
sze. Va ló szí nû emi att kel lett te hát el tûn nie Csík -
ban a 18. szá zad ban a re gö lés nek. Meg sza kadt itt
is egy nagy múl tú tra dí ció. A csí ki re gös ének pe -

dig nyom ta la nul el tûnt. He lyé be a 18. szá zad fo -
lya mán egy ci vi li zál tabb, ke resz té nyibb né pi já -
ték lé pett, a bet le he me zés. Azon ban ez sem nél -
kü löz te az ita lo zás ki vál tot ta “excessusokat”,
amint azt egy 1810-es da tá lá sú írás ból meg tud -
juk.

Fen ti ada ta ink kal le tûnt idõk örök re el né -
mult szó be li köl té sze té rõl ad tunk hírt.13
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9. Csík sze re dai Ál la mi Le vél tár. Csík szék ira tai: 27/7-es szá mú irat cso -
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- no bi lis – itt ló fõ ne mes
- ut pre ce dens – mint az elõ zõ ta nú
- pe le rin – he lye sen: pe rel jen (toll hi ba!)

10. Az ös  sze ha son lí tó ada to kat az 1643-as szé kely ka to nai ös  sze írás ból,
lustrából vet tük. Eredetjje a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ban. Má so la ta a
Csí ki Szé kely Mú ze um ban. A “ka rá csony es tin, ka rá csony éjin” ki fe je zés
ka rá csony el sõ és má so dik nap ja kö zöt ti es té re, éj jel re vo nat ko zó ki fe je -
zés. Ez volt ál ta lá ban a re gö lés ide je. A kénosi idõs re gö sök is így tud ták.
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mó. Protokollumok. 1642-es év. A “sine ulla Justa ratione” – “min den
igaz ok nél kül, sem mi okadás nél kül”, ír ják ma gyar vál to za tok ban.

- actor – fel pe res

- inctus – al pe res

12. Csík sze re dai Ál la mi Le vél tár. Csík szék ira tai. 27/20-as szá mú irat cso -
mó. Protokollumok. 1673-79-es évek.
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tõ en nem ta lál koz tam. Még szó ba ke rült BORS Luk ács ne ve 1673-ban:
“Szent ki rá lyi BORS Istvan mint litigal Nehai BORS Luk ács uram
Relictajaval”. Alcsíkszék ira tai. 29/28/1673/403. old. Va gyis BORS Lu -
kács 1673-ban már nem élt. A le gé nyek egy áta lag, va gyis egy ki sebb hor -
dó italt, a leg va ló szí nûbb, hogy sört vá sá rol tak és it tak meg. A szö veg köz -
lés kor is je lez tük: a le vél ron gált. In nen is a pon tat lan ság.

13. SÁVAI Já nos: MMiiss  sszzii óókk,, mmeess ttee rreekk,, lliicceenncciiááttuussookk. Sze ged, 1997. 136,
137, 138, 256. old. Igen ér té kes egy ház- és mû ve lõ dés tör té ne ti mun ka. A
szer zõ az 1672-es év vel kez dõ dõ csíkszentkirályi Me gye bí rói köny vet ta -
nul má nyoz hat ta át. 1717-ben az er dé lyi ka to li kus egy ház Csíksomlyón
tar tott gyû lé sén vél he tõ en a sok szi laj meg nyil vá nu lás mi att a hús vé ti víz -
be ve tést mint “po gány szo kást” meg til tot ta. Ugyan csak SÁVAI Já nos a
18. szá zad kö ze pe tá já ról Fel sõ-Há rom szé ken lé te zõ nép szo kás ok ról, a
guzsalyas tánc ról, turkásokról, maszkurásokról tesz em lí tést. A két utób bi
ese té ben ro mán ha tás is fel té te lez he tõ.

Csík sze re da, 1997. jú ni us  20.

(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le ért ve a
köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok in do -
kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

OObbiicceeiiuull vveecchhii aall ccoolliinnddaattuulluuii îînn
CCiiuucc
(Rezumat)

Colindatul es te un rit pãgân de magie
pentru a asigura fertilitatea ºi belºugul, care nu a
dispãrut nici în timpul creºtinismului. Ca obicei
popular es te cunoscut în întreaga Europa
Rãsãriteanã. Despre obiceiul colindatului (re gö -
lés) la secuii din Ciuc pânã acum nu se ºtia nimic.
Izvoarele scrise, recent descoperite dovedesc cã
în Ciucul Inferior, dar probabil în întregul Ciuc,
colindatul legat de sãrbãtorile de crãciun, iar mai
înainte de solstiþiul de iarnã, era un obicei practi-
cat în cursul secolului al XVII-lea ºi la începutul
celui urmãtor. Ritul pãgân al colindatului a fost
înlocuit, probabil în cursul secolului al XVIII-
lea, cu o altã formã de manifestare, numitã “bet -
le he me zés”.

AAnncciieenntt MMiinnssttrreellss aatt CChhrriissttmmaass
TTiimmee iinn CCssííkk 
(Abstract)

„Regölés" is an ancient Hungarian folk
custom dating from the period preceding
Christianity, when it used to be a fertility rite. In
Eastern Europe it is a still well-known folk cus-
tom. Until now we had no information about this
custom in Csík. The author found unknown writ-
ings telling about this tradition in Csík during his
studies in the archives. According to the sources,
during the 17th century and at the beginning of the
next one, in Alcsík it was a well-known custom
connected to the celebration of Christmas, and
earlier to the winter solstice, but it is possible that
this belief was common all over Csík. It is proba-
ble that the „regölés" was replaced by the „betle-
hemezés" (Nativity play) in the 18th century.
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